
Basisondersteuning. 
 
In ieder samenwerkingsverband maken de scholen afspraken met elkaar over de manier waarop ze de ondersteuning verzorgen. Bijvoorbeeld 

hoe ze lesgeven aan leerlingen met een lagere of juist hogere intelligentie dan gemiddeld. En hoe ze zorgen dat scholen 
toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Ook maken de scholen binnen een samenwerkingsverband afspraken over 
veiligheid op school, preventiemaatregelen, inzet van (school)maatschappelijk werk, eventuele medische handelingen in de klas en 
samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten en jeugdzorg. Dit valt allemaal onder de basisondersteuning. 

 
Basisondersteuning is wat alle leerlingen binnen de reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de basis aan onderwijs en ondersteuning in 

de klas (en/of op school) ontvangen. De school volgt systematisch de vorderingen van leerlingen, bepaalt de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte, stelt doelen gericht op de bestrijding van achterstanden en voert de ondersteuning planmatig uit. De 
Inspectie voor het onderwijs ziet hier ook op toe. 

 
Op iedere school is sprake van een heldere ondersteuningsstructuur. De basisonder-steuning is op iedere school beschreven in het zgn. 

schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze 
ondersteuning is georganiseerd. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen 
voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Scholen streven er naar om de kwaliteit van de 
basisondersteuning zo ver mogelijk te ontwikkelen. Deze manier van werken vindt binnen de school plaats, maar ook in regionale 
samenwerking op het vlak van scholing en deskundigheidsbevordering van docenten en medewerkers voor  de leerlingenzorg 
binnen én buiten de scholen. 

 
Als de informatie in de schoolgids of op de website voor u onduidelijk is, neem dan contact op met de school om te vragen wat de 

afspraken over basisondersteuning in de praktijk betekenen voor de ondersteuning aan uw kind. 
 
 
 

 
Bron: ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen/ Informatie Brochure Passend Onderwijs. 

 
 


