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Voorstellen



Voorstellen

Scholen geven aan deel te nemen om meer 
informatie te krijgen, om inspiratie en ideeën 
op te doen, hun vragen te kunnen te stellen, 
horen wat mogelijk is, meer bekendheid met 
projecten te krijgen en een concreet idee voor 
te leggen. 

De scholen zijn bijvoorbeeld benieuwd naar 
projecten voor leerlingen die juist meer 
ondersteuning of verrijking nodig hebben. 

Er zijn ook scholen specifiek benieuwd naar 
een impulstraject tbv begaafde leerlingen. 



We informeren scholen over de mogelijkheid tot het 
aanvragen van een project en geven voorbeelden van 
projecten die hebben gelopen of nu lopen. 

Doel van vandaag



9.00 Start en welkom

9.15 Doel van vandaag

9.20 Wat is een project?

9.25 De Oosterleeschool 

9.50 Pauze

9.55 Beschrijving te nemen stappen 

(oa. de projectaanvraag, financiering, rol van SPPOH)

10.20 Wat is een Impuls?

10.30 Afsluiting

Agenda



Scholen kunnen een voorstel voor een project indienen bij het 
samenwerkingsverband.

Een project kenmerkt zich onder ander door een onderzoeksvraag, 
tijdelijkheid en het moet gaan om een plan om leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraagstuk in het reguliere onderwijs een plek te geven 
of te behouden.

Wat is een project?



De P. Oosterleeschool

Fragmenten uit het verhaal van directrice 

Mariska Wubben:

De Oosterleeschool heeft vorig schooljaar de tijd 

genomen om een projectplan te schrijven. Ze 

zijn gestart met het formuleren van een visie en 

het meenemen van het team. Het is belangrijk 

om als school achter het projectidee te staan. 

Vervolgens hebben zijn goed nagedacht over 

hoe het plan er uit zou moeten komen te zien. 

Op dit moment is de school gestart met een 

ondersteuningsgroep waar 15 leerlingen van 

groep 5 t/m 8 in de ochtend onderwijs op maat 

krijgen ahv hun eigen ontwikkelingsperspectief. 



•Het begin met een duidelijke visie

•Het plan moet gedragen worden door het hele team

•Belangrijk is om het onderwijs vorm te geven met een of meerdere 
leerkrachten/teamleden met affiniteit met de doelgroep en de manier 
van onderwijs geven

• Je kunt het niet alleen, schakel de benodigde expertise in (denk aan 
SBO/SO/HCO/andere expertises)

•Voor de projectaanvraag staat een format op de website van SPPOH

De start



De start (concrete voorbeelden)

Steunpunt Trauma

Steunpunt Begaafdheid

Steunpunt Hersenletsel

Steunpunt Autisme

Project 
Begaafdheid (oa. 
Impulstrajecten, 
projecten en de 
C+ groep op de 
Bonte Vlinder



•Breng in kaart over welke doelgroep of welk aanbod je het hebt en 
wat daar ongeveer voor nodig is

•Manager en adviseur SPPOH uitnodigen om te sparren

•Bespreek je plannen met jouw schoolbestuur

•Schrijven projectaanvraag

•Betrekken orthopedagoog SPPOH (kan al bij het concreet maken van 
het plan)

•Besluitvorming via het MT SPPOH naar het Dagelijks Bestuur 
SPPOH

Projectaanvraag



Bron: Auditrapport Onze Wereld door Lotte de Goeij

Projectaanvraag

Een voorbeeld van een denkproces bij de totstandkoming en 

monitoring van een project.



•Basisbekostiging vanuit de Rijksoverheid

•Middelen basisondersteuning vanuit SPPOH

•Uitgangspunt subsidie vanuit het swv is SBO-bedrag van 4.500,- per 
leerling

•Het schoolbestuur

•Bedrag beschikbaar 2021

Bekostiging



•Startgesprek

•Tussenevaluatie

•Eindevaluatie 

•Klankbordgroep/
•expertgroep/
• stuurgroep/
• verbetertrajecten/
• intervisie

Het project op de school



Wat hebben we al geleerd?

•Gaat over een specifieke doelgroep binnen de reguliere basisschool 
(of eventueel binnen sbo en so)

•Het OPP is leidend voor het onderwijs

•Een samenwerking met het SBO en/of SO is helpend bij het 
vormgeven van het onderwijs en het uitwisselen van expertise

•Toeleiding voor een aanbod gebeurt op basis van 
onderwijsbehoeften. Natuurlijk kun je ook rekening houden met 
kenmerken als intelligentie of stagnatie in toetsen, maar het aanbod 
moet aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Inclusiever onderwijs



Naast projecten kan er ook een impulstraject gestart worden, daarbij 
gaat het om een reeds bestaande werkwijze waarbij een school een 
beperkt opstart bedrag nodig heeft om een voorziening voor leerlingen 
te kunnen beginnen.

Gaat om een spreekwoordelijke duwtje in de rug.
Een impulstraject kent een maximum bedrag van 5.000,- euro. 
Besluitvorming vindt plaats in het MT SPPOH.

De aanvraag verloopt op dezelfde manier als een project. Een impuls 
kent wel een ander format. Zie hiervoor de website. 

Impuls



Impuls

De directeur van de Godfried Bomans 
heeft verteld over het impulstraject wat zij 
hebben ingezet om de aansluiting te 
verbeteren met de jeugdhulp (oa SMW en 
het CJG). 



Afsluiting

Een aantal scholen geeft aan de opgedane kennis mee terug 

te nemen naar school en deze hier te bespreken.

Er zijn scholen die verder gaan werken aan hun plan voor een 

impuls of project.

Enkele scholen noemen dat zij hun adviseur en de manager 

team- en werkgebieden zullen betrekken om te sparren over 

hun idee.

Ook wordt genoemd dat scholen samenwerking gaat zoeken 

met andere scholen die ook denken aan een project of in 

ieder geval op zoek gaan naar nog meer voorbeelden. 

Er zijn ook scholen die voor nu voldoende weten en nog gaan 

bekijken of er op dit moment überhaupt een volgende stap is. 


