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1. Inleiding  
In het kader van de wet Passend Onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio’s. Binnen elke 

regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan 

onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. De schoolbesturen zijn hiertoe vertegenwoordigd in 

het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO) in de regio. Binnen deze 

regio dient elke school een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, waarin staat aangegeven op 

welke wijze de school invulling geeft aan het bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school 

aan waar haar grenzen liggen en welke de ambities zijn als het gaat om voor zoveel mogelijk 

kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften.  

 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel  van OBS De Blijberg uit Rotterdam. De Blijberg maakt 

momenteel deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam. 

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door directie, interne begeleiding, 

leerkrachten en is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. 

 

De doelstelling van het schoolondersteuningsprofiel is het vinden van antwoorden op twee 

kernvragen: 

1. In welke mate is de school op dit moment in staat Passend Onderwijs te verzorgen? 
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a. Voor welke kinderen is er al een passend aanbod? 

b. Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externe partners? 

c. Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren? 

2. In welke richting wil de school zich ontwikkelen? 

a. Welke expertise hebben we nu al in huis? 

b. Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld dat er nu 

nog niet in voldoende mate is? 

 

De antwoorden op deze vragen kunnen de school helpen om richting te geven aan het onderwijs- en 

zorgbeleid in de planperiode 2017-2021. U vindt de beschrijving van het huidige onderwijs op De 

Blijberg en het zorgaanbod in hoofdstuk 3 Basisondersteuning . De voorgenomen ontwikkelingen van 

de school zijn verwoord in hoofdstuk 6 Ambities.  

 

In het kader van Passend Onderwijs wordt binnen Nederland een onderscheid gemaakt tussen 

basiszorg, breedtezorg en dieptezorg.  

 

● Basiszorg betreft de reguliere onderwijszorg die de school zelf kan bieden. Hierbij gaat het 

om de mogelijkheden die de school heeft om het onderwijsaanbod met behoud van 

kwaliteit aan te passen aan verschillen in de onderwijsbehoeften van kinderen op hun 

school. 

● Breedtezorg betreft de onderwijszorg die school kan bieden mits er ondersteuning is van 

externe partners die samenwerken met en in de school. Hierbij gaat het om de 

mogelijkheden die de school kan organiseren om de vereiste deskundigheid te mobiliseren 

om zodoende de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden, 

waar te kunnen maken. 

● Dieptezorg betreft de zorg die vorm gegeven wordt door gespecialiseerde voorzieningen 

binnen het SWV. Wanneer basis- en breedtezorg samen ontoereikend zijn, wordt de 

verantwoordelijkheid van de school overgedragen aan een andere instantie binnen het SWV, 

bijvoorbeeld het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal basisonderwijs (SBO). 
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2. Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 

School o.b.s. De Blijberg 
BRIN 14 HB 
Directeur Barbera Everaars 
E-mail directie@blijberg.nl 
Bestuur BOOR (bestuur openbaar onderwijs Rotterdam) 
Samenwerkingsverband SWV PPO Rotterdam 
 

locatie Nederlandse afdeling Jenaplan 
Adres Gordelweg 216  
Telefoon 010-466 96 29 
 

 

locatie Internationale afdeling 
Adjunct directeur/locatieleider Lorraine Boyle 
Adres Graaf Florisstraat 56/58 
Telefoon 010-466 96 29/ 010-4482266 
e-mail   l.boyle@blijberg.nl 

 

locatie Tweetalige afdeling 
Coördinator Xandra Pieters 
Adres Coolhavenstraat 29  

3024 TD Rotterdam 
Telefoon 06 4994 63 29 /  010- 7371755 
 

2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept 

De Blijberg is een school met drie afdelingen, te weten een Nederlandse Jenaplanafdeling, een 

internationale afdeling en een tweetalige afdeling. 

 

Op de Jenaplanafdeling wordt vanuit het Jenaplanconcept gewerkt.  Naast de cognitieve 
ontwikkeling wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als een belangrijk 
ontwikkelingsgebied gezien. Om die reden wordt hier veel aandacht aan besteed. Het team hecht 
grote waarde aan de manier waarop men omgaat met elkaar, elkaar accepteert en uitgaat van de 
positieve kanten van de kinderen en leerkrachten (het pedagogisch klimaat). 
 
 
De Internationale afdeling is voor kinderen die tijdelijk in Nederland zijn en vandaar niet in hoeven 
te stromen in een Nederlandse school. We werken met het Internationale curriculum , zodat de 
kinderen, wanneer ze weer naar het buitenland vertrekken, gemakkelijk  door kunnen gaan met hun 
leerlijn in de volgende Internationale school. 
De Internationale afdeling is bedoeld voor: 
- kinderen van diverse nationaliteiten waarvan de ouders tijdelijk vanuit het buitenland naar onze 

stad of regio worden overgeplaatst, 
- kinderen van Nederlandse gezinnen die na een verblijf in het buitenland tijdelijk naar Nederland 

terugkeren, 
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- kinderen uit Nederlands sprekende gezinnen die binnen afzienbare tijd naar een Engels sprekend 
land verhuizen. 

Dit is conform de afspraak binnen de IGBO scholen. IGBO betekent Internationaal georiënteerd 
basisonderwijs. 
De leerkrachten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen die in- en uitstromen gedurende 
het hele jaar, in het snel aanleren van Engels als voertaal in school en in het werken met een speciaal 
leerplan voor kinderen die extra zorg nodig hebben. 
 
Sinds 31 maart 2014 hebben we een nieuwe, Tweetalige afdeling. In schooljaar 2014-2015 wordt 
deze afdeling alleen bezocht door leerlingen van groep 1. Deze afdeling zal zich de komende jaren 
verder ontwikkelen tot een afdeling waarin groep 1 tot en met 8 onderwijs krijgen in het Nederlands 
en Engels. We doen hierin mee met de pilot van het ministerie van onderwijs. 
Het onderwijs wat gegeven wordt, wordt tussen de 30 en de 50% in het Engels  gegeven. We werken 
met het Nederlandse curriculum met dezelfde kerndoelen als alle Nederlandse scholen.  
 

2.3 Kengetallen leerling populatie huidig schooljaar en afgelopen vier 

schooljaren voor alle afdelingen. 

 

Leerlingaantallen (1 oktobertelling) 

 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2017: 179 waarvan   op de ID 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2016: waarvan   op de ID 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015: waarvan   op de ID 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2014: 26 waarvan   op de ID 

 

 

 

Percentage leerlinggewichten   

 

leerlingen met een gewicht per 1 oktober 2017: % 

leerlingen met een gewicht per 1 oktober 2016: % 

leerlingen met een gewicht per 1 oktober 2015: % 

leerlingen met een gewicht per 1 oktober 2014: % 

 

 

2.4 Kenmerken van het schoolgebouw  

 
Jenaplan afdeling 

Er is ruimte in een groep voor  1-op-1 
begeleiding 

ja 

Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding ja 
Er is een prikkelarme werkplek beperkt 
Er is ruimte voor een time-out beperkt 
De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met 
speciale bewegingsbehoeften 

nee 

Er zijn ruimten met specifieke functies.  Ja, er is een keuken, bibliotheek, atelier 
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Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar 
op de gang of in flexibele ruimten 

Ja, in ruime mate 

Inrichting van de lokalen Vanaf middenbouw hebben kinderen een vaste 
werkplek in een tafelgroep. In de groep of op de 
gang staat een aparte instructietafel. In elke klas 
is een smartboard aanwezig.  

Inrichting schoolgebouw Alle lokalen zijn gesitueerd op de begane grond. 
De klaslokalen van een bouw zijn naast elkaar 
gelegen.  

 

Conclusie: 

 

 

Internationale afdeling 

Er is ruimte in een groep voor  1-op-1 
begeleiding 

ja 

Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding nee 
Er is een prikkelarme werkplek beperkt 
Er is ruimte voor een time-out beperkt 
De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met 
speciale bewegingsbehoeften 

nee 

Er zijn ruimten met specifieke functies.  Ja, er is een keuken en een speellokaal 
Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar 
op de gang of in flexibele ruimten 

nee 

Inrichting van de lokalen Geen bijzonderheden  
Inrichting schoolgebouw De school heeft 3 verdiepingen en is dus 

rolstoelonvriendelijk 
 

Conclusie: 

Het gebouw kent geen speciale voorzieningen.  
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Tweetalige afdeling 

Er is ruimte in een groep voor  1-op-1 
begeleiding 

ja 

Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding ja 
Er is een prikkelarme werkplek ja 
Er is ruimte voor een time-out ja 
De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met 
speciale bewegingsbehoeften 

nee 

Er zijn ruimten met specifieke functies.  Ja, er is een keuken, bibliotheek en atelier, 
logopedie, smartiestraining en oefentherapie en 
muzieklokaal  
 

Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar 
op de gang of in flexibele ruimten 

nee 

Inrichting van de lokalen Geen bijzonderheden  
Inrichting schoolgebouw De school ligt in de wijk Delfshaven. De school 

heeft 3 verdiepingen. Op de begane grond zitten 
de kleutergroepen. Op de eerste verdieping 
zitten de groepen 4,3 en 1 groep 2. Op zolder zit 
de bibliotheek, de keuken, het magazijn en de 
teamkamer. Ook de leertuin vindt plaats op 
zolder. Er is geen lift aanwezig en bij alle deuren 
liggen verhoogde drempels. De school is dus 
rolstoel  onvriendelijk. De rechter ingang is 
zonder trappen te bereiken maar bij de 
hoofdingang moeten meerdere trappen 
genomen worden. Om gebruik te maken van de 
gymzaal (ma en vr) moeten we over een fietspad 
en een pleintje lopen om bij het gymlokaal aan 
te komen.  

 

Conclusie 

Het gebouw kent geen speciale voorzieningen. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 beschikt 

de school nog over ruimte met specifieke functies. Daar de school nog groeiende is weten we niet 

wat de toekomst gaat brengen.  

 

2.5 Voorschoolse voorziening 
De Blijberg Jenaplan werkt samen met peuterspeelzaal De Peuterheuvel. Deze peuterspeelzaal is in 

hetzelfde gebouw gehuisvest als de Jenaplanafdeling en werkt ook op Jenaplan grondslag.  

 

 

 

 

3. Basisondersteuning  
In het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam zijn afspraken gemaakt 

waaraan de basisondersteuning moet voldoen.  

 

3.1 Preventieve en lichte curatieve interventies 

8 
Schoolondersteuningsprofiel OBS de Blijberg Tweetalig 2017-2021 

 



 

 

Het eerste aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de 

school biedt, al dan niet in samenwerking met partners. In het onderstaand referentiekader wordt 

een minimale opsomming gegeven van de interventies die bij de basisondersteuning horen: 

 

De Jenaplanafdeling:  

Vroegtijdig signalering van leer-, opgroei- 
en opvoedproblemen 

Via informatie van de voorschoolse voorzieningen en 
signalering door observaties van leerkrachten en het 
leerlingvolgsysteem wordt er op De Blijberg vroegtijdig 
gesignaleerd.  
De Blijberg heeft een goed functionerend netwerk van 
zorgprofessionals om zich heen. 

De zorg voor een veilig schoolklimaat.  
Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen. 

Op de Jenaplanafdeling gaat het om de ontwikkeling 
van een kind in de breedte. Vanuit het Jenaplanconcept 
wordt er veel aandacht besteed aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
Daarnaast wordt er gewerkt met een gedrags- en 
pestprotocol.  

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie 
of dyscalculie 

Op De Blijberg wordt gebruik gemaakt van het ‘Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie’. 
Het protocol ‘Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie’ (ERWD) is in ontwikkeling.  

Een afgestemd aanbod voor leerlingen 
met meer of minder dan gemiddelde 
cognitieve mogelijkheden.  

De leerkrachten werken planmatig en proactief. De 
leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. De differentiatie in instructie en benodigde 
extra ondersteuning in de basisvakken is moeilijk 
haalbaar, omdat de instructiedruk al hoog is door het 
driejaarklassen-systeem. Daarom heeft de 
Jenaplanafdeling gekozen voor remedial teaching 
buiten de groep door een gediplomeerd remedial 
teacher. Deze wordt ingezet voor leerlingen met 
leerproblemen en leerlingen die een behoefte hebben 
aan nog meer uitdaging dan in de groep geboden kan 
worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of de inzet 
van remedial teaching komende jaren mogelijk blijft.  

Protocol voor medische handelingen Er is een protocol voor medicijngebruik.  
 

 

 

De Internationale afdeling 

Vroegtijdig signalering van leer-, opgroei- 
en opvoedproblemen 

Door observaties van leerkrachten, de intensieve 
aanpak van instromers en het leerlingvolgsysteem 
wordt er op De  Internationale afdeling van de Blijberg 
vroegtijdig gesignaleerd.  
De Blijberg heeft een goed functionerend netwerk van 
zorgprofessionals om zich heen. 
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De zorg voor een veilig schoolklimaat.  
Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen. 

De Internationale afdeling heeft een internationaal 
curriculum, waardoor men gewend is aan het werken 
met kinderen die uit de hele wereld afkomstig zijn en 
maar voor een beperkte tijd in Nederland zijn. 
Veiligheid en deel van de groep zijn is daarin essentieel. 
Acceptatie dat iedereen anders is en dat we van elkaar 
kunnen leren staat centraal. 

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie 
of dyscalculie 

Op De Internationale afdeling wordt er gesignaleerd op 
een andere manier dan volgens het normale protocol 
dyslexie aangezien de problematiek anders ligt 
vanwege de moedertaal en het Engels. Er wordt zeer 
goed gekeken of het leerprobleem komt door dyslexie, 
de taal, of de intelligentie. 
Het protocol ‘Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie’ (ERWD) is in ontwikkeling. Leerkrachten 
worden bijgeschoold. 

Een afgestemd aanbod voor leerlingen 
met meer of minder dan gemiddelde 
cognitieve mogelijkheden.  

De leerkrachten werken planmatig en proactief. De 
leerkrachten op de Internationale afdeling kunnen 
omgaan met verschillen tussen leerlingen.  
Er wordt op alle mogelijke manieren gedifferentieerd. 
Over het algemeen is het niveau heel hoog van de 
leerlingen en is er uitdagend materiaal voor alle 
kinderen in school aanwezig en wordt ook zeer direct 
ingezet. 

Protocol voor medische handelingen Er is een protocol voor medicijngebruik.  
 

 

 

De  Tweetalige afdeling 

Vroegtijdig signalering van leer-, opgroei- 
en opvoedproblemen 

Via informatie van de voorschoolse voorzieningen en 
signalering door observaties van leerkrachten en het 
leerlingvolgsysteem wordt er op de tweetalige afdeling 
vroegtijdig gesignaleerd.  
De Blijberg heeft een goed functionerend netwerk van 
zorgprofessionals om zich heen. 

De zorg voor een veilig schoolklimaat.  
Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen. 

Op de tweetalige afdeling is er net als op de 
Jenaplanafdeling aandacht voor de ontwikkeling van 
een kind in de breedte. De tweetalige afdeling is nog 
volop in ontwikkeling. Er wordt schooljaar 2017-2018 
een gedragsprotocol en een pestprotocol geschreven 
aangepast op de Blijberg Tweetalig.  

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie 
of dyscalculie 

De Tweetalige afdeling maakt voorlopig gebruik van het 
‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’ van de 
Jenaplanafdeling. Te zijner tijd wordt dit aangepast 
i.v.m. het tweetalige onderwijs.  
Het protocol ‘Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en 
Dyscalculie’ (ERWD) is in ontwikkeling.  

10 
Schoolondersteuningsprofiel OBS de Blijberg Tweetalig 2017-2021 

 



 

 

Een afgestemd aanbod voor leerlingen 
met meer of minder dan gemiddelde 
cognitieve mogelijkheden.  

De leerkrachten werken planmatig en proactief. De 
leerkrachten kunnen omgaan met verschillen tussen 
leerlingen.  
Sinds 2017 wordt voor kinderen met een hogere 
intelligentie de smarties training aangeboden die zich 
richt op de sociaal emotionele ontwikkeling van deze 
kinderen.  

Protocol voor medische handelingen Er is een protocol voor medicijngebruik.  
 

 

 

3.2 Organisatie van de onderwijsondersteuning op school  

Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is 

om interventies te plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is, en met welke 

onderwijs- en ketenpartners wordt samengewerkt. Dit wordt zichtbaar gemaakt door 

overzichten van: 

- de functies en taakprofielen binnen de school, die een beeld geven van de 

ondersteuningstructuur; 

- de gemiddelde groepsgrootte en beschikbare personeelsformatie per groep; 

- een overzicht van gecertificeerde expertise binnen de school; 

- een overzicht van samenwerkingsrelaties van de school. 

 

Functies en taakprofielen: 

De formatie op de Jenaplanafdeling houdt de onderstaande functies en taken in: 

● directie; 

● bouwcoördinator; 

● groepsleerkracht; 

● intern begeleider;  

● remedial teacher; 

● vakleerkracht bewegingsonderwijs  

● diverse leerkrachten met een specialisatie (taal, cultuur). 

 

De formatie op de Internationale afdeling houdt de onderstaande functies en taken in: 

● directie; 

● bouwcoördinator; 

● groepsleerkracht; 

● intern begeleider;  

● remedial teacher; 

● onderwijsassistent 

● vakleerkracht bewegingsonderwijs  

● diverse leerkrachten met een specialisatie (taal, IPC, curriculum, EAL). 

 

De formatie op de Tweetalige afdeling houdt de onderstaande functies en taken in: 

● directie; 

● groepsleerkrachten met Engels op minimaal B2 niveau 

● intern begeleider  
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● vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziekonderwijs 

● diverse leerkrachten met een specialisatie ( ipc coördinator, woordenschat coördinator, 

leertuin coördinator, TPO coördinator ) 

● conciërge 

 

Groepssamenstelling, gemiddelde groepsgrootte en beschikbare personeelsformatie per groep 

Op de Jenaplanafdeling van de Blijberg wordt er gewerkt met stamgroepen. Vanuit het 

Jenaplanconcept zijn stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten de 

basis van waaruit gewerkt wordt.  Wij werken met onderbouwgroepen (groep 1 en 2), 

middenbouwgroepen (groep 3,4,5) en bovenbouwgroepen (groep 6,7,8).  

De gemiddelde groepsgrootte op de Jenaplanafdeling van de Blijberg in het schooljaar 2013-2014 

was in de:  

- onderbouw maximaal 29 leerlingen aan het einde van het schooljaar; 

- middenbouw 27 leerlingen; 

- bovenbouw 31 leerlingen. 

Deze aantallen zijn komende jaren mogelijk hoger.  

Per groep is een groepsleerkracht beschikbaar. Dit kan ook betekenen dat er twee parttimers voor 

een groep staan.  

 

De Internationale afdeling kent jaargroepen en combinatiegroepen, dit in verband met de 

leerlingaantallen. Het streven is om alleen in jaargroepen te werken. 

De groepen hebben maximaal 20 leerlingen; 

Deze aantallen kunnen de  komende jaren mogelijk hoger, dan gaan we tot een maximum van 22 

leerlingen.  

Per groep is een groepsleerkracht beschikbaar. Dit kan ook betekenen dat er twee parttimers voor 

een groep staan.  

 

De Tweetalige afdeling wordt gewerkt met jaargroepen. We hebben dit schooljaar 2017-2018;  

1 maal een groep 4 

2 maal groepen 3  

3 maal groepen 2  

3 maal groepen 1  

per maart 2018 instroomgroep 

 

Deskundigheid binnen de school: 

● dyslexie; 

● leerproblemen; 

● hoogbegaafdheid. 

 

De Jenaplanafdeling van de Blijberg heeft ervaren leerkrachten, gediplomeerde remedial teachers 
en intern begeleiders. In de loop der jaren is veel deskundigheid opgebouwd met diverse 
leerproblemen en verschillende onderwijsondersteuningsbehoeften van kinderen.  
De Blijberg heeft een ruime orthotheek met materialen op diverse gebieden: rekenen, lezen , 
spelling, taal, schrijven, auditieve vaardigheden, geheugen en concentratie.  
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De afgelopen jaren heeft er scholing plaatsgevonden op het gebied van lezen, spelling, 

hoogbegaafdheid en dyslexie. Er is ruime kennis over dyslexie op school en De Blijberg heeft een 

goedwerkend dyslexieprotocol.  

 

Op het gebied van hoogbegaafdheid is ruime ervaring en kennis in de school aanwezig (plusgroepen, 

aanpassen lesstof en instructie, materialen hoogbegaafden).  Vanuit onze Jenaplanvisie willen wij 

deze kinderen binnen onze school en stampgroepen houden.  

 

De Internationale afdeling heeft bewezen dat zij een goede veilige plek kan bieden aan kinderen die 
extra zorg nodig hebben, zoals autistische kinderen, kinderen met ADHD en met leerproblemen. 
De Internationale afdeling is er in gespecialiseerd om in een zeer korte tijd bij de nieuw binnen 
gekomen leerlingen te bepalen welke zorg een kind wel of niet nodig heeft. 
Omdat 85% van de kinderen het Engels niet als moedertaal heeft, is het eerste aandachtspunt om 
Engels aan te leren.  
 

De Tweetalige afdeling zit nog helemaal in de opbouw. Binnen het team is er iemand 

gespecialiseerd in het leren en innoveren binnen het onderwijs. De leerkrachten zijn ervaren en 

hebben op Engelse taal een  B2 of C1 niveau. Binnen het team bevinden zich een aantal specialisten; 

op het gebied van IPC; op het gebied van woordenschat en op het gebied van TPO. De IBer heeft 

haar master SEN.  In het schooljaar 2017/2018 zal een leerkracht zich verder specialiseren als 

rekencoördinator.  

 

Externe deskundigen die aan school verbonden zijn: 

● schoolmaatschappelijk werker; 

● schoolcontactpersoon  (ondersteuner vanuit PPO Rotterdam).  

● Auris  

● Inbalans oefentherapie  

● Logopedisten de Kletsmajoor binnen de school 

● Smarties training  

 

Externe instanties waarmee wij samen werken: 

● Samenwerkingsverband PPO Rotterdam; 

● IB netwerken; 

● Wijkteams; 

● Bureau jeugdzorg; 

● Centrum voor jeugd en gezin (CJG); 

● Centrum voor Dienstverlening (CVD); 

● GGZ; 

● Leerplicht;  

● Schoolagent;  

● Fysiotherapeuten; 

● Dyslexiebehandelaars. 

 

Op regelmatige basis hebben wij overleg met de schoolmaatschappelijk werker en de 

schoolcontactpersoon PPO. Zij ondersteunen de school vanuit hun expertise. Bij complexe 

problemen wordt het zorgadviesteam (ZAT) geraadpleegd. Het ZAT bestaat uit de interne begeleider 

van de Blijberg, de jeugdverpleegkundige (CJG), de schoolmaatschappelijk werker (CVD) en 
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schoolcontactpersoon (PPO Rotterdam). Op afroep zijn eventueel andere deskundigen erbij te 

betrekken. 

 

3.3 Planmatig werken 
Een goede school werkt planmatig. Dat betekent dat dat de school een juiste  manier hanteert om 

na te gaan welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en daarop een passend onderwijsaanbod 

organiseert en dit regelmatig evalueert.  

 

PPO Rotterdam gaat uit van handelingsgericht werken op alle scholen in Rotterdam. De leerkracht 

geeft vorm aan handelingsgericht werken in de dagelijkse praktijk door te observeren, doelen te 

stellen, te onderzoeken, af te stemmen en te evalueren. Daarnaast treedt de leerkracht op als 

gesprekspartner voor leerling en ouder(s)/verzorger(s) en stemt telkens opnieuw het eigen handelen 

af op de mogelijkheden van de leerling. 

Als het nodig  is, kan de school bovendien aanvullende expertise van buiten inschakelen. 

 
De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg van een school.  U kunt de inspectiegegevens van de 
Blijberg vinden op de site van de inspectie:  http://www.onderwijsinspectie.nl/ 
 

 

3.4 Conclusie:  
De Jenaplanafdeling van de Blijberg is in staat om op een goede wijze  basisondersteuning te geven. 

De schoolorganisatie is hiervoor goed ingericht. Gezien het Jenaplanconcept waarbij er gewerkt 

wordt met 3 verschillende jaargroepen, is er sprake van een hoge instructiedruk bij leerkrachten. 

Volledig individuele leerlijnen zijn hierdoor niet haalbaar.  

 

De Internationale afdeling is in staat om op een goede wijze basisondersteuning te geven. De 

organisatie is hiervoor goed ingericht. Er moet rekening gehouden worden met de in- en uitstroom 

van kinderen, het hele jaar door, waarbij driekwart van de instromers het Engels niet als moedertaal 

hebben. 

 

De Tweetalige afdeling is in staat om op een goede wijze basisondersteuning te geven. Als extra 

faciliteit wordt deze pilot afdeling door de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Maastricht 

begeleid en gemonitord. Samen met hen bewaken we de vorderingen van de leerlingen zodat we bij 

kunnen sturen wanneer dat nodig is.  

  

14 
Schoolondersteuningsprofiel OBS de Blijberg Tweetalig 2017-2021 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

4. Onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften  
Soms is er meer nodig voor een kind, dan er vanuit de basisondersteuning geboden kan worden. Er 

wordt dan gekeken naar een passend onderwijsarrangement.  

 
Een onderwijsarrangement bestaat uit alle handelingen die de school uitvoert, met het doel de 
ontwikkeling van de leerling met speciale onderwijsbehoeften te optimaliseren. Hierbij kan hulp 
gevraagd worden aan externe deskundigen en/of externe instanties.  
 
Een onderwijsarrangement is passend als: 

● het aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerling op inhoudelijk, pedagogisch en 
didactisch gebied; 

● de gestelde doelen worden gerealiseerd en het arrangement leidt tot tevredenheid bij alle 
betrokkenen: leerling, leraar, ouders en intern begeleider; 

● het in overeenstemming is met de competenties van de betrokkenen en afgestemd is op 
kenmerken van de groep. 

 

4.1 Onderwijsbehoeften van de leerling 
Om een onderwijsarrangement passend te maken is het in de eerste plaats noodzakelijk om de 
onderwijsbehoeften van de leerling goed te beschrijven. Het gaat daarbij om de beginsituatie bij 
een bepaald leergebied en de didactische en pedagogische behoeften die een leerling heeft.  
 

4.2 Optimale opbrengsten en tevredenheid van alle betrokkenen 
Een onderwijsarrangement moet leiden tot optimale leeropbrengsten. We spreken in dit verband 
van optimaal wanneer de leerling de doelen realiseert die vooraf werden geformuleerd. De 
opbrengsten kunnen door middel van gestandaardiseerde toetsen in beeld worden gebracht. 
Observaties en gesprekken kunnen belangrijke informatie toevoegen aan toetsgegevens. 
Het is van belang dat alle personen die betrokken zijn bij de planning of uitvoering van het 
onderwijsarrangement tevreden zijn met de werkwijze. Door de opbrengsten 
en de tevredenheid van alle betrokkenen regelmatig te evalueren kan bijtijds naar (extra) 
ondersteuning of aanpassing van het arrangement worden gezocht. 

 
4.3 Organisatievormen voor onderwijsarrangementen  
De leerkracht en de leerling kunnen op verschillende manieren worden ondersteund:  

● ondersteuning van de leerling in de reguliere groep uitgevoerd door de groepsleerkracht 
met begeleiding van een ambulant begeleider, ondersteuner PPO o.i.d.;  

● ondersteuning van de leerling (deels) uitgevoerd door iemand anders, bijvoorbeeld RT, 
binnen of buiten  de groep; 

● ondersteuning van de leerling (deels) buiten de reguliere groep uitgevoerd door extra 
handen via het samenwerkingsverband (voorheen ‘rugzakgelden’). 

 
De keuze voor een bepaald onderwijsarrangement hangt af van drie factoren: 

● het type onderwijsbehoeften van de leerling: bij complexe onderwijsbehoeften zal altijd een 
bepaalde vorm van ondersteuning, zoals extra handen in de klas, noodzakelijk zijn;  

● de pedagogische en didactische competenties van de groepsleraar: de leraar en de intern 
begeleider beoordelen samen of de leraar zich voldoende competent voelt om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de leerling en welke vorm van ondersteuning eventueel 
gewenst is; 
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● de kenmerken van de groep waarin de leerling zit, bijvoorbeeld een heterogene of 
homogene groep, het aantal zorgleerlingen. 

 

4.4 Mogelijkheden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
De Jenaplanafdeling van de Blijberg heeft ervaring met leerlingen die extra zorg nodig hebben op 
het gebied van bijvoorbeeld het gehoor, autisme, ADHD. Vooral voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeftes is het belangrijk om vanaf de onderbouw in het Jenaplansysteem mee te 
groeien. 
Voor de Jenaplanafdeling is er weinig extra individuele instructietijd mogelijk door het 
driejaarklassensysteem, waar al een hoge instructiedruk is. 
Wat wij kunnen bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is mede afhankelijk van de 
samenwerking met ouders en de mogelijkheden van ondersteuning van zowel leerkracht als leerling 
zelf door externe partners.  
 
De Internationale afdeling heeft veel ervaring en expertise op de volgende gebieden: 

- het bieden van een veilige leeromgeving in constant wisselende groepen,  

- het les geven in het Engels aan niet- Engelstalige kinderen 

- het les geven aan kinderen die meertalig zijn 

- het lesgeven in een context van international mindedness 

- differentiatie in het curriculum om zo,  ieder kind de juiste begeleiding en uitdaging te bieden 

- les geven aan hoog begaafde kinderen 

In deze afdeling worden alle leer- en sociaal emotionele problemen opgelost in school. Er is geen 

school voor speciaal onderwijs voor Internationale kinderen in de buurt. 

Scholing wordt in Nederland en in het buitenland gevolgd, onder andere door naar Internationale 

conferenties te gaan. Specialisaties zijn er op het gebied van tweede taalverwerving in het Engels en 

Nederlands.  

 
De Tweetalige afdeling 
De tweetalige afdeling biedt onderwijs voor alle kinderen waarvan de ouders specifiek voor deze 
vorm van onderwijs gekozen hebben. Het Nederlands van de kinderen moet goed zijn zodat de 
tweede taal opgebouwd wordt op het fundament van het Nederlands. 
Alle kinderen zijn welkom, we sluiten geen kinderen uit die bijvoorbeeld dyslectisch zijn. We passen 
dan het aanbod Engels aan aan de mogelijkheden die het kind heeft. We bieden een veilige 
leeromgeving in een internationale setting. 
Wat de tweetalige afdeling kan bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften is mede 
afhankelijk van de samenwerking met ouders en de mogelijkheden van ondersteuning van zowel 
leerkracht als leerling zelf door externe partners. 
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5. Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs 
 
De Jenaplanafdeling van De Blijberg heeft ook zijn beperkingen. Wij menen aan kinderen met de 

volgende problematiek geen goede ondersteuning te kunnen bieden: 

● een te laag IQ (een IQ lager dan 80 wordt een bespreekgeval); 
● "zware" complexe problematiek, bijvoorbeeld zware lichamelijke problematiek, blind of 

doof; 
● gestapelde of meervoudige problematiek, bijvoorbeeld de combinatie van een laag IQ met 

een handicap of andere problematiek; 
● indien een kind zich ongelukkig voelt (het welbevinden van het kind is in het gedrang); 
● stagnerende  de ontwikkeling (schoolloopbaan tot groep 8 lijkt niet wenselijk); 
● als er geen samenwerking/ medewerking van ouders is; 
● wanneer benodigde begeleiding, materialen, middelen en financiën niet ter beschikking zijn 

(praktische voorwaarden); 
● indien de samenstelling (wanneer er bijvoorbeeld te veel zorgleerlingen in één groep zitten) 

en de grootte van de groepen het niet toelaat;  
● indien de veiligheid in de groep kan niet worden gewaarborgd; 
● indien de ontwikkeling van de andere kinderen en het functioneren van de leerkracht in het 

gedrang komt. 
 
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt 

aangemeld vol is. De Jenaplanafdeling heeft een duidelijk en consistent aannamebeleid, zowel voor 

vier jarigen als neveninstromers. Voor vier jarigen geldt dat er maximaal 66 leerlingen per leerjaar 

worden aangenomen, verdeeld over de maanden. Voor neveninstromers geldt dat er maximaal 6o 

leerlingen van de onderbouw ( groep 2) naar de middenbouw doorstromen en maximaal 55 

leerlingen van de middenbouw ( groep 5) naar de bovenbouw doorstromen.  

In groep 8 wordt een leerling niet meer vanuit een andere school dan een Jenaplanschool 

aangenomen.  

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de levensbeschouwelijke identiteit en 

de onderwijskundige grondslag van onze school weigeren te onderschrijven.  

 

De Internationale afdeling kan geen kinderen begeleiden: 

- die permanent in Nederland wonen 

- die een intensieve begeleiding nodig hebben, zoals kinderen met een zware lichamelijke 

handicap, blinde en/ of dove kinderen 

- die speciale materialen of voorzieningen nodig hebben, die niet in de school beschikbaar zijn 

- die een bedreiging zijn voor de veiligheid van andere kinderen, team en ouders  

- waarvan de ouders een andere visie op onderwijs hebben dan waar wij voor staan 

 

De Tweetalige afdeling kan geen kinderen begeleiden met:  

● een te laag IQ (een IQ lager dan 80 wordt een bespreekgeval); 
● "zware" complexe problematiek, bijvoorbeeld zware lichamelijke problematiek, blind of 

doof; 
● gestapelde of meervoudige problematiek, bijvoorbeeld de combinatie van een laag IQ met 

een handicap of andere problematiek; 
● indien een kind zich ongelukkig voelt (het welbevinden van het kind is in het gedrang); 
● stagnerende  de ontwikkeling (schoolloopbaan tot groep 8 lijkt niet wenselijk); 
● als er geen samenwerking/ medewerking van ouders is; 
● wanneer benodigde materialen, middelen en financiën niet ter beschikking zijn (praktische 

voorwaarden); 
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● indien de samenstelling (wanneer er bijvoorbeeld te veel zorgleerlingen in één groep zitten) 
en de grootte van de groepen het niet toelaat;  

● indien de veiligheid in de groep kan niet worden gewaarborgd; 
● indien de ontwikkeling van de andere kinderen en het functioneren van de leerkracht in het 

gedrang komt. 
● Een beperkte beheersing van de Nederlandse taal 
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6. Ambities 
De Jenaplanafdeling en de Internationale afdeling gaan zich de eerstkomende jaren  richten op 

dyscalculie. Dit is een onderwerp wat tot de basiszorg behoort. Er wordt een protocol ERWD 

ontwikkeld en leerkrachten worden in het onderwerp dyscalculie geschoold.  

 

De Tweetalige afdeling gaat zich de komende jaren richten op het inrichten van het 

leerlingvolgsysteem en het aanpassen van de diverse protocollen die nodig zijn voor de specifieke 

onderwijssituatie in een tweetalige school. Verder zal ook, samen met de Internationale afdeling, 

gewerkt worden aan hoe te werken met kinderen die dyscalculie hebben. 
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7. Wat de school voor anderen binnen het 
samenwerkingsverband kan en wil betekenen in het kader van 
passend onderwijs 
 
De Jenaplanafdeling wordt gekenmerkt door een veilig en warm klimaat. Dit komt mede door de 

bewuste keuze van leerkrachten en  ouders voor het Jenaplanconcept. Hieruit vloeit de warme en 

respectvolle omgang met elkaar voort.  Leerlingen zijn onderling heel sociaal en houden rekening 

met elkaar. Hierdoor kunnen wij kinderen opvangen die een veilige omgeving nodig hebben, mits de 

ouders vanuit eenzelfde visie handelen. 

Verder heeft de Jenaplanafdeling een netwerkprofiel. Voor leerlingen die ingewikkelde 

ondersteuningsbehoeften hebben, verwijst de school naar gespecialiseerde partners in het netwerk. 

Het samenwerkingsverband is belangrijk voor verdere begeleiding en expertise. 

 

Gezien de specifieke onderwijssituatie op de Internationale afdeling kan deze afdeling minder 

gebruik maken van het netwerk binnen Rotterdam, maar zij maakt juist meer gebruik van het 

landelijke netwerk van Internationale scholen en het Internationale netwerk. 

 

De Tweetalige afdeling draait mee in de pilot van tweetalige scholen en maakt gebruik van het 

netwerk hiervan. Daarnaast wordt er samengewerkt met Early bird. Wij kunnen onze expertise rond 

tweetalig onderwijs aanbieden.  
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8. Samenvattend 
De Blijberg is een grote school met verschillende afdelingen.  
 
De Jenaplanafdeling is een grote afdeling met een relatief klein aantal gewichtenleerlingen en 

daardoor relatief weinig extra middelen. De Jenaplanafdeling heeft een ervaren team van 

leerkrachten.  Een aantal belangrijke pijlers binnen ons onderwijs is het sociale klimaat en de 

zelfstandigheid van kinderen. Verder wordt er binnen de stamgroep instructie op diverse 

leergebieden gegeven per jaargroep. Meer dan deze drie instructieniveaus zijn voor de leerkrachten 

niet haalbaar. Het team van deze afdeling meent goede ontwikkelingskansen te kunnen bieden aan 

kinderen die zelfstandig kunnen (leren) werken, een redelijk leervermogen hebben en kunnen 

bijdragen aan en profiteren van het sociale klimaat. Wij vinden het belangrijk dat ouders bewust 

voor het Jenaplanonderwijs kiezen en de uitgangspunten van ons onderwijs onderschrijven. Bij 

zorgleerlingen is de medewerking van ouders zeer belangrijk.  Ook gaan wij ervan uit dat kinderen, 

indien nodig, de voor hun noodzakelijke behandeling of medicatie krijgen.  

 

Criterium bij plaatsing is dat het functioneren van de leerling, de groep en de leerkracht niet in het 

gedrang mag komen. Een ander voor De Blijberg belangrijk criterium is de continuïteit voor een 

leerling, d.w.z. de verwachting dat een kind t/m groep 8 op De Blijberg kan blijven. Kunnen wij 

gedurende deze periode het onderwijs zodanig realiseren dat aan dit kind recht wordt gedaan en is 

er voldoende draagvlak binnen alle bouwen om dit te bieden? Wij hebben de ervaring dat kinderen 

die vanaf 4 jaar zijn opgegroeid in het Jenaplansysteem hier goed gedijen, ook als ze bijzondere zorg 

nodig hebben. 

Wij zijn ons ervan bewust dat niet vooraf over alle leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeftes 

een uitspraak kan worden gedaan. Dit heeft te maken met de zwaarte van de stoornis(sen)  en/of de 

combinatie met andere problematiek. Sommige kinderen zullen profiteren van een plaatsing op een 

reguliere basisschool en sommige kinderen zijn beter op hun plaats in het speciaal basisonderwijs of 

speciaal onderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken, zal dit altijd per individueel kind 

bekeken moeten worden. 

 

De Internationale afdeling van de Blijberg heeft ervaren leerkrachten en een gediplomeerde intern 

begeleider die zeer deskundig zijn in het kinderen opvangen van kinderen die rechtstreeks uit het 

buitenland komen. Zij zijn gespecialiseerd in tweede taalverwerving in het Engels en Nederlands.  De 

Internationale afdeling is er in gespecialiseerd om in een zeer korte tijd bij de nieuw binnen gekomen 

leerlingen te bepalen welke zorg een kind wel of niet nodig heeft. Er wordt aangesloten bij het 

niveau van de leerling , zodat zij kunnen doorgaan op hun eigen niveau. Kinderen die een 

leerprobleem hebben, worden zo veel mogelijk begeleid binnen de school. Er is een programma dat 

recht doet aan alle niveaus, ook op hoogbegaafd niveau. Ook de Internationale afdeling kent 

grenzen aan de zorg, maar gezien de specifieke positie van het Internationaal onderwijs in Nederland 

door het ontbreken van internationaal speciaal (basis)onderwijs, zal de afweging per individueel kind 

altijd in overleg tussen ouders en school plaats vinden.  

Voor de Internationale afdeling gelden überhaupt  andere afspraken voor aanname.  

Zie hiervoor punt 2.2. schoolvisie/schoolconcept.  
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De tweetalige afdeling is een net nieuw opgestarte afdeling. De afdeling wordt de komende Jaren 

van onder af opgebouwd tot een volwaardige afdeling met acht jaargroepen. In het schooljaar 

2014-2015 zijn er  twee groepen 1.  

De tweetalige afdeling voldoet aan de vereiste basisondersteuning die scholen geven. Zij richten zich 

de komende jaren op het verder vormgeven van tweetalig onderwijs en daarmee samenhangende 

mogelijkheden en problemen.  

 

Wij hopen dat dit schoolondersteuningsprofiel duidelijk is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 

zich wenden tot Barbera Everaars, directeur.  

E-mail: b.everaars@blijberg.nl  

Telefoonnummer: 010-4996606 
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