
Onderstaande gegevens op basis van 1101 reacties 

Vraag 1 
Uw SWV (samenwerkingsverband) zal uiterlijk de komende maanden een zogenaamd basisondersteuningsprofiel in formele zin moeten hebben vastgesteld. In hoeverre is het u duidelijk wat 

van uw school ten aanzien van het de inhoudelijke aspecten van dat basisondersteuningsprofiel wordt verwacht? 

 

dat is mij geheel duidelijk 412 

dat is mij enigszins duidelijk 445 

dat is mij grotendeels onduidelijk 167 

dat is mij geheel onduidelijk 41 

voor zover ik weet is er (nog) geen basisondersteuningsprofiel opgesteld door het SWV 36 

 



 

Vraag 2 
Uw SWV heeft als het goed is een proces ingericht omtrent het handelen van de scholen als het gaat om de verwijzing. Concreet; er staat een ouder bij uw school op de stoep in april die een 

leerling aanmeldt waarvan u van mening bent dat u deze leerling niet kunt plaatsen op uw school. In hoeverre is dit verwijzingsproces u duidelijk? 

 

dat is mij geheel duidelijk 190 

dat is mij enigszins duidelijk 396 

dat is mij grotendeels onduidelijk 284 

dat is mij geheel onduidelijk 123 

voor zover ik weet is er (nog) geen duidelijke procesgang vastgesteld binnen het SWV 108 



 

Vraag 3 
Er geldt straks een basisondersteuningsprofiel waar alle scholen in uw SWV aan moet gaan voldoen. Om dit te realiseren vereist dit de nodige vaardigheden en competenties van U en uw 

team. Het ligt voor de hand dat u en uw team op dit moment nog niet volledig beschikken over alle benodigde vaardigheden en competenties. In hoeverre heeft u een duidelijk beeld over de 

vaardigheden en competenties van uw team op dit moment ten opzichte van datgene dat straks van hen wordt verwacht? 

 

dat is mij geheel duidelijk 308 

dat is mij enigszins duidelijk 556 

dat is mij grotendeels onduidelijk 199 

dat is mij geheel onduidelijk 38 

 



 

Vraag 4 
Stel we noemen de situatie met betrekking tot die vaardigheden en competenties van uw team van vandaag “A”, en de gewenste competenties en vaardigheden ten aanzien van het kunnen 

voldoen aan het basisondersteuningsprofiel passend onderwijs “B”. In hoeverre is het voor u duidelijk hoe u met uw school en team van “A” naar “B” gaat komen? 

 

dat is mij geheel duidelijk 205 

dat is mij enigszins duidelijk 519 

dat is mij grotendeels onduidelijk 314 

dat is mij geheel onduidelijk 63 

 



Vraag 5 
Heeft u voor binnen uw school op dit moment een concreet plan vastgesteld om van “A” naar “B” te gaan komen? 

 

ja 259 

nee (nog niet) 842 

 

 

 



Vraag 6 
In hoeverre is het voor u zelf duidelijk welke rol u heeft in het traject passend onderwijs? 

 

dat is mij geheel duidelijk 284 

dat is mij enigszins duidelijk 595 

dat is mij grotendeels onduidelijk 198 

dat is mij geheel onduidelijk 24 

 

 



Vraag 7 
Beschikt u over de juiste vaardigheden en competenties om uw rol in dit proces waar te maken? 

 

Ja, helemaal 155 

Ja, grotendeels 705 

Nee, niet helemaal 230 

Nee, helemaal niet 11 
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