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Schoolondersteuningsprofiel	  	  
Op	  1	  augustus	  2014	  is	  de	  Wet	  op	  Passend	  Onderwijs	  in	  gegaan.	  De	  Wet	  op	  Passend	  Onderwijs	  
stelt	  dat	  alle	  scholen	  een	  Schoolondersteuningsprofiel	  moeten	  opstellen.	  In	  het	  
Schoolondersteuningsprofiel	  wordt	  beschreven	  welke	  ondersteuning	  de	  school	  kan	  aanbieden.	  
Hierbij	  wordt	  ondersteuning	  binnen	  de	  school	  in	  twee	  groepen	  verdeeld,	  namelijk	  
basisondersteuning	  en	  extra	  ondersteuning.	  De	  basisondersteuning	  is	  de	  ondersteuning	  die	  de	  
school	  in	  huis	  heeft	  en	  die	  zij	  zelf	  vanuit	  hun	  eigen	  budget	  bekostigen.	  Extra	  ondersteuning	  is	  
zwaardere	  ondersteuning,	  waar	  minder	  leerlingen	  gebruik	  van	  maken,	  en	  wat	  door	  het	  
Samenwerkingsverband	  wordt	  bekostigd.	  Elke	  school	  is	  onderdeel	  van	  een	  
Samenwerkingsverband.	  Een	  Samenwerkingsverband	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  de	  scholen	  
voor	  voortgezet	  onderwijs	  in	  de	  regio.	  Het	  Edison	  College	  valt	  onder	  Samenwerkingsverband	  
25-‐05	  (Apeldoorn,	  Epe,	  Twello).	  Andere	  scholen	  die	  hieronder	  vallen	  zijn	  de	  KSG,	  het	  
Gymnasium,	  de	  Heemgaard,	  het	  Christelijk	  Lyceum,	  het	  Spengeloo,	  het	  VC	  Walterbosch,	  het	  VC	  
Cortenbosch,	  het	  VC	  Mheenpak,	  VC	  Twello,	  AOC	  Twello	  en	  RSG	  Epe.	  Onder	  het	  
Samenwerkingsverband	  vallen	  ook	  scholen	  voor	  praktijkonderwijs,	  namelijk	  De	  Boog	  en	  de	  
Praktijkschool	  Apeldoorn.	  Als	  laatste	  vallen	  de	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  voor	  kinderen	  
met	  gedragsproblemen,	  psychiatrische	  problemen,	  langdurig	  zieke	  kinderen,	  lichamelijke	  
beperkte	  kinderen	  en	  verstandelijk	  beperkte	  kinderen	  onder	  het	  Samenwerkingsverband.	  	  
Naast	  het	  onderscheid	  tussen	  basisondersteuning	  en	  extra	  ondersteuning	  wordt	  in	  het	  
schoolondersteuningsprofiel	  ook	  aangegeven	  welke	  ontwikkelingen	  de	  school	  in	  de	  komende	  
jaren	  graag	  wil	  doormaken.	  
	  
Ondersteuningsplan	  van	  het	  Samenwerkingsverband	  
Het	  Samenwerkingsverband	  is	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  op	  Passend	  Onderwijs	  verplicht	  om	  een	  
ondersteuningsplan	  te	  schrijven	  voor	  het	  gehele	  Samenwerkingsverband.	  Hierin	  worden	  de	  
schoolondersteuningsprofielen	  van	  de	  scholen	  naast	  elkaar	  gelegd	  en	  wordt	  bekeken	  of	  er	  voor	  
alle	  leerlingen	  in	  de	  regio	  een	  passend	  onderwijsaanbod	  is.	  Het	  is	  de	  formele	  taak	  van	  het	  
Samenwerkingsverband	  om	  te	  zorgen	  dat	  er	  aan	  alle	  leerlingen	  passend	  onderwijs	  geboden	  kan	  
worden,	  waarbij	  elke	  leerling	  de	  ondersteuning	  krijgt	  die	  hij	  of	  zij	  nodig	  heeft.	  Dit	  aanbod	  kan	  
geboden	  worden	  door	  een	  school	  binnen	  het	  Samenwerkingsverband,	  maar	  waar	  het	  gaat	  om	  
heel	  specifieke	  kennis	  kan	  er	  ook	  een	  school	  gezocht	  worden	  buiten	  het	  Samenwerkingsverband.	  
Hierbij	  valt	  te	  denken	  aan	  onderwijs	  aan	  leerlingen	  met	  ernstige	  spraak-‐taal	  problemen,	  
onderwijs	  aan	  blinde	  of	  slechtziende	  leerlingen	  en	  onderwijs	  aan	  leerlingen	  met	  specifieke	  
lichamelijke	  of	  medische	  aandoeningen.	  In	  het	  ondersteuningsplan	  van	  het	  
Samenwerkingsverband	  is	  ook	  beschreven	  op	  welke	  manier	  leerlingen	  worden	  toegelaten	  tot	  
LWOO,	  Praktijkonderwijs,	  Speciaal	  Onderwijs	  en	  de	  bovenschoolse	  schakelvoorziening.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  formele	  zaken	  opgenomen	  in	  het	  ondersteuningsplan	  van	  het	  
Samenwerkingsverband	  zoals	  de	  financiële	  verdeling	  van	  middelen,	  de	  organisatiestructuur,	  de	  
ontwikkelagenda	  van	  het	  Samenwerkingsverband	  en	  de	  klachten	  en	  geschillenregeling.	  
	  
Basisondersteuning	  
De	  basisondersteuning	  is	  voor	  alle	  reguliere	  scholen	  voor	  voortgezet	  onderwijs	  in	  de	  regio	  
gelijk.	  In	  grote	  lijnen	  vallen	  de	  volgende	  zaken	  onder	  de	  basisondersteuning:	  

-‐ Begeleiding	  van	  de	  mentor,	  van	  de	  leerlingenbegeleider	  en	  van	  de	  
schoolmaatschappelijk	  werkende.	  	  



-‐ Begeleiding	  van	  docenten	  en	  de	  mentor	  ten	  aanzien	  van	  extra	  uitleg	  in	  de	  les,	  het	  
organiseren	  en	  plannen	  van	  huiswerk	  en	  agendagebruik.	  

-‐ Remedial	  Teaching	  en	  het	  gebruik	  van	  ondersteunende	  middelen	  in	  verband	  met	  
dyslexie	  of	  dyscalculie.	  

-‐ Aansturen	  van	  gedrag	  door	  docenten	  in	  de	  les	  of	  op	  het	  plein	  en	  in	  de	  gangen.	  Het	  
begeleiden	  van	  groepsprocessen	  in	  de	  klas.	  Het	  kunnen	  aanbieden	  van	  een	  time-‐out	  
wanneer	  de	  leerling	  even	  tot	  rust	  moet	  komen	  buiten	  de	  klas.	  

-‐ Het	  volgen	  van	  het	  verzuimprotocol	  en	  afstemming	  met	  leerling,	  ouders	  en	  de	  
leerplichtambtenaar	  omtrent	  verzuim.	  

-‐ Een	  faalangstreductietraining	  en	  sociale	  vaardigheidstraining.	  
-‐ Samenwerking	  met	  deskundigen	  binnen	  of	  buiten	  de	  school.	  

	  
Extra	  ondersteuning	  
De	  extra	  ondersteuning	  is	  de	  zwaardere	  ondersteuning	  die	  aan	  leerlingen	  met	  specifieke	  
ondersteuningsbehoeften	  geboden	  kan	  worden,	  wat	  wordt	  bekostigd	  en	  moet	  worden	  
aangevraagd	  bij	  het	  Samenwerkingsverband.	  Onder	  extra	  ondersteuning	  vallen	  alle	  vormen	  van	  
structurele	  en	  intensieve	  begeleiding	  binnen	  de	  school.	  Het	  gaat	  hierbij	  bijvoorbeeld	  om:	  

-‐ Het	  intensief	  en/of	  structureel	  gebruik	  maken	  van	  een	  expertisepunt.	  	  
-‐ Regelmatig	  individuele	  gesprekken	  met	  een	  orthopedagoog/psycholoog.	  	  
-‐ Structurele	  gedragsondersteuning	  of	  specifieke	  maatregelen	  ten	  aanzien	  van	  

gedragsproblemen.	  	  
-‐ Aanpassing	  van	  de	  groepsgrootte	  of	  het	  verminderen	  van	  prikkels	  rondom	  de	  leerling.	  
-‐ Psychodiagnostisch	  onderzoek.	  
-‐ Observatie	  in	  de	  klas	  of	  video	  interactiebegeleiding.	  
-‐ Structurele	  huiswerkbegeleiding.	  
-‐ Coaching	  en	  ondersteuning	  van	  docenten	  ten	  aanzien	  van	  leerlingen	  met	  specifieke	  

ondersteuningsbehoeften.	  	  
	  
Ondersteuning	  van	  de	  school	  ontoereikend	  
Wanneer	  de	  ondersteuning,	  die	  binnen	  de	  basis-‐	  of	  extra	  ondersteuning	  geboden	  kan	  worden,	  
ontoereikend	  is,	  zal	  de	  school	  samen	  met	  ouders	  moeten	  zoeken	  naar	  een	  school	  waar	  dit	  wel	  
geboden	  kan	  worden.	  Soms	  is	  dit	  een	  andere	  reguliere	  school,	  soms	  kan	  dit	  ook	  een	  school	  voor	  
speciaal	  onderwijs	  zijn	  of	  een	  tijdelijke	  plaatsing	  in	  de	  schakelvoorziening.	  Als	  de	  leerling	  gebaat	  
is	  bij	  speciaal	  onderwijs,	  dan	  moet	  er	  voor	  de	  leerling	  een	  toelaatbaarheidsverklaring	  
aangevraagd	  worden	  bij	  het	  Samenwerkingsverband.	  Een	  toelaatbaarheidsverklaring	  is	  
noodzakelijk	  voor	  plaatsing	  binnen	  het	  speciaal	  onderwijs.	  
	  
Ontwikkelagenda	  Edison	  College	  
In	  het	  schoolondersteuningsprofiel	  heeft	  het	  Edison	  College	  aangegeven	  waar	  zij	  zich	  de	  
komende	  jaren	  in	  willen	  verbeteren.	  Aandachtspunten	  zijn	  het	  versterken	  van	  de	  ondersteuning	  
aan	  leerlingen	  en	  het	  vergroten	  van	  docentvaardigheden.	  Door	  Passend	  Onderwijs	  komen	  er	  
meer	  leerlingen	  binnen	  de	  school	  die	  specifieke	  begeleiding	  nodig	  hebben	  van	  docenten.	  Hierin	  
worden	  docenten	  getraind.	  Handelingsgericht	  en	  opbrengstgericht	  werken	  zijn	  nieuwe,	  landelijk	  
vastgestelde	  visies	  die	  binnen	  het	  Edison	  College	  worden	  doorgevoerd.	  
	  
	  
	  



Geldigheid	  Schoolondersteuningsprofiel	  
Het	  schoolondersteuningsprofiel	  zal	  regelmatig	  aangepast	  worden,	  aangezien	  de	  school	  
voortdurend	  in	  ontwikkeling	  is.	  Eens	  in	  de	  vier	  jaar	  moet	  het	  Schoolondersteuningsprofiel	  
formeel	  aangepast	  worden.	  De	  Inspectie	  van	  Onderwijs	  controleert	  het	  
Schoolondersteuningsprofiel.	  	  
	  
Klachten	  en	  geschillen	  
Hebt	  u	  als	  ouders	  een	  vraag	  of	  klacht	  ten	  aanzien	  van	  de	  ondersteuning	  die	  door	  de	  school	  aan	  
uw	  zoon	  of	  dochter	  geboden	  wordt	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  coördinator	  van	  de	  
betreffende	  afdeling	  van	  uw	  zoon	  of	  dochter.	  Hebt	  u	  een	  klacht	  dan	  kunt	  u	  in	  de	  schoolgids	  lezen	  
hoe	  hiermee	  door	  het	  Edison	  College	  wordt	  omgegaan	  en	  waar	  u	  deze	  kunt	  indienen.	  Klachten	  
over	  het	  Samenwerkingsverband	  of	  over	  besluiten	  die	  door	  het	  Samenwerkingsverband	  
genomen	  zijn	  kunt	  u	  richten	  aan	  het	  bestuur	  van	  het	  Samenwerkingsverband.	  	  
	  
Verwijzingen	  
Hierboven	  is	  de	  inhoud	  van	  het	  Schoolondersteuningsprofiel	  van	  het	  Edison	  College	  in	  grote	  
lijnen	  weergegeven.	  Mocht	  u	  het	  volledige	  schoolondersteuningsprofiel	  willen	  inzien	  dan	  kunt	  
hierover	  contact	  opnemen	  met	  schoolleiding.	  Hebt	  u	  vragen	  over	  de	  ondersteuning	  die	  het	  
Edison	  College	  kan	  bieden	  binnen	  de	  basisondersteuning	  of	  over	  de	  extra	  ondersteuning	  dan	  
kunt	  u	  hierover	  ten	  alle	  tijd	  contact	  opnemen	  met	  de	  schoolleiding.	  	  
Het	  Edison	  College	  kent	  een	  uitgebreide	  zorgstructuur.	  Informatie	  hierover	  vindt	  u	  op	  onze	  
website.	  Hier	  kunt	  u	  ook	  het	  volledige	  overzicht	  van	  de	  zorgstructuur	  downloaden.	  
	   	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  
	   	  

	  

Figuur	  1.	  Samenwerkingsverband	  25.05	  
	  

Samenwerkingsverband	  25-‐05	  (Apeldoorn,	  Epe,	  Twello	  
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