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Vooraf: Ondersteuningsplan hoe & wat 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken alle scholen, schoolbesturen en het 
kennis- en dienstencentrum van Sine Limite samen vanuit het nieuwe 
Ondersteuningsplan 2018-2022. Het plan is op elke school beschikbaar en staat 
op www.sinelimite.nl. 

 

Ondersteuningsplan: hoe & wat 
Alle scholen en schoolbesturen in Deventer vormen samen 
samenwerkingsverband passend onderwijs Sine Limite. Samen bieden wij ieder 
kind – ongeacht zijn of haar ondersteuningsbehoefte – goed onderwijs. Vanuit 
het kennis- en dienstencentrum helpt het Sineteam onderwijsteams daarbij. 

Wij geven passend onderwijs vorm vanuit het Ondersteuningsplan. Hierin staat 
hoe wij werken en wat onze ambities zijn richting 2022. Het plan is 
goedgekeurd door de Ondersteuningsplanraad, die bestaat uit medewerkers 
en ouders. Ook is het plan afgestemd met de gemeente Deventer – voor ons 
een heel belangrijke samenwerkingspartner, omdat die ‘gaat’ over jeugdhulp. 

Heel veel betrokkenen – van kinderen tot ouders en van leerkrachten tot 
directeuren - hebben meegepraat en meegedacht over dit 
Ondersteuningsplan, dat we samen uitvoeren. 

 

Wat verstaan wij onder passend onderwijs? 
Passend onderwijs in Deventer is goed onderwijs voor ieder kind in ons 
samenwerkingsverband. Wij richten ons dus op alle kinderen, ongeacht hun 
onderwijs(ondersteunings)behoefte. 

Ons Leerlingenplatfom heeft dit als volgt samengevat en getekend: een goede 
juf of meester die de goede dingen doet …  

 

 

http://www.sinelimite.nl/
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Vanuit welke visie werken wij? 
Ieder kind moet zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Dus moet ieder kind 
naar de basisschool kunnen gaan die qua identiteit, onderwijsvorm en 
schoolprofiel het beste bij hem en zijn ouders past. Deze overtuiging is leidend 
voor ons werk. 

Wij bieden zodanige onderwijskwaliteit, dat wij ieder kind in Deventer samen 
de beste ontwikkelingskansen geven. Wij investeren in het jonge kind, voor 
een goede start op de basisschool. Door op het goede moment 
onderwijsondersteuning te bieden, voorkomen wij dat ‘signalen’ problemen 
worden. 

Samen hebben wij op alle ondersteuningsvragen een passend antwoord en wij 
voelen ons verantwoordelijk voor alle kinderen in ons samenwerkingsverband 
in Deventer. Hoe dat antwoord eruit ziet bespreken we met kind, ouders, 
onderwijsprofessionals, experts en ook met onze ketenpartners. 

Wij kijken naar wat wél lukt, wat wél mogelijk is en hoe wij de kracht van 
kinderen kunnen versterken. Wij ondersteunen een kind en zijn gezin - in 
goede samenwerking met onze ketenpartners - in alle leefdomeinen in hun 
eigen, normale leven. Wij willen daarin samen zó goed worden, dat op de 
langere termijn ieder kind zich optimaal ontwikkelt op de basisschool. 

Juist omdat ieder kind recht heeft op optimale ontwikkelingskansen, bewaken 
wij zijn leerrecht. In Deventer zit dus geen kind thuis dat op school zou moeten 
zitten. 

Kind, ouders, onderwijsprofessionals en ketenpartners kunnen rekenen op de 
expertise, het advies, de diensten en ondersteuning van het kennis- en 
dienstencentrum van Sine Limite. Dat bewaakt het belang van het kind en zijn 
recht op passend onderwijs. 
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De rode draad: samen, goed en dichtbij 
Onze visie is in het Ondersteuningsplan vertaald in ambities voor 2020. De 
rode draad: wij zijn er voor het kind. Wij bieden ieder kind optimale 
ontwikkelingskansen en doen dit: 

• goed – goed onderwijs door betrokken professionals die kijken naar 
mogelijkheden van kinderen 

• samen – met kind, ouders, school, Sineteam en ketenpartners zijn wij 
samen verantwoordelijk voor alle kinderen 

• dichtbij – ondersteuning op het goede moment, liefst op de 
basisschool en in het dagelijkse, normale leven van een kind in dorp of 
wijk 

 

Ambities 2022 op een rij 
Wij doen wat nodig is om een kind optimale ontwikkelingskansen te bieden. 
Wij realiseren onze ambities de komende jaren stap voor stap, doorbouwend 
op hoe wij nu al werken: 

1) optimale ontwikkelingskansen op de basisschool 
2) wijk- en dorpsgerichte ondersteuning 
3) zo preventief mogelijk 
4) betrokken kinderen en ouders 
5) goede kwaliteit 
6) goede samenwerking ketenpartners 

 

Om onze ambities te realiseren is het volgende nodig: 

➢ een toegankelijk en passend ondersteuningsaanbod voor ieder 
kind – preventieve basisndersteuning en tijdelijk extra 
ondersteuning op de basisschool of in het speciaal 
(basis)onderwijs 

➢ voldoende middelen voor scholen 
➢ leraren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

(passend)onderwijsbeleid van de school 
➢ leraren, intern begeleiders en andere professionals in de 

school die zich voldoende toegerust en uitgerust voelen om 
hun werk goed te doen 

➢ jeugdhulp die snel en toegankelijk inzetbaar is, in de scholen 
en zo nodig erbuiten 

 

 

Veel blijft hetzelfde: focus op verbreden, verdiepen en versterken 
Wat al goed gaat, gaan wij de komende vier jaar verbreden, verdiepen en 
versterken. Ieder kind blijft de doorlopende onderwijslijn volgen (zie bijlage) 
die we al kennen. En elke school kan blijven rekenen op advies, hulp en 
ondersteuning van het Sineteam. 
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We verbreden … 

… onze basisondersteuning - dat wat nu extra ondersteuning heet, integreren 
we de komende vier jaar in de basisondersteuning die scholen samen bieden 

… onze extra ondersteuning – dat wat nu intensieve ondersteuning heet, 
wordt meer geïntegreerd in extra ondersteuning die scholen samen bieden 

… onze ondersteuning van het individuele kind, naar een groeps- en 
schoolbrede aanpak en van scholing van individuele professionals naar 
teamscholing op maat 

 

We verdiepen … 

… ons ondersteuningsaanbod door meer maatwerkarrangementen te bieden 
zodat kinderen met de juiste (extra) ondersteuning kunnen blijven op of 
overstappen naar de basisschool 

… de relatie kind-ouders-school  - praten mét een kind wordt de norm (in 
plaats van alleen over) en we investeren in partnerschap met ouders 

… onze samenwerking met partners in jeugdhulp, zoals de gezinscoaches 

 

We versterken … 

… onze kwaliteit – elke school houdt minimaal de basiskwaliteit op orde en wij 
streven naar méér (we gaan als scholen en samenwerkingsverband voor een 
‘goed’ van de onderwijsinspectie) 

… we werken permanent aan onderwijskwaliteit, communicatiekwaliteit en de 
kwaliteit van de basisondersteuning 

… onze preventieve aanpak en bieden ondersteuning en oplossingen zoveel 
mogelijk in het dagelijkse, normale leven van een kind 

… de afstemming van ons ondersteuningsaanbod op wat (toekomstige) 
leerlingen en hun ouders thuis en in de wijk nodig hebben, met speciale 
aandacht voor kinderen tussen 2 en 4 jaar met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking 

 

Meer weten? Bekijk en lees het Ondersteuningsplan op www.sinelimite.nl of vraag ernaar op 
school. 

  

http://www.sinelimite.nl/
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Bijlage DOL - Doorlopende onderwijslijn 
 

 

 

 


