
 

 
 

Naam school Openbare basisschool Uniek 

Brinnummer school 19BP 

Adres Nicolaas Maesstraat 7 

Postcode/Plaats 6717ST  Ede 

Directeur a.i./contactpersoon Paula van Dijk 

Datum visitatie 26-11-2018 

Visitator(en)  Clariet Erbrink en Gerrit  van den Brink 

 

1  INLEIDING 

In het kader van passend onderwijs hebben de scholen aangesloten bij het SWV Rijn & Gelderse Vallei hun 

schoolondersteuningsprofiel (sop) ‘Q3’ opgesteld. Deze zelfbeoordeling is in de visitatie meegenomen in de 

volgende zin: 

• de visitatie moet ondersteunend zijn in het proces van de interne reflectie, ontwikkeling en zelfbeoordeling 

van het sop 

• in hoeverre komt het beeld van de zelfbeoordeling (sop) overeen met het beeld dat de visitator heeft?  

• zijn er aandachtspunten en suggesties voor verbetering?  

 

Het sop kent twee kernthema’s, namelijk aan de ene kant kwaliteit van de ondersteuning en aan de andere kant 

de voorzieningen (deskundigheden van binnen en buiten, voorzieningen en netwerken). 

In dit rapport zijn cruciale indicatoren van de basisondersteuning getoetst en is hiervan verslag gedaan. Hierbij is 

de definiëring van het SWV uit het ondersteuningsplan (de vier pijlers) leidend geweest. Het rapport kan door de 

scholen worden benut om de eigen beoordelingen in de toekomst verder te nuanceren en verder vorm te geven 

aan (de kwaliteit van) passend onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT VISITATIE 

 



 

2 BEVINDINGEN 

 

De visitatiecommissie heeft het sop (2018) van de school, documenten en de informatie over de school 

op de website en de website van de inspectie bestudeerd. Vervolgens heeft de commissie onderzoek 

gedaan in de school. 

 

Op basis van deze informatie en de waarnemingen en informatie tijdens het schoolbezoek komt de 

commissie tot de waarderingen in deze rapportage. Dit gebeurt aan de hand van de indicatoren die in 

de bijlage zijn opgenomen. 

 
De commissie komt tot de hiernavolgende waarderingen en constateringen. 

De school heeft een lastige tijd achter de rug. Afgelopen vijf jaar heeft de school veel wisselingen in 

directie gehad en de huidige interim-directeur werkt er nu een jaar. Zij heeft het schoolklimaat doen 

kantelen naar een professioneel klimaat waar het team nú met trots en vertrouwen werkt. In de school  

heerst een sfeer van rust en gezag. Schoolontwikkeling wordt planmatig uitgevoerd. De visitatoren 

begrijpen dat er eerst gebouwd moest worden aan herstel, voordat de visitatie van het SWV uitgevoerd 

kon worden. En dat is gebeurd, door een toegewijd team onder bekwame leiding. 

2.1. Pijler 1: Indicatoren basisondersteuning 

Deze pijler omvat 6 deelthema’s: pedagogisch handelen, afstemming, opbrengstgericht werken, 

deskundigheid, overdracht en kwaliteitszorg.  

Bij het realiseren van basisondersteuning plaatst de commissie de volgende kanttekeningen: 

• Pedagogisch handelen: Op openbare basisschool Uniek hanteert men een actief veiligheidsbeleid, er 

is een veiligheidsplan en er wordt gewerkt met de Kanjertraining. De school zet veel in op het 

schoolklimaat. De kernbegrippen voor het schoolklimaat zijn warmte, geborgenheid respect en 

waardering. Er wordt bewust aan groepsvorming en de regels en afspraken op school- en klasniveau 

gewerkt. Hieruit zijn afspraken met betrekking tot het pedagogisch handelen voortgekomen. Hierbij 

gaat men uit van de omgangregels van de Kanjertraining.  Er heerst een rustige, positieve sfeer, 

leerlingen worden positief aangesproken en gaan positief met elkaar om.  Voorleven en 

gewoontevorming zijn belangrijk.  

De vragenlijst van KanVAS wordt gehanteerd. Waren er in het verleden regelmatig incidenten en 

vond er geregeld pestgedrag plaats, thans komen deze nauwelijks meer voor. Het pestgedrag is 

aangepakt en opgelost, afspraken hierover zijn geborgd. De directie heeft hierbij goed geluisterd, 

snel gehandeld en geeft vertrouwen. 

 

• Afstemming: De school werkt met groepsplannen, welke volledig gedigitaliseerd zijn verwerkt.  

De lessen verlopen gefaseerd en er wordt gewerkt met het IGDI-model 

In de groepen is te zien dat er wordt gedifferentieerd. Tijdens de instructie zijn kinderen actief 

betrokken. Er is verlengde instructie. Er wordt standaard gewerkt in drie niveaugroepen en er zijn 

kinderen die werken met een eigen leerlijn. De school geeft aan dat het over voldoende middelen 

beschikt om te kunnen differentiëren. Men heeft de interactie en differentiatie vergroot tijdens de 

instructie. In diverse groepen werden coöperatieve werkvormen gezien.  De instructietafel werd in 

de bezochte groepen ingezet. De school heeft een ontwikkeling ingezet om klassikale aanpak om te 

buigen naar een individuele benadering, waarbij afgestemd wordt op de individuele leerling. Bij 



 

implementatie van deze nieuwe aanpak is goed oog voor draagvlak binnen het team, draagkracht 

van het team en borging. Alle lof!  

 

• Opbrengstgericht werken: De school gebruikt het LOVS en KIJK om kinderen te volgen. De school 

heeft normen vastgesteld voor haar tussenopbrengsten en eindopbrengsten. 

De ambities zijn te vinden in de opbrengstrapportage – analyse. Toetsen worden geanalyseerd door 

de groepsleerkracht op groepsniveau. De intern begeleider doet een diepte-analyse op 

schoolniveau. Er zijn duidelijk realistische volgmodellen per groep en een volgmodel per leerling. Er 

vinden vier keer per jaar groepsbesprekingen plaats. In het begin van het schooljaar vindt er een 

overdrachtsgesprek tussen de leerkrachten en de IB-er plaats dan in november en april overleg 

m.b.t. tot de zorgleerlingen en in januari en juni de groepsbesprekingen. Er is één individueel 

ontwikkelingsperspectief en thans zijn er twee in ontwikkeling. Het OPP is van goede kwaliteit.  

 

• Deskundigheid: Het team heeft de mogelijkheid in teamverband te leren op studiedagen. Daarnaast 

is er de mogelijkheid om individueel een studie te volgen. Het nascholingsaanbod van het 

Samenwerkingsverband wordt als waardevol en zinvol ervaren. Diverse collega’s maken hier gebruik 

van.  Er wordt nog contact met het SWV gelegd over het uitwisselen van ideeën.   

In het team bevindt zich een gedragsspecialist, de ib-er is tevens een rekenspecialist en voor taal is 

een collega bereid om haar taalspecialisme voor de school in te zetten. De interim-directeur heeft 

op diverse gebieden deskundigheid en kan waar nodig adviseren. Wanneer de deskundigheid in 

team niet aanwezig is, wordt deze extern verworven.  

 

• Overdracht: Er is met diverse PSZ-en een warme overdracht. Voorts neemt de ib-er, wanneer dit 

door de PSZ niet gebeurt, telefonisch contact met de voorschoolse instantie op. De ouders zijn 

hierbij nog niet standaard betrokken. De gemeente Ede heeft het beleid voor VVE nog in de 

kinderschoenen staan Er is bovenschools een pilot om te komen tot goede afstemming tussen 

voorschool en vroegschool. M.i.v. 2019 dreigt vanuit de gemeente Ede de geldstroom m.b.t. VVE 

bevroren te worden. 

Tijdens de warme overdracht van de leerlingen die naar het VO gaan, ontvangt de school ook 

informatie over de ontwikkeling en het welbevinden van hun oud-leerlingen. Ouders en leerlingen 

zijn betrokken bij het verwijzingsgesprek, maar niet bij de warme overdracht naar VO. Tussen de 

leerkrachten onderling vindt jaarlijks een warme overdracht plaats. 

 

• Kwaliteitszorg: Er wordt gewerkt met het kwaliteitszorgsysteem WMK-PO. Er is een zelfevaluatie 

gedaan en er zijn diverse vragenlijsten afgenomen. De conclusies van deze vragenlijsten worden 

opgenomen in de beleidsvoornemens voor dit jaar en op de lange termijn. Resultaten van de 

leerlingen worden in ParnasSys verwerkt. De directeur bezoekt aan de hand van een Kijkwijzer de 

groepen, waarbij de onderdelen: gebruik van de onderwijstijd, het beredeneerde aanbod, de 

didactiek, de pedagogische aanpak, de kwaliteitszorg en de wijze waarop het aanbod in de 

convergente differentiatie tot stand komt, in het bijzonder werden belicht. Er worden met alle 

leerkrachten functioneringsgesprekken gevoerd. Het persoonlijk functioneren en het pedagogisch 

en didactisch handelen namen daarbij een centrale plaats in.  De kwaliteitszorg richt zich 

voornamelijk op het onderwijsproces en de sociale veiligheid. De school heeft uitstekende aandacht 

voor borging. De visitatoren zien dat de directie planmatig handelt vanuit een duidelijke en gedeelde 

visie. Structuren staan duidelijk en realistisch, een sterk punt van de school! De intern begeleider 

legt ook groepsbezoeken af.  



 

 
2.2. Pijler 2: Preventieve en licht curatieve interventies 

Bij het realiseren van preventieve en licht curatieve interventies plaatst de commissie de volgende 

kanttekeningen: 

• De school beschikt over een adequaat dyslexie- en dyscalculiebeleid, wat in het zorgplan beschreven 

staat. De intern begeleider, de rekenspecialist, vormt samen met een aantal leerkrachten een 

werkgroep rekenen. Er is een adequaat beleid ten aanzien van gedragsproblemen, waarmee men 

prima praktijkervaringen heeft gehad. De school werkt preventief met de Kanjertraining en KanVAS 

en vindt het belangrijk aan te sluiten bij ieder kind. Er is een protocol medisch handelen aanwezig.  

 
2.3. Pijler 3: Handelingsgericht werken 

Deze pijler omvat 2 deelthema’s: HGW en ouders.  

Bij het realiseren van handelingsgericht werken plaatst de commissie de volgende kanttekeningen: 

• HGW  is duidelijk te zien op de hele school. De cyclus wordt structureel uitgevoerd. De school 

signaleert wat de leerlingen nodig hebben, er wordt extra instructie gegeven door de leerkracht in 

de groep. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn duidelijk in kaart gebracht in het 

groepsoverzicht, er zijn onderwijsplannen opgesteld en er wordt regelmatig geëvalueerd. Vier keer 

per jaar voert de IB een groepsbespreking, afwisselend over de gehele groep of over alleen de 

zorgleerlingen. Als het nodig is weet de IB-er waar men de expertise van buitenaf kan halen, zij kent 

de sociale kaart goed. Er is veel kennis bij de intern begeleider, die nauw samenwerkt met de 

directeur.  

 

• Ouders: De ouderbetrokkenheid is in een mooie ontwikkeling. De band tussen ouder en leerkracht 

groeit en daardoor ook het vertrouwen. Er zijn diverse contactmomenten met de ouders, die 

wisselend bezocht worden. De school vindt de keuzevrijheid van ouders hierin belangrijk. De 

leerkracht voert aan het begin van het schooljaar een omkeer-startgesprek met ouders om de 

verwachtingen helder te hebben. Deze ontmoetingen worden redelijk goed bezocht. De 

rapportcontactavonden worden minder door de ouders bezocht. Er wordt door het CJG-

koffieochtenden georganiseerd en het CJG is beschikbaar voor een inloopspreekuur. Een aantal 

ouders zijn nog wel wat huiverig ten aanzien van de hulpverlening die geboden wordt (zorg 

mijdend). De school biedt de activiteiten naar de ouders zo laagdrempelig mogelijk aan. Door de 

ouders is een vragenlijst m.b.t. de veiligheid rondom de school ingevuld. De respons was 9%.  

 
2.4. Pijler 4: Interne begeleiding als spil in de ondersteuningsstructuur 

Deze pijler omvat 4 deelthema’s: beleid ondersteuning, organisatie ondersteuning, 

ondersteuningsteams, procedure naar TLV en ondersteuning SWV. 

Bij het realiseren van goede interne begeleiding en een effectieve ondersteuningsstructuur plaatst de 

commissie de volgende kanttekeningen: 

 



 

• Intern begeleider: De intern begeleider is gefaciliteerd voor 2,5 dag voor interne begeleiding en 

daarnaast nu nog voor een halve dag VVE. Zij is ervaren en werkt al lang op OBS Uniek. Passend 

Onderwijs ervaart zij als hard werken. Leerkrachten zijn positief over de ondersteuning van de 

intern begeleider. De intern begeleider heeft in een betrekkelijk korte tijd (1 jaar), samen met 

de directeur een structuur opgezet waarin zaken worden opgepakt. Ze vormen samen een 

goede tandem, er is wederzijds vertrouwen. De Ib-er noemt de directeur inspirerend. De 

directeur wordt door de intern begeleider inspirerend genoemd en de leerkrachten werken 

enthousiast mee aan het in de praktijk brengen van de nieuw opgestelde visie. Taken van de 

intern begeleider zijn duidelijk en helder. De intern begeleider geeft aan nu beter haar werk te 

kunnen overzien, voor alle zaken die gedaan moeten worden. Er zijn genoeg materialen 

voorhanden op school. Het is duidelijk, waar welke ondersteuning kan worden gehaald. Het 

sparren met de schoolondersteuner is waardevol voor de intern begeleider.  De intern 

begeleider ervaart voldoende vertrouwen van het samenwerkingsverband. 

 

• Ondersteuningsteam: De school ervaart veel en de juiste steun van het ondersteuningsteam.        

De steunpuntcoördinator wordt beschreven als iemand met veel ervaring en hij begeleidt de  

school op prettige wijze. 

         De data van de OT-bijeenkomsten liggen 5 x per jaar in het jaarplan vast. Een vaste groep  

         deskundigen is bij de OT’s aanwezig, en de groep kan indien nodig worden uitgebreid.   

         Deelnemers zijn de ouders, leerkracht, IB-er, steunpuntcoördinator, schoolondersteuner, CJG  

         en schoolverpleegkundige. Voorafgaand aan een OT heeft de IB-er met de ouders een  

         voorgesprek. Zodoende wordt voorkomen dat een OT door de ouders als een bedreiging wordt  

                               gezien.  

 

•   Samenwerkingsverband De contacten met het SWV-RGV worden als bijzonder prettig en goed       

  ervaren. De steunpuntcoördinator en schoolondersteuner zijn toegankelijk en ondersteunend.  

       Betreft de regio-bijeenkomsten van het SWV met de ib-ers en directie: daarbij wordt het eerste   

       gedeelte, als weinig zinvol ervaren. De verstrekte informatie zou ook via de digitale   

       berichtgeving kunnen worden verstrekt.  Het tweede gedeelte (workshops) wordt zinvoller  

       ervaren. Administratieve zaken zoals het invullen van een SOP  worden niet als erg zinvol  

       betiteld. Men voert liever het wezenlijke gesprek over een kind.  

                    
3 AFSLUITING  

De visitatiecommissie heeft de school globaal getoetst op de zelfbeoordeling zoals vastgelegd in het sop 

door middel van gesprekken en observaties en is nagegaan op welk punt de school zich bevindt voor 

wat betreft de realisering van passend onderwijs overeenkomstig het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de basisondersteuning. Op deze 

school wordt door de leerkrachten, directeur en intern begeleider, na een moeilijke periode, intensief 

gewerkt aan een positieve werksfeer en goed onderwijs. De school is aan het bouwen, heeft een 

duidelijke visie en is een school met een missie. In de personeelskamer wordt dat op een whiteboard 

overzichtelijk en duidelijk weergegeven.  

Op basis van het onderzoek kunnen tot slot de volgende tips aan de school worden meegegeven: 



 

• Blijf de ontwikkelingen aangaande VVE nauwlettend volgen en stel i.s.m. gemeente een voorschool 

VVE-beleid op. Regel hierin o.a. routes van overdracht, betrokkenheid van ouders bij de overdracht 

en aanpak van zorgmijders. 

• Houd de ingezette weg vast: borg de schoolontwikkeling en blijf, zoals nu, oog houden voor 

draagvlak en draagkracht van het team. 

• Geef bij het SWV de wensen aan m.b.t. het nascholingsplan en de invulling van de bijeenkomsten 

van de ib-ers en directies.  

• De interim-directeur mag haar taak blijven vervullen tot de ingezette ontwikkelingen voldoende 

geborgd zijn en het team aangeeft dat de school klaar is voor een nieuwe, vaste directeur. De 

commissie denkt dat dit een verstandige werkwijze is. 

 

In deze rapportage heeft de commissie de opmerkingen van de school bij de conceptrapportage 

verwerkt. Waar dit niet het geval is zijn de opmerkingen van de school opgenomen in voetnoten 

en/of een bijlage. 

De commissie dankt de school en de gesprekspartners voor de openhartige en plezierige wijze waarop zij de 

commissie inzicht hebben gegeven in de vormgeving van passend onderwijs. 

  



 

4 BIJLAGE: OVERZICHT INDICATOREN 

PIJLER 1: INDICATOREN BASISONDERSTEUNING 

Thema: Pedagogisch handelen 

Indicator 

De omgeving is veilig en ondersteunend voor leerlingen. 

Onze school voert een actief veiligheidsbeleid. 

 

Thema: Afstemming 

Indicator 

De school differentieert in het aanbod en de materialen. 

De school stemt de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. 

De school stemt de instructie en verwerking af op de verschillen tussen de leerlingen. 

De school werkt in doorgaande leerlijnen voor taal/lezen en rekenen/wiskunde. 

 

Thema: Opbrengstgericht werken 

Indicator 

De school werkt opbrengstgericht. 

De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem. 

De school analyseert regelmatig de resultaten. 

De school stelt waar nodig een OPP vast, volgt deze leerlingen en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 

 

Thema: Deskundigheid 

Indicator 

Het team is deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.   

Het team werkt continu aan het vergroten van deskundigheid. 

Er is voor de school voldoende interne deskundigheid aanwezig. 

Er is voor de school voldoende externe deskundigheid aanwezig. 



 

Er zijn op de school voldoende voorzieningen aanwezig. 

De school kent geen knelpunten wat betreft deskundigheden en voorzieningen. 

 

Thema: Overdracht 

Indicator 

Er is warme overdracht van voorschool naar onze school. 

Er is warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren.  

Er is warme overdracht van de school naar een volgende school. 

 

Thema: Kwaliteitszorg1 

Indicator 

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning. 

De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

 

PIJLER 2: PREVENTIEVE EN LICHT CURATIEVE INTERVENTIES 

Thema: Preventieve en licht curatieve interventies 

Indicator 

De school hanteert een set van afspraken en procedures gericht op preventie. 

De school voert een adequaat dyslexiebeleid. 

De school voert een adequaat dyscalculiebeleid. 

                                                           
1  Dit onderdeel maakt deel uit van pijler 1 basisondersteuning, maar is niet in het geheel opgenomen in  

het sop. 



 

De school voert een adequaat beleid t.a.v. gedragsproblemen. 

De school heeft procedures voor medische handelingen. 

 

PIJLER 3: HANDELINGSGERICHT WERKEN 

Thema: HGW 

Indicator 

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen 

die deze nodig hebben. 

Teamleden werken volgens de HGW-cyclus. 

De school voert de ondersteuning planmatig uit. 

De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. 

De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar 

eigen kerntaak. overschrijden 

 

Thema: Ouders 

Indicator 

De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders. 

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind. 

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 

De school betrekt ouders bij de warme overdracht. 

 

  



 

PIJLER 4: INTERNE BEGELEIDING ALS SPIL IN DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

Thema: Beleid en ondersteuning 

Indicator 

De school heeft een duidelijke visie op leerlingenondersteuning. 

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. 

De middelen worden gericht ingezet. 

 

Thema: Organisatie ondersteuning 

Indicator 

De school heeft een goed toegeruste interne begeleiding. 

Taken op het gebied van ondersteuning zijn duidelijk belegd. 

De ondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk. 

 

Thema: Ondersteuningsteams 

Indicator 

De taken van het ondersteuningsteam zijn duidelijk. 

Het ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor. 

Het ondersteuningsteam organiseert snelle hulp in de school. 

Het ondersteuningsteam is het informatieloket voor ouders. 

Het ondersteuningsteam is voldoende geëquipeerd. 

Functioneren checklist leerlingbegeleiding. 

 

Thema: Procedure naar TLV en ondersteuning swv 

Indicator 

De afhandeling van TLV-en verloopt goed. 

De ondersteuning van het Regionaal Steunpunt is adequaat. 

 


