Samenvatting Schoolondersteuningprofiel (SOP) 2017 SWV PO IJmond
Datum: januari 2018
Inleiding
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) vraagt aan de scholen van
het samenwerkingsverband jaarlijks en update van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In deze
korte notitie zijn trends en ontwikkelingen samengevat. De gegevens van het SOP van de scholen per
december 2017, per school/schoolbestuur zijn samenvattend weergegeven in de bijlage.
Op de bestuursdag van januari 2017 is als ambitie verwoord dat alle scholen van het SWV PO IJmond
op 1 februari 2018 voldoen aan 80% van de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de
basisondersteuning.
Aantal scholen en update SOP 2017
Het aantal scholen van het SWV PO IJmond bedraagt per 1 augustus 2017 in totaal 66, namelijk:
62 BAO, 2 SBO en 2 SO1.
Response van ruim 98%
Van de 66 scholen voor (speciaal) basisonderwijs, hebben 65 scholen een update2 van het
SOP ingeleverd (ruim 98%) (zie bijlage voor totaaloverzicht); (in 2016 was de response 92%);
Heliomare Onderwijs (SO) maakt gebruik van een SOP dat specifiek is afgestemd op hun
populatie. Deze is te vinden op hun site3.
Opmerkingen met betrekking tot het gebruikte instrument
1. Het gehanteerde instrument om het SOP in kaart te brengen is gebaseerd op zelf
beoordeling waaraan geen harde/objectieve inhoudelijk normering ten grondslag ligt.
2. Er wordt bij de invulling ervan uitgegaan dat scholen (directeuren/schoolleiders en intern
begeleiders/zorgcoördinatoren) dit naar eer en geweten invullen op basis van vertrouwen,
openheid en leren van elkaar. Bij voorkeur in overleg met hun schoolteam en ter advisering
voorgelegd aan de MR van de school;
3. In het bestuursgesprek (tussen directeur-bestuurder SWV PO IJmond en schoolbestuurder) is
aan de orde gesteld of het door de school/scholen ingevulde SOP overeenkomt met het
beeld dat de bestuurder heeft van de school. In grote lijnen komt dit beeld overeen met hoe
scholen het hebben ingevuld, enkele uitzonderingen daargelaten.
Nadere toelichting op het SOP
Het door het SWV PO IJmond gehanteerde SOP bestaat in totaal uit 12 indicatoren, als volgt:
basisondersteuning: kwaliteit (inspectie oordeel), HGW (handelingsgericht werken), PW
(planmatig werken), OS (ondersteuningsstructuur);
licht curatieve interventies: dyslexie, dyscalculie, M&HB (meer- en hoogbegaafdheid),
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Antoniusschool (vml. SO-4) wordt gerekend als 1 school maar heeft in het SWV PO IJmond 3 locaties, namelijk
in Castricum en in het IKC IJmond (IJmuiden en Beverwijk).
2
Enkele scholen hebben hun SOP voor vier jaar vastgesteld en betreft dus geen update.
3
https://www.heliomare.nl/media/1274/sop-so-november-2016definitief.pdf

1

-

ML/ZML (moeilijk/zeer moeilijk lerend); Gedrag, Motorisch;
Rolstoel (toegankelijkheid) en medisch protocol.

Berekening 80% norm
Genoemde 12 indicatoren worden alle gelijk gewogen. Scholen kunnen zich m.u.v. de indicator
‘kwaliteit’ beoordelen, als volgt:
- niet (wit);
- in ontwikkeling (geel);
- in orde (groen);
- excellent (blauw).
Voor de berekening van het percentage zijn de zelfbeoordelingen ‘in orde’ (groen) en ‘excellent’
(blauw), gerekend als akkoord. In ontwikkeling (geel) en niet (wit) zijn aangemerkt als niet in orde.
Per school zijn alle groen/blauw opgeteld en gedeeld door het aantal indicatoren (12) en daaruit
volgt een percentage.
Binnen de kolom (verticaal) is per schoolbestuur per indicator/thema inzichtelijk wat in orde c.q. niet
in orde (< 80%) is. Voor de berekening daarvan wordt het aantal ‘in orde’ (groen en blauw) opgeteld
en gedeeld door het aantal scholen dat het SOP heeft ingevuld op die indicator.
Resultaten totaal
1. Van de 65 scholen (BAO, SBO en 1 SO) voldoen 51 scholen aan de afgesproken norm van
minimaal 80%, dat is ruim 78% (in 2016 was dit: 71%);
N.B.: in de enquête (2017) geven 59 van de 63 respondenten (93,6%) aan op 1 februari 2018
te voldoen aan het gewenste niveau van basisondersteuning.
2. Binnen de licht curatieve interventies valt op dat:
bij 8 schoolbesturen het thema ‘dyscalculie’ onder de 80% norm scoort;
namelijk in totaal gemiddeld bijna 61% (vorig jaar was dit: 55%)
bij 5 schoolbesturen het thema ‘meer- en hoogbegaafdheid’ onder de 80% norm;
bij 3 schoolbesturen het thema ‘motorische ontwikkeling’ onder de 80% norm;
Conclusies
1. De doelstelling dat alle scholen van het SWV PO IJmond voor minimaal 80% voldoen aan de
afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning wordt niet gehaald per 1 februari
2018. Voor 51 van de 65 scholen (ruim 78%) geldt dat dit wel gehaald is.
2. Het thema ondersteuning bij ‘dyscalculie’ vraagt nog bij 8 schoolbesturen nadere aandacht,
hoewel het in vergelijking met vorig jaar beter is;
3. In mindere mate dan bovengenoemd thema geldt dit ook voor vragen over ondersteuning bij
meer- en hoogbegaafdheid en motorische ontwikkeling.
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