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“Elk kind een passende plek in Tilburg West” 
 

Onze missie is dat ieder kind in Tilburg West nabij thuis een passende onderwijsplek vindt, passend om zichzelf optimaal te ontwikkelen en zich gelukkig te voelen, zoals dat 
beschreven staat in het programmaplan “In De Buurt Gebeurt Het” van de regio Tilburg. Om dit te verwezenlijken trekken we als Tilburg West (Het Zand, Kleuren-
Kruidenbuurt & Wandelbos) samen op om in de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen te kunnen voorzien. Daarbij zoeken we de samenwerking met elkaar, met 
partners binnen en buiten de wijk en met alle betrokkenen die van toegevoegde waarden kunnen zijn om onze kinderen in een veilige omgeving te kunnen laten groeien.  
 
Visie ‘op weg naar inclusie’ (uit: Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school, Tony Booth & Mel Ainscow, 2011) 
Waar mensen hun handelen verbinden met inclusieve waarden en daartoe allerlei initiatieven samenbrengen, wordt er gewerkt aan inclusie. Dit kan informeel gebeuren, 
maar wanneer er geen engagement is tot een meer formeel school-/buurt-/wijkplan dat de inclusieve waarden weerspiegelt, kunnen acties verloren gaan. Door structuur 
te bieden vanuit een gedetailleerde zelfbeoordeling (‘dit gaan we doen, dit moet het opleveren: wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter’) wordt het inzichtelijk hoe 
alle partijen zich verhouden tot elkaar en wat er te doen staat om als school/gemeenschap inclusief te groeien. Onze waarden (van meta naar micro): 
 

RECHTEN VERTROUWEN MEDELEVEN MOED 

(EVEN-/) GELIJKWAARDIGHEID PARTICIPATIE GEMEENSCHAP RESPECT VOOR DIVERSITEIT DUURZAAMHEID GEWELDLOOSHEID 

EERLIJKHEID OPTIMISME VREUGDE LIEFDE SCHOONHEID 

 

In ons BuurtOndersteuningsProfiel (BOP) hebben wij weergegeven wat wij binnen de wijk Tilburg West kunnen bieden op diverse gebieden.  

Daarnaast geven wij weer wat onze ambities zijn op korte en lange termijn en hoe wij deze willen verwezenlijken. 

De ondersteuning is geordend volgens de ondersteuningspiramide: 

BASISONDERSTEUNING: de ondersteuning die geboden wordt binnen de groep, door de leerkracht waarbij 

aandacht is voor de ondersteuningsbehoefte van het kind.  

BASISONDERSTEUNING PLUS: de ondersteuning die geboden wordt binnen de groep, door de leerkracht, waarbij 

aandacht is voor de ondersteuningsbehoefte van het kind. Dit wordt ondersteund met expertise binnen de school. 

In Tilburg West (Wandelbos, Kruidenbuurt en ‘t Zand) is de basisondersteuning plus eigenlijk de basisondersteuning. 

EXTRA ONDERSTEUNING: de ondersteuning die geboden wordt om voor de leerling het volgen van het basisaanbod 

in de groep mogelijk te blijven maken. De ondersteuning wordt zo mogelijk binnen de groep geboden met extra 

expertise. Bij uitzondering individueel waarbij een korte lijn is met de groep. De ondersteuning wordt geboden door 

interne experts en/of externe experts. De inzet is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de specifieke 

leerling en kunnen derhalve per schooljaar anders zijn. 

INCLUSIEVE ONDERSTEUNING: er is sprake van structurele extra ondersteuning om opvang binnen de reguliere 

basisschool mogelijk te maken. De extra ondersteuningsbehoefte van de leerling is specifiek en structureel voor 

een lange periode. 



 
 

1 BASISONDERSTEUNING | o.l.v. de leerkracht in de groep (70% van de kinderen) 
 

AANDACHT 
EN TIJD 

Scholen hebben een mix van homogene en heterogene groepen, er staat in de wijk één Jenaplanschool 

Binnen de scholen wordt als basis het directe instructie model gebruikt bij alle lessen, uitgebreid met andere didactische vormen zoals RALFI, Vraag 
Het De Kinderen, GRIMM, ... 

Bij rekenen zijn de referentieniveaus en de doelen die hieraan gekoppeld zijn leidend in het aanbod in de bovenbouw en worden leerlingen expliciet in 
(homogene) niveaugroepen ingedeeld. 

Alle scholen hebben een leerlingenraad  

Groepen zijn effectief niet groter dan 30 leerlingen, of worden gedraaid door meerdere onderwijsprofessionals 

De scholen werken methodisch waarin een overgangsfase zichtbaar is van methodegericht werken naar doelgericht werken. 

Startende leerkrachten worden ondersteund door IB en collega leerkrachten 

We werken volgens de kwaliteitscyclus van Xpect Primair en sturen hier actief op. 

2x per jaar wordt per school een schoolanalyse gemaakt met het team 

ONDERWIJS- 
MATERIALEN 

Alle scholen hebben een schoolveiligheidsplan waarin staat hoe je met elkaar en gedrag omgaat 

Alle leerkrachten maken een groepsoverzicht (breinkaart, ontwikkelboek)  

We monitoren de sociaal-emotionele ontwikkeling  

In groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van een aanvullend aanbod voor taal- en spelontwikkeling  

De scholen hebben naast een ondersteuningsstructuur een ondersteuningsroute en de sociale kaart 

RUIMTELIJKE  
OMGEVING 

Kinderen kunnen in het klaslokaal werken of daarbuiten op leerpleinen 

Op de scholen zijn ruimten voor RT en time-out 

Tijdens pauzes/spelmomenten worden alle ruimten gebruikt. 

Op de scholen is een ouderkamer 

EXPERTISE De leerkrachten hebben een professionele pedagogische en didactische basishouding 

Er zijn vakdocenten voor gym, muziek en beeldende vorming/CMKT 

Er is een mogelijkheid tot co-teaching en collegiale consultatie 

IB en directie sluiten aan bij groepsbesprekingen, IB/BPO doen op maat de leerlingbespreking die minimaal 3x per jaar gehouden worden binnen de 
HGW-cyclus. De ondersteuningsroute wordt hierin meegenomen 

SAMENWERKING 
MET ANDEREN 

Ouders 

• Als communicatiemiddel naar ouders wordt gebruik gemaakt van een app (PARRO, basisschoolapps)  

• De driehoek ouder-kind-school vormt de basis en krijgt veel aandacht 

• In het begin van het schooljaar zijn de kennismakingsgesprekken en ouderavonden op alle scholen. 



Instanties 

• Wij zijn een opleidingsschool met basisschoolcoach 

• Naschoolse activiteiten worden op school en in de wijk georganiseerd 

Wijk 

• Er wordt nauw samengewerkt met diverse partners: kinderopvang, jongerenwerk, spraak-/taalondersteuning, gezondheidszorg, 
maatschappelijk werk 

• We hebben op regelmatige basis overleg met de wijkagent 

 
 

2 BASISONDERSTEUNING + | In de groep en in samenspraak met IB (15% van de kinderen) 
 

AANDACHT 
EN TIJD 

Er wordt gebruik gemaakt van extra inzet in de klas in de vorm van onderwijsassistent/-ondersteuner voor diverse ondersteuning in de groep, pre-
teaching en verlengde instructie 

RT biedt extra begeleiding aan kleine groepjes op didactisch gebied gedurende korte periodes 

Ondersteuning IB/expert in de groep (observaties, ondersteuning, vakexpertise, advies, coachen) 

BPO-er, maatschappelijk werk en GGD is adviserend en ondersteunend voor leerkrachten 

Consulent, IB, SMW en GGD bieden indien nodig extra ondersteuning gedurende een korte periode 

ONDERWIJS- 
MATERIALEN 

Kinderen kunnen gebruikmaken van ondersteunende onderwijsmaterialen (koptelefoon, studybuddy, enz.) 

De scholen hebben preventieve, curatieve en dispenserende interventies op het gebied van lezen/spelling (BOUW, Taal in blokjes, Letterster en 
RALFI/Connect e.d.) 

RUIMTELIJKE  
OMGEVING 

De scholen hebben een eigen bibliotheek of er is een intensieve samenwerking met bibliotheek Midden-Brabant. 

EXPERTISE De school zet experts in (coördinatoren/leerteams) om de onderwijskwaliteit te versterken, zowel in ontwikkeling als in ondersteuning van de 
leerkracht 

De scholen hebben een combinatiefunctionaris bewegen 

Scholing van leerkrachten wordt geïnitieerd vanuit schoolontwikkeling (visie schoolconcept, jenaplan, didactiek, SEMO) 

SAMENWERKING 
MET ANDEREN 

Ouders: 

• Er zijn onderwijsondersteunende en opvoedings-ondersteunende activiteiten (VVE, programma ouderkamer, enz.) 

• De scholen maken gebruik van intermediairs om de communicatie naar ouders te versterken 

• We werken in het ondersteuningsteam met de Kansencirkel als gespreksleidraad 

• Elke school heeft een voorziening om ouders extra te betrekken bij het onderwijs (koffieochtenden, ouderkamer) 
 
 

Instantie: 

• Op de scholen is regelmatig een ondersteuningsteamoverleg waar diverse partners bij betrokken worden 



Wijk: 

• Een cultuurcoach en cultuurcoördinator/NSA-coördinator ontwikkelen en coördineren het naschools/culturele aanbod, gekoppeld aan het 
schoolaanbod 

• Er is een nauwe samenwerking tussen de 5 scholen binnen team West, zowel binnen directie, IB als overige medewerkers 

• Er zijn diverse structurele peuter-/kleuteractiviteiten om de doorgaande lijn 0-6 te versterken (Meet-en-play/meet-en-create/peuterkleuter 
groep/VVE Opstap) 

• Er zijn diverse structurele activiteiten om de overgang van PO naar VO te ondersteunen (maatjesproject, POVO) 

• Het community college wordt vormgegeven om onderwijs te bieden in de doorgaande lijn tot 14 jaar. 

 
 

3 & 4 INTENSIEVE ONDERSTEUNING | extra ondersteuning in de school, buiten de groep (10% van de kinderen) 
 

AANDACHT 
EN TIJD 

Scholen hebben, naast de reguliere leerlijnen, ook ontwikkelingslijnen (vanuit het SBO) 

De Ib’er en bpo’er ondersteunen leerkrachten bij leerlingen met intensieve extra ondersteuningsbehoeften. 

OPP’s worden op scholen uitgevoerd indien dit bijdraagt aan een passend aanbod. De leerkracht begeleidt deze leerlingen binnen de groep. De Ib’er 
coördineert de trajecten. 

Er is (semipermanente) extra ondersteuning van externe experts voor leerlingen (Auris, de Opgroeipraktijk, De Kracht van RT, De Taalreis, 
Dyslexiepraktijken, MRT, Sterk Huis). Zij ondersteunen ook de leerkracht. 

ONDERWIJS- 
MATERIALEN 

Een OPP wordt opgesteld indien er sprake is van een aangepaste leerlijn en/of intensieve ondersteuningsbehoefte en waarbij de ondersteuning binnen 
de wijk geboden kan worden.  

RUIMTELIJKE  
OMGEVING 

We hebben goed in beeld dat de ruimtes van alle scholen goed toegankelijk zijn voor iedereen. We streven ernaar om hierin in de toekomst inclusief te 
kunnen zijn.  

Er zijn binnen de scholen verschillende ruimtes voor externe partners (b.v. speelzaal, atelier, theater, ouderkamer) om ondersteuning binnen school te 
kunnen bieden. 

EXPERTISE In groep 1-2 vindt jaarlijks een logopedische screening plaats 

RT, BPO en SMW zijn wekelijks voor extra ondersteuning binnen de scholen beschikbaar. 

Hubertus & Antares hebben de Taalschool in huis die extra ondersteuning biedt op het gebied van taal/NT2 aan nieuwkomers. Er is spraken van 
uitwisseling tussen de taalschool en het reguliere onderwijs van expertise.  

Meerdere leraren en leerteams hebben expertise op het gebied van specifieke vakgebieden en/of onderwijsbehoeften. Deze worden ingezet binnen 
de scholen en binnen de wijk. 

Via collegiale consultatie, intervisie en teamleren blijven leraren zich professionaliseren 

RT ondersteunt individuele kinderen, coacht leerkrachten en/of begeleidt groepen op didactisch vlak. 

De BPO’r biedt structureel extra ondersteuning op kind- en leerkrachtniveau 

SMW biedt begeleiding aan kinderen gedurende een afgebakende periode waarin het kindsysteem wordt meegenomen. 
 



SAMENWERKING 
MET ANDEREN 

Ouders: 

• De leerkracht voert meerdere keren per jaar driehoek-gesprekken. Indien er sprake is van intensieve ondersteuning kan de afweging gemaakt 
worden om het gesprek tussen ouders, leerkracht, IB en eventueel experts plaats te laten vinden.  

Instanties: 

• Indien nodig heeft de school contact met verschillende jeugd-hulpverleners-instanties, het BOT (Xpect),  de ib’er van de GGD (zie sociale 
kaart). 

• Contour de Twern is een actieve samenwerkingspartner van de scholen en zij bieden activiteiten passend bij de actieve vraagstukken en 
fungeren als klankbordgroep. Er is een verbinding tussen school en wijk. 

Wijk: 

• We zijn onderdeel van een structurele samenwerking binnen PACT-WEST en TEAM-WEST. Samenwerking met partners wordt waar nodig over 
grenzen van organisaties gezocht, t.b.v. extra ondersteuning om kinderen maximaal te ontwikkelen. 

 
 

5 INCLUSIEVE ONDERSTEUNING | arrangementen, Ontwikkelkracht en zorgarrangementen (3% van de leerlingen binnen de school, 2 % van de leerlingen verwijzing naar 
S(B)O) 

AANDACHT 
EN TIJD 

Arrangementen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte om de onderwijsomgeving passend te maken 

ONDERWIJS- 
MATERIALEN 

Indien nodig wordt in overleg met experts gezorgd voor aangepast en/of passend materiaal 

RUIMTELIJKE  
OMGEVING 

Wij hebben twee Taalscholen binnen de wijk, wat diverse mogelijkheden biedt voor samenwerking 

EXPERTISE Expert ondersteunt structureel de leerling en de leerkracht binnen de invulling van een arrangement 

SAMENWERKING 
MET ANDEREN 

Ouders: 

• Ontwikkeling van de leerling wordt intensief gevolgd, samen met de ouders, leerkracht, IB en indien nodig directie 

Instanties: 

• Vaste ondersteuner Auris voor invulling arrangementen cluster 2 

• Structurele samenwerking met S(B)O en zorginstellingen 

  



Onze ambities 
 
Om alle kinderen een passende onderwijsplek in Tilburg West te kunnen bieden vinden we het belangrijk onze basisondersteuning en extra ondersteuning steeds verder te 
verbreden. We hebben met elkaar  een aantal ambities gesteld om hier de komende jaren vorm aan te geven. 
 

Team op Maat 
De ondersteuningsstructuur wordt versterkt met een Team op Maat dat inzetbaar is op alle scholen in Tilburg West. 

Verrijkend en uitdagend aanbod 
Op alle scholen wordt aandacht besteed aan verrijkend en uitdagend aanbod, passend bij de visie en de schoolcultuur. Extra ondersteuning wordt gezamenlijk 
vormgegeven binnen de wijk. Er is expertise in de wijk aanwezig om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. 

Effectieve inzet van extra ondersteuning 
OPP’s en arrangementen worden ondersteund vanuit expertise die in de wijk beschikbaar is. Er zijn diverse leerlijnen beschikbaar.  
Het leerkracht handelen in de basisondersteuning wordt versterkt. 

Leesmotivatie, leesplezier 
Vanuit het Smart Start project wordt In samenwerking met partners en scholen in de wijk een combinatiefunctionaris lezen/taalverwerving aangesteld die initiatieven 
om lezen te stimuleren met elkaar verbindt en uitbreid, uitgaande van de kracht van dat wat al aanwezig is.  
Er is expertise beschikbaar in de wijk op het gebied van dyslexie. 

Onderzoeker in de wijk 
Binnen de wijk is een mogelijkheid voor het afnemen van intelligentie onderzoek door een orthopedagoog. 

 
 
 


