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Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument 

waarin de school de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vastlegt. Het 

schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft 

en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen 

van de scholen in het samenwerkingsverband samen vormen idealiter een dekkend aanbod van 

ondersteuning aan alle leerlingen. Dat maakt het schoolondersteuningsprofiel tevens een onderwerp 

dat in een breder verband, op samenwerkingsverband, van belang is. Het 

schoolondersteuningsprofiel heeft consequenties voor de leerlingen en ouders, de leerkrachten en 

het werk dat op school gedaan wordt. Een verantwoord, goed doordacht advies van de 

medezeggenschapsraad (MR) is daarom van groot belang.  

In deze handreiking staan het schoolondersteuningsprofiel en het advies van de MR daarop 

centraal. Passend onderwijs brengt nog vele andere veranderingen met zich mee. Een MR dient zich 

goed te informeren over de regelgeving over passend onderwijs en de mogelijke uitwerking daarvan 

op de eigen school. Daarnaast is de MR op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot het 

adviesrecht dat zij uitoefent. Er wordt in deze handreiking uitgegaan van basiskennis op beide 

terreinen.  

Deze handreiking is bedoeld voor medezeggenschapsraden, teamleden, ouders, schooldirecteuren 

en directieleden zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. 

De handreiking bestaat uit drie delen: 

1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel?  

2. De medezeggenschap op het schoolondersteuningsprofiel.  

3. Tot stand komen van het schoolondersteuningsprofiel en het adviestraject van de MR.  

In de bijlagen is een samenvattende checklist voor het adviestraject van de MR en een stappenplan 

voor de schoolleider opgenomen.  

 

De term leerkracht wordt in deze handreiking gebruikt. Daar waar het begrip leerkracht wordt 

genoemd, kan ook docent, leraar, onderwijsondersteunend personeel, of meer algemeen 

medewerker / personeel van een school worden gelezen. 

Deze handreiking is geen recept voor een kant-en-klaar MR-advies. Daar is elke school te uniek 

voor. Een MR zal zelf het nodige onderzoek moeten doen en eigen afwegingen maken om 

uiteindelijk tot een gewogen advies te komen. De handreiking biedt informatie, handvaten en 

vragen om de MR en de schoolleider bij dat proces te ondersteunen.  

  



1. Het schoolondersteuningsprofiel 

Wat is nu precies het schoolondersteuningsprofiel? Waar bestaat dat uit en binnen welk kader moet 

het worden bezien? Dit deel geeft antwoord op deze vragen en schetst de plaats van het 

schoolondersteuningsprofiel binnen het geheel van passend onderwijs.  

1.1 Passend Onderwijs 

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term 

passend onderwijs.  

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop sinds 1 augustus 2014 onderwijs aan leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware 

ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen 

of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten 

niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De 

scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat 

alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

 

Bij passend onderwijs gaat het om extra ondersteuning aan leerlingen die nu onderwijs krijgen op: 

 Reguliere scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) 

 Speciale scholen voor basisonderwijs, praktijkonderwijs of leerweg ondersteunend onderwijs 

 Speciale scholen voor cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen, lichamelijk gehandicapte of 

meervoudig gehandicapte kinderen) 

 Scholen voor cluster 4: onderwijs aan kinderen met een gedragsmatige of psychiatrische 

beperking. 

De scholen voor kinderen met een visuele (cluster 1) of een auditieve beperking (cluster 2) hebben 

een eigen landelijke structuur. Wel kunnen (reguliere) scholen aan deze kinderen extra 

ondersteuning bieden (bijv. via speciale arrangementen / rugzakken en/of ambulante begeleiding).  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning die elke school aanbiedt en extra 

ondersteuning die per school kan verschillen. De scholen binnen één samenwerkingsverband bieden 

met elkaar een breed aanbod van ondersteuning voor alle leerlingen. Afspraken daarover en de 

uitwerking daarvan staan in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

  



Ondersteuningsplan  

Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier 

waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende 

ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 

ondersteuningsplan. 

In het ondersteuningsplan staat onder andere: het niveau van basisondersteuning 

(ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven; de criteria en procedure voor 

verwijzing naar het speciaal onderwijs; het verdelen van het budget voor extra ondersteuning; 

de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten; de informatieverstrekking aan ouders over 

de ondersteuningsvoorzieningen en mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning.  

Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor vier jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan 

de ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle 

gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg. Voor 1 mei voorafgaand aan 

het eerste schooljaar waarop het ondersteuningsplan betrekking heeft, moet dit plan aan de 

inspectie worden toegestuurd. 

1.2 Basisondersteuning 

Een belangrijke onderdeel in het ondersteuningsplan is de basisondersteuning die elke school in het 

samenwerkingsverband biedt. Dat is belangrijk voor de MR van een school omdat de wijze waarop 

de basisondersteuning wordt georganiseerd beschreven is in het schoolondersteuningsprofiel. 

 

Basisondersteuning 

Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle 

leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk 

vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de 

scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen 

per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie 

vastgestelde normen. 

 

De gehanteerde definitie in het ondersteuningsplan van de basisondersteuning heeft gevolgen voor 

de school. Als veel onderdelen onder de basisondersteuning zijn opgenomen, vallen veel 

ondersteuningsvragen binnen de reguliere taken van de school.  

1.3 De school en het schoolondersteuningsprofiel 

Op schoolniveau wordt het schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld. In het 

schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke 

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

  



Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel beschrijft de school 

welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 

school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken 

realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De medezeggenschapsraad 

van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle 

schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen 

idealiter voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.  

Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de 

extra ondersteuning). Mogelijk dat het schoolondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn 

voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het 

schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

 

Het (concept) schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de schoolleiding in samenwerking 

met het team, bestuur en eventueel ouders. Het profiel geeft aan welke ondersteuning de school 

kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel 

inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent 

voor de (scholing van) leerkrachten.  

Minimaal eens per 4 jaar dient een schoolondersteuningsprofiel opgesteld te worden. Wijzigen van 

het bestaande profiel kan altijd vaker op grond van nieuwe afspraken of gewijzigde 

omstandigheden. 

1.4 Het samenwerkingsverband en het schoolondersteuningsprofiel 

Het samenwerkingsverband legt de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen bij elkaar om te 

beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen 

een passende plek krijgen.  

Scholen in hetzelfde samenwerkingsverband kunnen voor het schoolondersteuningsprofiel een 

format of stramien afspreken. Dit is geen voorschrift, maar eerder een praktische werkwijze. Door 

dit gezamenlijke format zijn de verschillende scholen met elkaar te vergelijken.  

1.5 De inhoud van het schoolondersteuningsprofiel 

Wanneer de definitie ‘schoolondersteuningsprofiel’ strikt wordt gehanteerd, lijkt te kunnen worden 

volstaan met het geven van een opsomming van voorzieningen. Het is echter veel meer. Het 

schoolondersteuningsprofiel is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, 

leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs.  

De manier waarop het schoolondersteuningsprofiel wordt vastgesteld en de indeling kan per school 

en per samenwerkingsverband verschillen. Het is denkbaar dat de ene school een uitgebreid 

schoolondersteuningsprofiel ontwikkelt met uitgebreide overzichten met gegevens (over leerlingen, 

voorzieningen en infrastructuur) en verwijzingen naar andere relevante documenten als schoolplan, 

inspectierapport of taakbeleid. Een andere school kan juist kiezen voor een summier en kernachtig 

schoolondersteuningsprofiel.  

In elk schoolondersteuningsprofiel staat in ieder geval: 

a. welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben.  

het gaat hier om de basisondersteuning en eventueel ook aanvullend hierop extra 

ondersteuning die de school (al dan niet) biedt; 

b. welke ambities de school heeft voor de toekomst; 

c. een inventarisatie van de expertise die eventueel moet worden ontwikkeld; 

d. de consequenties voor scholing van leerkrachten.  



Tevens kan in het schoolondersteuningsprofiel beschreven staan wat een school niet kan bieden of 

wat de grenzen zijn aan de mogelijkheden van extra ondersteuning. 

De ondersteuning aan leerlingen wordt op twee niveaus beschreven: basisondersteuning en extra 

ondersteuning.  

De basisondersteuning wordt op alle scholen in het samenwerkingsverband aangeboden. Vier 

aspecten van de basisondersteuning komen in elk schoolondersteuningsprofiel terug: 

 preventieve en licht curatieve interventies (signaleren en werken aan oplossen van leer- en 

opvoedproblemen);  

 ondersteuningsstructuur (organisatie in de school, aanwezige expertise en samenwerking met 

externen); 

 planmatig werken (indicatoren zorg en begeleiding van de onderwijsinspectie); 

 de kwaliteit van de basisondersteuning (criterium is het toezichtkader van de onderwijsinspectie). 

De basisondersteuning kan per school verschillend worden uitgevoerd. Het pedagogisch concept van 

de school kleurt de wijze van vormgeving van de basisondersteuning en het gehele onderwijs. Het 

ondersteuningsplan beschrijft op hoofdlijnen wat van elke reguliere school verwacht wordt. Hoe een 

school dat invult, organiseert en uitvoert is des school.  

In het aanbod van de extra ondersteuning verschillen de scholen binnen het 

samenwerkingsverband, omdat de specifieke mogelijkheden op individuele scholen verschillen. De 

extra ondersteuning wordt beschreven in een aanbod van mogelijke arrangementen of trajecten 

voor leerlingen met een indicatie ‘extra ondersteuning’. Deze trajecten en arrangementen kunnen 

variëren van licht curatief en tijdelijk van aard (bijv. een OPDC) en ook mogelijk binnen het 

reguliere onderwijs, tot intensief en langdurend of structureel van aard (speciaal onderwijs of 

voortgezet speciaal onderwijs en/of extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs). Voor 

scholen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk in hun schoolondersteuningsprofiel op extra 

ondersteuning die zij bieden.  

1.6 Ambitie  

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft ook de ambitie van de school. Een belangrijke vraag is 

hoe ingrijpend de gewenste veranderingen zullen zijn.  

De minimale ambitie is de basisondersteuning. Als een school daar nog niet aan kan voldoen, wordt 

een ontwikkelingstraject in gang gezet. 

Vragen die van belang zijn: 

 Wil de school vooral aansluiten op de huidige praktijk en sluit het daarmee aan op bestaande 

voorzieningen?  

 Of is het schoolondersteuningsprofiel juist gericht op de ambitie van de school zich verder te 

ontwikkelen en wordt passend onderwijs gezien als een kans om daar vorm aan te geven?  

In het eerste geval is de school terughoudend in te realiseren aanpassingen. In het andere geval is 

bezinning op de bestaande situatie en de wens om te veranderen aan de orde. Het gaat om de visie 

van de school op de toekomst en wat er nodig is om die visie te realiseren. Dat hoeft niet allemaal 

in een schoolondersteuningsprofiel te staan, maar uitspraken over middelen en gevolgen voor 

medewerkers vraagt dan  aandacht.  

 



 

1.7 Team, aanbod voor leerlingen en het schoolondersteuningsprofiel 

In bovenstaand schema wordt steeds aangegeven welke keuzemogelijkheden een 

samenwerkingsverband en vooral een school heeft. Elke keuze heeft gevolgen voor het team en de 

ondersteuning die aan kinderen gegeven kan worden: 

 als de basisondersteuning veel omvat, zullen alle scholen een hoger niveau van ondersteuning 

aanbieden, die niet automatisch extra bekostigd wordt uit het samenwerkingsverband. Mogelijk 

betekent dat een extra investering in ambulante begeleiding binnen het samenwerkingsverband 

om reguliere scholen extra te ondersteunen met expertise. De extra ambulante begeleiding wordt 

door het samenwerkingsverband bekostigd. 

 In dat geval kan de leerlingenpopulatie en het aanbod van bijv. het speciaal basisonderwijs of het 

praktijkonderwijs veranderen. Immers reguliere scholen kunnen de ondersteuning deels binnen 

het reguliere onderwijs bieden. 

 Mogelijk kunnen leerlingen met een cluster 3 of 4 indicatie binnen de basisschool onderwijs 

krijgen op die scholen die naast de basisondersteuning ook extra ondersteuning geven. Dit heeft 

gevolgen voor expertise van de school die in het schoolondersteuningsprofiel beschreven wordt. 

 Als in het samenwerkingsverband symbiose-onderwijs of een OPDC aanwezig is, zal ook een 

aantal scholen te maken krijgen met extra ondersteuning (symbiose) of met terugkeer van 

kinderen (bijv. binnen 2 jaar) vanuit een OPDC. 

 Als een basisschool met cluster 2 de afspraak heeft dat kinderen met een spraak-taal-

ondersteuningsvraag extra ondersteund worden, kan vanuit cluster 2 extra ambulante begeleiding 

en/of extra formatie aan de school verbonden worden. 

 Een aantal scholen voor cluster 3 of cluster 4 werkt intensief samen met jeugdzorg. Therapie, 

begeleiding en onderwijs vloeien in elkaar over. Gemeenschappelijke arrangementen kunnen 

ontstaan. Dat vereist specifieke expertise en samenwerking en bekostigingsafspraken met 

gemeenten en instellingen voor revalidatie of jeugdzorg. Als scholen hiertoe kiezen, komt dat 

terug in het aanbod en faciliteiten en organisatie. 

Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de gemaakte keuzes en hoe deze vorm 

krijgen. Eventueel in samenwerking met anderen scholen, ambulante begeleiding of andere 

deskundige ondersteuning of advies.  



1.8 Ouders en het schoolondersteuningsprofiel 

Ouders die een school voor hun kind zoeken hebben vooral interesse in de beschrijving van de 

bestaande ondersteuning die de school kan bieden. Van belang is dat het onderscheid in het 

schoolondersteuningsprofiel tussen ‘wat nu is’ en wat de ‘ambitie naar de toekomst is’ duidelijk 

gemaakt wordt. Met ambities is ‘niks mis’, ze geven een ontwikkelrichting aan, en bieden wellicht 

vanuit het samenwerkingsverband mogelijkheden voor aanvullende financiering. Ze kunnen echter 

ouders een verkeerd beeld geven wat hun kind het komend jaar kan verwachten.  

Door het schoolondersteuningsprofiel op te nemen in de schoolgids is deze voor iedereen inzichtelijk 

en duidelijk wat de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Een ouder kan dit 

raadplegen en gebruiken bij de keuze van de school. Biedt de school de ondersteuning die het kind 

nodig heeft?  

Aanbeveling is om ook duidelijk te maken, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, waar de 

grenzen van de school liggen. Dat is ook in het kader van de uitvoering van de zorgplicht van 

belang. Een school moet weten wat ze niet kan. Dit geeft ouders duidelijkheid. Immers bij de 

schoolkeuze van een kind oriënteren ouders zich op die scholen, waarvan zij denken dat ze goed 

zijn voor de ontwikkeling van hun kind. 

1.9 Relatie met andere schoolbeleidsstukken 

Het schoolondersteuningsprofiel heeft veel raakvlakken met andere onderdelen van het 

schoolbeleid. Enkele voorbeelden: 

 Het schoolplan is op hoofdlijnen in overeenstemming met het schoolondersteuningsprofiel.  

 Het formatieplan van de school zal naast het reguliere groepsonderwijs ook aangeven welke extra 

ondersteuning voor hoeveel uur gegeven wordt. Mogelijk is dit afgeleid van het bestuur 

formatieplan. 

 Het functiegebouw van het bestuur geeft aan of bij een bestuur of school ook 

onderwijsassistenten / lesondersteuners in dienst kunnen zijn. De functiemix kan bepalen of een 

school binnen zijn organisatie specialisten heeft voor bijv. zorg, taal, rekenen of andere 

leergebieden 

 De benodigde expertise, vooral in een situatie waar een school nog stappen moet maken om te 

voldoen aan het niveau van basisondersteuning en/of ambities heeft gericht op extra 

ondersteuning, raakt het scholings- en begeleidingsplan. 

 Hetzelfde geldt mogelijk ook voor lesmateriaal of methoden die een team hanteert. Zo zal een 

school met een midden-arrangement voor een aantal cluster 2 leerlingen (spraak-taal) specifieke 

materiaal nodig hebben. 

 Als een school voor kinderen met bijv. een fysieke beperking een ondersteuningsfunctie wil 

vervullen stelt dat mogelijk eisen aan het gebouw (geen drempels, lift, brede deuren). Dit vereist 

afstemming tussen schoolbestuur en gemeente. 

Aandacht vraagt hierbij ook de medezeggenschap. Zo heeft de P-GMR instemmingsrecht op het 

bestuur formatieplan dat echter inhoudelijk in overeenstemming moet zijn met de gestelde kaders 

van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

Een MR heeft instemmingsrecht op het schoolplan. In het schoolplan zullen de afspraken over het 

schoolondersteuningsprofiel verwerkt moeten worden. 

 

  



Samenvattend overzicht  

 

Schoolondersteuningsprofiel (4 jaar) 

Elke school basisondersteuning 
    Minimaal wat + school bepaalt ‘hoe’ 

    Evt. meer en ‘wat niet’ 

Evt. extra ondersteuning 

Directie + team als professional 

Expertise in de school 
    Stand van zaken ‘nu’—ambitie voor de toekomst 

    Vacatures—functies—scholing–begeleiding  - materiaal—gebouw 

Schoolgids: ouders, leerlingen 

Vanaf 1-8-2013 

MR school adviesrecht  

  



2. Medezeggenschap en schoolondersteuningsprofiel 

Welke medezeggenschap is van toepassing op het schoolondersteuningsprofiel? Wat houdt die 

medezeggenschap in? Welke relatie is er met andere medezeggenschapsorganen? Op deze vragen 

geeft dit deel van de handreiking antwoord.  

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kan de ouder, leerling of leerkracht 

invloed uitoefenen op het beleid van de school. In het primair onderwijs bestaat de MR uit ouders 

en personeel. In het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeel en leerlingen (van 

13 jaar en ouder). Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan uitgebreid beschreven in de 

Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Deze wet biedt het kader voor het werk van de MR. In 

artikel 11 worden de onderwerpen beschreven waar het bevoegd gezag (bestuur van de school) 

voor een voorgenomen besluit advies dient te vragen aan de MR. Het bevoegd gezag kan de 

schoolleiding vragen het bestuur te vertegenwoordigen in het overleg met de MR. In de praktijk 

komt dit veelvuldig voor. De MR zit dus meestal met de directeur (schoolleiding) aan tafel. 

De invoering van passend onderwijs betekent een aantal wijzigingen in de Wms. Voor de MR zijn 

twee wijzigingen met name van belang: 

• Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplanraad in. De leden van de 

ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van 

de scholen in het samenwerkingsverband (art. 4a Wms). De ondersteuningsplanraad heeft 

instemmingsrecht op het ondersteuningsplan (art. 14a Wms). 

• De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school (art. 11.1.r Wms). Met 

de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is instemmingsbevoegdheid van de MR 

op het zorgplan komen te vervallen.  

2.1 Adviesrecht MR  

De vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel valt onder het adviesrecht van de MR. Het 

advies dat de MR geeft over het schoolondersteuningsprofiel is altijd een inhoudelijk advies. Dat wil 

zeggen dat over belangrijke onderdelen van het schoolondersteuningsprofiel de MR een standpunt 

inneemt en het standpunt beargumenteert en eventueel met aanbevelingen komt. 

Artikel 17 (Wms) beschrijft waar het bevoegd gezag voor moet zorgen in het adviestraject:  

• het tijdstip van de aanvraag (het advies kan van wezenlijke invloed zijn op de besluitvorming); 

• MR heeft gelegenheid voor overleg met de bestuurder; 

• de MR wordt schriftelijk in kennis gesteld wat er met het advies wordt gedaan; 

• de MR met het bevoegd gezag nader kan overleggen als het advies niet of niet geheel wordt 

gevolgd, alvorens het besluit definitief wordt.  

De MR zal zich realiseren dat het schoolondersteuningsprofiel weliswaar minimaal eens per 4 jaar 

wordt vastgesteld, maar dat de school een doorlopende ontwikkeling doormaakt. Wanneer binnen 

dat proces het schoolondersteuningsprofiel wordt geactualiseerd of opnieuw vastgesteld, dan geldt 

wederom het adviesrecht van de MR.  

2.2 Ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraad die bij de invoering van passend onderwijs is ingesteld door het 

samenwerkingsverband, heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Er is op meerdere 

manieren een relatie tussen de ondersteuningsplanraad / ondersteuningsplan en de MR-en / 

schoolondersteuningsprofiel van de scholen in het samenwerkingsverband.  

  



Basisondersteuning 

De eerste relatie betreft de basisondersteuning waarin beschreven staat welke ondersteuning alle 

scholen in het samenwerkingsverband minimaal bieden. Dit is onderdeel van het 

ondersteuningsplan en is om meerdere redenen van belang voor het schoolondersteuningsprofiel. 

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe deze basisondersteuning op de school 

vorm krijgt. Daarnaast bepaalt het welke ondersteuning de school dan extra biedt. Dat is alle 

ondersteuning boven op de basisondersteuning. Twee voorbeelden: 

• Een samenwerkingsverband dat de basisondersteuning op een ‘laag’ niveau vaststelt, betekent 

dat de scholen weinig extra ondersteuning hoeven te bieden. Vrijwel alle ondersteuning die ze 

bieden, is dan extra en een keuze van de school.  

• Een samenwerkingsverband dat een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning vaststelt, betekent dat 

alle scholen in het samenwerkingsverband veel ondersteuning bieden. Er zal dan weinig ruimte 

zijn om nog extra ondersteuning te bieden en zich als school daarmee te profileren.  

De MR heeft geen adviesrecht over het niveau van basisondersteuning. Die ligt bij de 

ondersteuningsplanraad (instemmingsrecht ondersteuningsplan). Wel heeft de MR invloed op de 

invoering of realisatie van de basisondersteuning. Het gaat dan om keuzes over taken, 

leermiddelen, nascholing en financiën. De MR richt zich dan vooral op de keuzes die op 

schoolniveau gemaakt worden. 

Dekkend aanbod 

Het geheel van schoolondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van extra 

ondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Hiermee is voor alle leerlingen een passende 

onderwijsplek waarmee schoolbesturen hun zorgplicht kunnen waarmaken. Dit dekkend aanbod is 

onderdeel van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wanneer alle 

schoolondersteuningsprofielen samen geen dekkend aanbod bieden, is een uitbreiding van het 

mogelijke aanbod nodig. Dat kan betekenen dat één of meerdere scholen aanvullende 

ondersteuning gaan bieden. Deze aanvullende ondersteuning wordt toegevoegd aan het 

schoolondersteuningsprofiel waarop de MR van die school dan weer adviesrecht heeft.  

Het samenwerkingsverband mag alleen afwijken van het schoolondersteuningsprofiel wanneer dat 

profiel voor het samenwerkingsverband, met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen, 

een onevenredige belasting vormt. 

De MR van een individuele school heeft dan wel geen directe invloed op het ondersteuningsplan. 

Indirect is die invloed er wel. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders (leerlingen) en 

leerkrachten van scholen. Zij worden door de MR-leden van de scholen gekozen. 

In schema: 

SAMENWERKINGSVERBAND 
 

SCHOOL 

Ondersteuningsplan 
 

Schoolondersteuningsprofiel 

Ondersteuningsplanraad   Medezeggenschapsraad 

Instemming  Advies 

Niveau basisondersteuning  Uitvoering basisondersteuning 

Dekkend aanbod  Extra ondersteuning 

 

  



2.3 Rol GMR 

Wanneer een bestuur meer dan één school van hetzelfde onderwijssoort heeft, is het bestuur 

verplicht een GMR in te richten (gemeenschappelijke MR). Voor het schoolondersteuningsprofiel is 

dit niet direct van belang omdat het advies over het schoolondersteuningsprofiel op schoolniveau 

door de MR plaats vindt. 

Dat wil niet zeggen dat de GMR geen rol kan hebben, maar die zal veel meer liggen op het niveau 

van het proces: de GMR kan termijnen en procedures bewaken. Het advies van de MR op een 

school is inhoudelijk, en gaat over alle aspecten van het schoolondersteuningsprofiel op de eigen 

school. 

2.4 Geschillencommissie 

Wanneer het bevoegd gezag (directeur / schoolleiding) een besluit neemt dat afwijkt van het advies 

van de MR, kan de MR een verzoekschrift indienen bij de landelijke commissie voor geschillen Wms 

(LCG Wms).  

In het verzoekschrift wordt het geschil uitgelegd. De commissie doet onderzoek en beoordeelt het 

verzoekschrift. De geschillencommissie beoordeelt daarbij het besluit van het bestuur (bevoegd 

gezag / directie). Dit oordeel van de commissie is bindend. Tegen de uitspraken van de Commissie 

staat binnen een termijn van 1 maand beroep open bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof 

te Amsterdam. Deze beroepsmogelijkheid geldt ook voor de adviesaanvraag over het 

schoolondersteuningsprofiel.  

  



3. Tot stand komen van schoolondersteuningsprofiel  

Het opstellen van een eerste schoolondersteuningsprofiel was actueel in de aanloopperiode naar de 

introductie van passend onderwijs (per 1 augustus 2014). Nu zijn vooral aanpassingen van een 

bestaand schoolondersteuningsprofiel aan de orde.  

De verantwoordelijkheid voor het aanpassen van het schoolondersteuningsprofiel ligt bij de 

directeur van de school (schoolleider). Hoe komt deze aanpassing van het 

schoolondersteuningsprofiel tot stand? Welke rol / taak heeft de MR en welke leerkrachten en 

ouders? Binnen dit proces heeft de MR van de school adviesrecht op het 

schoolondersteuningsprofiel. Hoe kan de MR dit adviestraject vorm geven? Welke stappen neemt de 

schoolleider daarin? Deze vragen zijn aan de orde in het derde deel van deze handreiking.  

3.1 Opstellen schoolondersteuningsprofiel 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel ligt bij het 

bevoegd gezag van de school zal in de praktijk deze verantwoordelijkheid door de schooldirecteur/ 

rector / directie worden uitgevoerd. 

De MR heeft, in verband met het adviesrecht, een belangrijke rol in het proces. Ouders en 

leerkrachten kunnen door mee te doen en mee te denken optimaal hun stem laten horen. Dat is 

van belang omdat de leerlingen, ouders en leerkrachten het meest direct de gevolgen ervaren. 

Leerkrachten en ouders hebben ieder vanuit hun eigen rol een andere kijk op de inhoud van het 

schoolondersteuningsprofiel. Ze stellen daardoor andere prioriteiten. Voor de oudergeleding kan die 

prioriteit bijvoorbeeld liggen op de concrete uitwerking van de basisondersteuning en voor de 

personeelsgeleding op goede afspraken over tijdsinvestering en professionalisering. Een 

gezamenlijk belang is goed onderwijs waarvoor de ambitie goed verwoord is en vertaald naar 

doelen die haalbaar zijn door concrete activiteiten te beschrijven. 

De volgende stappen zijn in dit proces te onderscheiden: 

1. Initiatieffase 

De directeur van de school neemt het initiatief tot het opstellen van het (aangepaste) 

schoolondersteuningsprofiel, verzamelt alle benodigde informatie zoals inspectierapport, 

formatieplan, begroting, leerling populatie, enz.. 

De directeur stelt een werkgroep in waarmee de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel 

wordt besproken.  

2. Inhoudelijk bespreken 

Een werkgroep bestaande uit MR-leden, aangevuld met leerkrachten en desgewenst ouders (van 

leerlingen die extra ondersteuning ontvangen) bespreekt de inhoud van het 

schoolondersteuningsprofiel en komt tot een concept van een aangepast 

schoolondersteuningsprofiel. Binnen het team wordt het huidige aanbod bepaald en nagedacht 

over de ambities van de school. Daarbij is aandacht voor de benodigde scholing, hulpmiddelen en 

andere randvoorwaarden die nodig zijn om het huidige aanbod te continueren en/of de ambities 

te verwezenlijken.  

3. Concept schoolondersteuningsprofiel toetsen 

Het concept schoolondersteuningsprofiel wordt besproken met schoolbestuur en voorgelegd aan 

leerkrachten en ouders. 

Een mogelijke tussenfase is dat het samenwerkingsverband de concept-

schoolondersteuningsprofielen van alle scholen opvraagt als input voor het opnieuw vaststellen 

van de basisondersteuning en/of het beoordelen van het dekkende aanbod,voor zover een 

dergelijke discussie op het niveau van het samenwerkingsverband speelt.  

4. Adviesaanvraag medezeggenschapsraad 

Het concept-schoolondersteuningsprofiel wordt voorgelegd aan de MR. De MR brengt hierover 

een advies uit.  



5. Definitief vaststellen 

Het bevoegd gezag stelt het schoolondersteuningsprofiel vast en zorgt voor publicatie daarvan in 

schoolgids en/of op website van de school.  

 

 

De actoren hebben in dit proces verschillende taken en rollen: 

De schooldirecteur:  

• neemt het initiatief tot het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel; 

• is verantwoordelijk voor de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel; 

• is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig doorlopen van het proces. 

In de bijlage is een stappenplan voor de schoolleider opgenomen.  

Het bestuur/bevoegd gezag: 

• brengt het schoolondersteuningsprofiel in bij het samenwerkingsverband; 

• stelt het schoolondersteuningsprofiel vast. 

De MR: 

• praat al in een vroeg stadium mee over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel;  

• brengt advies uit over het schoolondersteuningsprofiel en toetst daarvoor het 

schoolondersteuningsprofiel op inhoud. 

Het team op de school: 

 signaleert ondersteuningsvragen van kinderen, is (als groepsleraar) het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en ontwikkelt met de directie het concept-schoolondersteuningsprofiel; 

 verzorgt het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. 

Ouders en leerkrachten: 

• zijn geraadpleegd over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel; 

• kunnen als klankbordgroep betrokken worden bij de inhoudelijke discussie over de uitvoering van 

de extra ondersteuning en de ambities van de school. 

Het schoolbestuur stelt tenminste eenmaal in de 4 jaar het schoolondersteuningsprofiel opnieuw 

vast. Maar dat mag ook vaker! Wanneer een eenmaal vastgesteld schoolondersteuningsprofiel 

wordt bijgesteld, geldt opnieuw het recht van advies voor de MR. 

3.2 Uitoefenen adviesrecht 

In de voorgaande teksten zijn op de verschillende onderwerpen adviezen en aanbevelingen 

genoemd. Deze komen samen in de uitoefening van het adviesrecht van de MR. Waar moet je als 

MR op letten? Welke vragen stel je? Hoe kan je het adviesproces zo goed mogelijk sturen?  

De volgende onderdelen zijn hierbij van belang. In bijlage A zijn deze onderdelen in een checklist 

opgenomen.  

 

1: Wees goed geïnformeerd! 

De eerste stap in het adviestraject is dat de MR alle benodigde informatie verzamelt. Passend 

onderwijs is een verandering voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het is goed te weten wat de 

veranderingen zijn en wat dat voor gevolgen heeft. Er zijn informatieve sites over passend 

onderwijs, het samenwerkingsverband en de rol van verschillende partijen.  

Naast informatie over passend onderwijs en het adviesrecht van de MR, is meer school specifieke 

informatie ook een belangrijke bron. Denk daarbij aan inspectierapporten, de afspraken rond 

personeelsbeleid (gesprekscyclus), het schoolplan (en onderdeel daarvan het scholingsplan), het 



programma van geplande teamdagen. Elke school heeft ook een missie en visie geformuleerd. Het 

schoolondersteuningsprofiel zal moeten passen binnen de missie en visie van de school. 

Het bevoegd gezag (schoolbestuur dan wel directie) van de school geeft alle informatie die van 

belang is voor het advies als de MR daar om vraagt. Het verzamelen van die informatie hoeft niet 

pas te beginnen als er een concept schoolondersteuningsprofiel is. Doe dat vooral in een zo vroeg 

mogelijk stadium. Neem als MR de tijd om de informatie te verzamelen en te bekijken. Mocht de MR 

dat nodig vinden dan is het ook mogelijk een deskundige in te schakelen. 

De MR: 

 is voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen passend onderwijs; 

 weet wat adviesrecht inhoudt;  

 beschikt over school specifieke informatie. 

 

2: De kern is: Klopt de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel met de praktijk en de ambitie 

van de school? 

De praktijk is de situatie van het moment, de ambitie betreft een toekomstige situatie waar de 

school naar toe wil. Voor beide situaties geldt dat het schoolondersteuningsprofiel in haalbare 

resultaten moet worden beschreven. De MR ziet erop toe dat in het advies de echte werkpraktijk 

uitgangspunt is.  

In elk geval moet voorkomen worden dat het schoolondersteuningsprofiel een theoretisch construct 

is dat ver van de werkelijkheid staat. Dan gaat het niet werken. Daarom is het zo belangrijk dat 

ouders en leerkrachten betrokken worden bij de totstandkoming van het 

schoolondersteuningsprofiel. Zij maken de praktijk elke dag mee. Wees als MR extra alert wanneer 

het schoolondersteuningsprofiel vanachter het bureau wordt geschreven, of wanneer een externe 

deskundige als auteur wordt gevraagd. 

Elke school ontwikkelt zich, en heeft een ambitie voor de toekomst. Deze ambitie wordt vaak in een 

breder kader geplaatst van schoolontwikkeling en staat beschreven in het schoolplan. Het 

schoolplan is daarmee een beleidsinstrument dat voor passend onderwijs van belang is. De ambitie 

die in het schoolondersteuningsprofiel verwoord wordt, wordt door de MR bekeken op haalbaarheid.  

De MR: 

 is in een vroeg stadium betrokken bij de aanpassing van het schoolondersteuningsprofiel; 

 vraagt naar de verbinding tussen de ambitie van de school op de langere termijn en het 

schoolondersteuningsprofiel; 

 vraagt naar de grenzen van wat de school kan bieden aan extra ondersteuning (dus ook vragen 

naar wat de school niet kan) 

 is alert dat het schoolondersteuningsprofiel geen papieren document is. 

 

3: Let op: Ervan uitgaande dat in het samenwerkingsverband de basisondersteuning die op alle 

scholen geldt is afgesproken: hoe geeft de school vorm aan deze basisondersteuning? Hoe zit het 

met aanwezige expertise en geplande professionalisering? 

De basisondersteuning geldt voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. De 

basisondersteuning heeft betrekking op de onderwijsinhoudelijke aanpak en de kwaliteit van de 

ondersteuningsprocessen.  

In het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt beschreven hoe deze basisondersteuning 

vorm krijgt. Het gaat erom dat die beschrijving van toepassing is op de school: hoe gaat de school 

de basisondersteuning uitvoeren. Het kan zijn dat de ondersteuning goed aansluit bij wat de school 

al in praktijk heeft gebracht, maar het is ook mogelijk dat aanvullende activiteiten nodig zijn. De 

gewenste expertise is niet op school aanwezig of het team moet bepaalde competenties 

ontwikkelen. Dat wordt zichtbaar in het schoolondersteuningsprofiel waar activiteiten worden 



benoemd om de gewenste basisondersteuning te realiseren. Hier liggen verbindingen met het 

personeelsbeleid en het schoolplan (deskundigheidsbevordering).   

De MR kan ervoor kiezen te adviseren de maatregelen om de ondersteuning te realiseren (b.v. via 

professionalisering) in het schoolondersteuningsprofiel te laten beschrijven of een duidelijke 

verwijzing te laten maken naar het schoolplan. 

In het schoolondersteuningsprofiel: 

 wordt de benodigde expertise voor de basisondersteuning beschreven; 

 optioneel: wordt beschreven op welke manier de expertise en competenties voor de 

basisondersteuning verder ontwikkeld gaan worden. 

 

4: Welke extra zorg gaat de school verlenen? 

Wanneer de school een aanbod heeft om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te 

begeleiden dan is er sprake van extra ondersteuning. Veel scholen van (v)so waren al zo ingericht 

en zullen die rol in het samenwerkingsverband ook op zich nemen. Binnen de (v)so scholen zit 

daarvoor veel deskundigheid. 

De specifieke ondersteuning wordt beschreven in een aanbod, trajecten, leerlijnen en/of onderwijs 

arrangementen. Steeds wordt de aanwezige deskundigheid, de ruimte en tijd en aandacht van het 

team, de aanpak (inclusief leermiddelen) en de samenwerking met externen (inclusief ouders), 

beschreven. 

De MR zal vooral beoordelen of de genoemde expertise aanwezig is en of de extra zorg past binnen 

de school. Is de extra zorg haalbaar gezien de aanwezige infrastructuur, middelen en expertise? 

In het ‘meerjarenbeleid professionele ontwikkeling’ dat de werkgever maakt (conform CAO 

afspraken) kan professionalisering in het kader van extra ondersteuning worden opgenomen.  

In het schoolondersteuningsprofiel: 

 wordt de benodigde expertise beschreven voor de extra zorg; 

 optie: wordt beschreven welke expertise en competenties voor de extra zorg verder ontwikkeld 

gaan worden 

De MR: 

 beoordeelt en adviseert over de haalbaarheid, wenselijkheid en mogelijkheden van de extra zorg. 

 

5: Bekwame leerkrachten met een evenwichtig takenpakket 

Passend onderwijs zal vooral de eerste periode veel van de leerkrachten in een team of op een 

school vragen. Van elke leerkracht mag verwacht worden dat de vakinhoudelijke, didactische en 

pedagogische basisvaardigheden op orde zijn. Passend onderwijs vraagt meer van leerkrachten. 

Werken met een ontwikkelingsperspectief van de leerling vraagt om ander gedrag en een andere 

kijkwijzer van leerkrachten. Werken met het ontwikkelingsperspectief betekent met elkaar werken 

aan dat wat een leerling aan mogelijkheden heeft. Niet werken vanuit wat het probleem is, maar 

werken naar de oplossing en de mogelijkheden die daarbij horen. Niet elke leerkracht hoeft 

hetzelfde te kunnen en te kennen. Binnen het team worden daarover afspraken gemaakt. Op veel 

scholen staat het ontwikkelingsgericht werken op de agenda van de directie en intern begeleiders. 

In het schoolondersteuningsprofiel worden scholingsdoelen en mogelijk al activiteiten genoemd die 

leerkrachten daarop voorbereiden. Die activiteiten horen ook zichtbaar te zijn in de jaar taak van de 

leerkracht. Het is daarbij van belang aandacht te hebben voor te grote werkdruk, en daarmee het 

risico van uitval van leerkrachten. 

  



In het schoolondersteuningsprofiel: 

 worden scholingsdoelstellingen voor medewerkers beschreven. De concrete activiteiten 

(cursussen / teamdagen) worden in het scholingsplan beschreven; 

 wordt de extra inzet die van medewerkers gevraagd wordt zichtbaar. 

De MR: 

 beoordeelt en geeft advies over de extra inzet en scholing binnen de jaar taak van leerkrachten 

om te grote werkdruk (en de negatieve gevolgen daarvan) te voorkomen.  

 

6: Is het schoolondersteuningsprofiel voor ouders goed en voldoende beschreven? 

Ouders hebben natuurlijk een direct belang bij goed onderwijs voor hun kind, zeker als er sprake is 

van extra ondersteuning. Ouders willen daarom goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die 

er voor hun kind zijn. Bij de zoektocht naar een passende school zullen ouders ook het 

schoolondersteuningsprofiel raadplegen om te bepalen of er aansluiting is tussen de 

ondersteuningsvraag en het aanbod van de school. In het schoolondersteuningsprofiel staat of de 

school zich wil specialiseren of profileren op bepaalde onderdelen. Dat moet goed beschreven zijn. 

Op die manier kunnen ouders beoordelen of de gewenste voorzieningen beschikbaar zijn. Ook willen 

ouders vaak weten of hun kind op een school zit met kinderen die van elkaar verschillen, of juist 

niet; of dat de ondersteuning binnen de school wordt gerealiseerd, of dat er externe partners bij 

betrokken zijn. Ook kunnen ouders vragen naar de afspraken die er in het samenwerkingsverband 

gemaakt zijn over bijvoorbeeld de basisondersteuning. Om vervolgens op de school zelf te 

onderzoeken hoe daar invulling aan gegeven wordt.  

Als het schoolondersteuningsprofiel een ‘technisch’ document dreigt te worden, geef dan als MR het 

advies om een leesbare versie voor ouders te maken, die b.v. op de website van de school gezet 

kan worden. 

De MR: 

 beoordeelt en adviseert het schoolondersteuningsprofiel over de toegankelijkheid van de 

informatie voor ouders. 

 

7: Financiën en middelen 

Goed onderwijs is alleen mogelijk met de juiste middelen. Binnen het samenwerkingsverband 

kunnen verschillende manieren gekozen worden om middelen te verdelen, bijvoorbeeld op basis 

van leerlingenaantal of op basis van voorzieningen. De MR ziet erop toe dat de middelen op een 

transparante manier worden toegewezen. De school maakt een begroting waarin de besteding van 

de middelen zichtbaar wordt. Het kan bijvoorbeeld gaan om leermiddelen, extra inzet van 

medewerkers, inhuren van externe expertise, aanpassingen in infrastructuur en 

deskundigheidsbevordering. 

De MR: 

 informeert welke systematiek binnen het samenwerkingsverband is gekozen om tot verdeling van 

middelen de komen; 

 gaat na of de begroting voor de school toereikend is en beoordeelt of de kosten voor (extra) 

leermiddelen, extra inzet van medewerkers, inhuren van externe expertise, aanpassingen in 

infrastructuur, deskundigheidsbevordering realiseerbaar zijn. 

 

8: Betrek de achterban 

De MR is een vertegenwoordiging van ouders (leerlingen) en leerkrachten. Communicatie en 

voorlichting over passend onderwijs zal op team- en ouderbijeenkomsten door de directie en het 

team zelf aan de orde komen. Voor het schoolondersteuningsprofiel kan de MR op belangrijke 



onderdelen zelf voorlichting geven over haar eigen standpunt, maar ook raad of hulp vragen van 

medewerkers of ouders (leerlingen). Voorbeelden zijn fysieke bijeenkomsten, een informatieve 

nieuwsbrief, een schriftelijke / digitale enquête of een klankbordgroep van ouders en medewerkers. 

De omslag naar ontwikkelingsgericht werken is bijvoorbeeld bij de directie en de intern begeleiders 

voldoende duidelijk, leerkrachten en ouders zijn wel op de hoogte gesteld, maar weten nog niet van 

de hoed en de rand. In de praktijk worden er voorzichtige stappen gezet. Dit thema wordt 

ongetwijfeld in het schoolondersteuningsprofiel behandeld. Door leerkrachten en ouders (ook van 

buiten de MR) hierbij te betrekken, is de garantie groter dat er een realistisch beeld ontstaat van de 

mogelijkheden en de stappen die gezet gaan worden. 

Wanneer het schoolondersteuningsprofiel naar de opvatting van de MR een intensief adviestraject 

wordt, kan overwogen worden om een werkgroep of klankbordgroep uit de groep ouders 

(leerlingen) en medewerkers in te stellen. Deze groep werkt in opdracht van de MR. 

Het schoolondersteuningsprofiel is geen losstaand instrument maar hangt samen met andere zaken 

die voor de MR in het kader van passend onderwijs van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

wijzigingen in het schoolplan (instemmingsrecht), financieel beleid (adviesrecht), formatiebeleid 

(instemming), nascholingsbeleid (instemming), en taakbeleid (instemming). Een samenhangende 

benadering door de MR van passend onderwijs rechtvaardigt de instelling van een werk- of 

klankbordgroep.  

De MR 

 communiceert met ouders en medewerkers door het verstrekken van informatie en of het stellen 

van belangrijke vragen (mondeling, schriftelijk); 

 kan een werkgroep of klankbordgroep instellen. 

 

9: Stel prioriteiten 

Het schoolondersteuningsprofiel kan een uitgebreid document worden waarin een veelheid aan 

onderwerpen aan de orde komt die in mindere of meerdere mate worden uitgewerkt. Dat vraagt om 

het stellen van prioriteiten. Alles is belangrijk, maar sommige zaken zijn toch weer belangrijker! 

De MR kan zelf bepalen welke inhoudelijke onderwerpen zij belangrijk vindt.  



Bijlage checklist 

De checklist zet de aandachtspunten voor het advies van de medezeggenschapsraad op het 

schoolondersteuningsprofiel op een rij.  

N.B. Kruis in vak betekent niet van toepassing 

1 Wees goed geïnformeerd! De MR Directie In het SOP 

1.1 Zijn voldoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

passend onderwijs.  
   

1.2 Weten wat adviesrecht inhoudt.     

1.3 School specifieke informatie is door directie beschikbaar gesteld 
aan MR (schoolplan, taakbeleid, inspectierapport). 

   

 

2 De inhoud van het schoolondersteuningsprofiel geeft de 
bestaande praktijk voldoende weer en beschrijft de 
ambitie naar de toekomst.  

De MR Directie In het SOP 

2.1 De MR is in een vroeg stadium betrokken bij aanpassing van 
schoolondersteuningsprofiel. 

   

2.2 Directie en MR hebben afspraken gemaakt over het 
adviestraject. 

   

2.3 De verbinding tussen schoolondersteuningsprofiel en 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is duidelijk. 
   

2.4 Is erop alert dat het schoolondersteuningsprofiel geen papieren 
document is.  

   

 

3 De basisondersteuning is voldoende op orde binnen de 
school. Het is duidelijk welke aanvullende leermiddelen, 

aanwezige expertise en geplande professionalisering 
nodig is.  

De MR Directie In het SOP 

3.1 De benodigde expertise wordt beschreven.    

3.2 De basisondersteuning is afgestemd op de beschrijving in het 
ondersteuningsplan. 

   

3.3 Optioneel: Beschreven is op welke manier expertise en 
competenties verder ontwikkeld worden.  

   

3.4 Vastgesteld is of er aanvullende leermiddelen nodig zijn of dat 
instrumenten ontwikkeld moeten worden.  

   

 

4 Het is duidelijk welke extra zorg de school gaat verlenen. De MR Directie In het SOP 

4.1 De benodigde expertise voor de extra zorg is beschreven.    

4.2 Optioneel: Beschreven is op welke manier expertise en 
competenties voor extra zorg verder ontwikkeld worden. 

   

4.3 De haalbaarheid, wenselijkheid en mogelijkheden van de extra 
zorg zijn beoordeeld en daarover is geadviseerd.  

   

 

  



5 Bekwame leerkrachten met een evenwichtig takenpakket De MR Directie In het SOP 

5.1 De scholingsdoelstellingen zijn beschreven. (De concrete 
activiteiten zijn opgenomen in het scholingsplan.) 

   

5.2 De gevraagde extra inzet van medewerkers is zichtbaar.    

5.3 Over de extra inzet en scholing binnen de jaar taak van de 

medewerkers (om te grote werkdruk te voorkomen) is 
beoordeeld en daarover is geadviseerd.  

   

 

6 Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouders goed en 

voldoende beschreven. 
De MR Directie In het SOP 

6.1 De toegankelijkheid van de informatie voor ouders is beoordeeld 
en daarover is geadviseerd.   

   

 

7 Financiën en middelen De MR Directie In het SOP 

7.1 Duidelijk is welke systematiek door het samenwerkingsverband 
is gekozen om tot verdeling van de middelen te komen.  

   

7.2 Nagegaan is of de begroting van de school toereikend is en 

beoordeeld is of de kosten voor (extra) leermiddelen, extra inzet 
medewerkers, inhuur externe expertise, aanpassingen in 

infrastructuur, deskundigheidsbevordering realiseerbaar zijn.  

   

 

8 De achterban De MR Directie In het SOP 

8.1 Er is een plan om over het advies op het 
schoolondersteuningsprofiel met ouders en medewerkers te 
communiceren: verstrekken van informatie of stellen van 

belangrijke vragen.   

   

8.2 Er is, als daar behoefte aan is, een werkgroep of klankbordgroep 
ingesteld.  

   

 

9 Tijd De MR Directie In het SOP 

9.1 Het proces om te komen tot een aanpassing van het 
schoolondersteuningsprofiel is zo spoedig mogelijk gestart. 

   

9.2 Het proces, planning en gewenste betrokkenheid van alle 

betrokkenen is afgestemd.  
   

 

10 Stel prioriteiten De MR Directie In het SOP 

10.1 De belangrijkste thema’s zijn benoemd.    

10.2 Over deze thema’s is een inhoudelijk advies gegeven.     

  



Bijlage stappenplan voor schoolleiders 

 

 

 

 

 

Stappenplan aanpassing 

schoolondersteuningsprofiel 

voor schoolleiders 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Het jaar 2018 in dit schema is een willekeurig gekozen jaar. 

 

 

stap 1: (opstellen) 

Initiatief

aanpassen schoolondersteuningsprofiel;

instellen van een werkgroep

Uiterlijk voorjaar 2018

stap 2: (opstellen)  

Inhoudelijk bespreken

bespreken aanpassingen 
schoolondersteuningsprofiel; nadenken 

over de ambities, scholing etc.

Uiterlijk voorjaar 2018*

stap 3: (opstellen)   

Concept schoolondersteuningsprofiel 
toetsen

bespreken nieuwe 
schoolondersteuningsprofiel met het 

bestuur en voorleggen aan de 
leerkrachten en  ouder

Uiterlijk mei 2018

stap 4: (opstellen) 

Adviesaanvraag 
medezeggenschapsraad

voorleggen van het nieuwe 
schoolondersteuningsprofiel aan de MR; 

MR brengt hierover advies uit

Uiterlijk juni 2018

stap 5: (vaststellen) 

Definitief vaststellen

het bevoegd gezag stelt het nieuwe  
schoolondersteuningsprofiel vast en 

zorgt voor publicatie in schoolgids en / of 
website

Uiterlijk 1 augustus 2018

stap 6: (bijstellen) 

Bijstellen

eventuele verdere bijstelling van het 
schoolondersteuningsprofiel 

Na 1 augustus 2018


