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Begeleidend schrijven schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 
Hierbij ontvangt u het model voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor de scholen in Haaglanden. Dit 
model is tot stand gekomen in samenwerking met beleidsmedewerkers van verschillende schoolbesturen. 
Ieder heeft de eigen achterban geraadpleegd en de input is verwerkt in dit definitieve Haaglanden SOP model. 
We staan immers samen voor passend onderwijs! 
 
Elke school heeft de verplichting om een SOP op te stellen. In het SOP staat omschreven welke ondersteuning 
er voor leerlingen op school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. Het SOP biedt houvast bij de 
afweging of een school voor een leerling met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften passend onderwijs 
kan bieden.  
 
In het schoolondersteuningsprofiel is in ieder geval de volgende informatie terug te vinden1:  

- Een beschrijving van de ondersteuning door de school zelf: de basisondersteuning. 
- Een beschrijving van de extra ondersteuning met middelen van het samenwerkingsverband: welke 

extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school, bijvoorbeeld in de vorm van 
arrangementen. 

- Een beschrijving van wanneer er sprake zou kunnen zijn van een doorverwijzing naar speciaal 
(basis)onderwijs. 

 
Afspraken scholen Haaglanden 
Naast de wettelijke vereisten van het SOP maken we met de scholen in Haaglanden de volgende afspraken:   

 Er blijft altijd ruimte voor dialoog en onderzoek bij een aanmelding van een leerling  

 Het SOP wordt jaarlijks geëvalueerd en maakt daarmee onderdeel uit van de gehele kwaliteitscyclus 
van de school  

 In het SOP wordt zoveel mogelijk verwezen naar onderdelen uit de schoolgids (bijvoorbeeld de 
onderwijsvisie, het pedagogisch- didactisch concept van de school, de ondersteuningsstructuur en de 
aanmeldprocedure) 

 Het SOP geeft ouders extra informatie om de schoolkeuze op te baseren  

 Het SOP is een bondig en werkbaar document 

SBO en SO 
Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geven onderwijs aan leerlingen die meer of 
specifiekere ondersteuning nodig hebben dan binnen de mogelijkheden ligt van de reguliere basisschool. Het 
model SOP is voor alle scholen in Haaglanden opgesteld. Ook de SBO en SO scholen kunnen gebruik maken van 
dit model of kunnen een eigen SOP schrijven, aangepast aan de situatie binnen de eigen school.  

Samenstelling SOP 
Het SOP wordt door een schoolteam opgesteld, jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.  
Het schoolteam beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs voor de eigen 
schoolpopulatie realiseert en laat aan ouders zien waar ze voor staan. Hieronder staat een aantal vragen 
beschreven die richting kunnen geven voor de dialoog in het schoolteam:  

 Vanuit welke visie werken wij aan passend onderwijs?  

 Wat kenmerkt onze schoolpopulatie en hoe stemmen wij hier specifiek op af?  

 Hoe hebben wij onze zorgstructuur georganiseerd?  

 Welke expertise is aanwezig in het team? 

 Met welke professionals van buiten de school werken we samen?  

 Welke aanbod organiseren we voor specifieke leerlingen?  

 Wat kunnen wij niet bieden en wat is onze grens?   

 Wat kunnen ouders verwachten als onze grens is bereikt?  

                                                           
1 Bron Onderwijsinspectie  
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Eigen model SOP  
In de bijlage is het Haaglanden model voor het SOP toegevoegd. Er zijn vaste teksten die in elk SOP In 
haaglanden aanwezig zijn. Hieronder staat beschreven welke teksten of onderdelen dit zijn.  
Verder zijn er in het model SOP invulvelden toegevoegd, waarin de school kan beschrijven hoe bepaalde 
onderdelen er in de schoolpraktijk uit zien. Scholen kunnen het model jaarlijks actualiseren en plaatsen deze op 
de website van de eigen school.  
Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. Als een school het model niet gebruikt zijn de volgende 
onderdelen verplicht om op te nemen.  

 Visie passend onderwijs (hoofdstuk 1 in het model)   

 Een beschrijving van de basisondersteuning (hoofdstuk 2 in het model)  

 Een beschrijving van de extra ondersteuning (hoofdstuk 3 in het model)  
 De tekst over de zorgplicht, zoals te vinden in de bijlage en hoofdstuk 4 in het model  

 
Route  
Het schoolteam stelt gezamenlijk het schoolondersteuningsprofiel op (zie onder kopje ‘Samenstelling SOP’ 
welke vragen hierbij handzaam zijn) en legt deze voor aan de medezeggenschapsraad van de school. De 
medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht.  
 
Vervolgens wordt het SOP aan het schoolbestuur toegezonden, de aanleverdatum is 1 september 2021, waarbij 
enkele besturen een eigen tijdpad afspreken. De communicatie over het tijdpad vanuit het eigen bestuur is 
leidend. Het schoolbestuur stelt het SOP vast. De besturen analyseren de SOP’s van hun scholen en delen dit 
met SPPOH. SPPOH ontvangt van de schoolbesturen het vastgestelde SOP samen met de adviesverklaring van 
de MR. De zogenaamde éénpitters leveren het SOP rechtstreeks aan SPPOH aan. Tot slot publiceert de school 
het SOP op de website. 
 
In de komende periode worden vanuit de schoolbesturen en SPPOH inspiratiesessies georganiseerd ter 
ondersteuning bij het opstellen van het SOP. Scholen worden zo snel mogelijk van de data op de hoogte 
gesteld.  
 
Voor vragen over het SOP kunt u contact opnemen met de kwaliteits- of beleidsmedewerker van uw bestuur. 
Uiteraard is SPPOH bereikbaar voor scholen die geen kwaliteits- of beleidsmedewerker binnen het bestuur 
hebben via info@sppoh.nl, o.v.v. SOP-vraag.  
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Bijlage I: Zorgplicht 
Vaste tekst die door alle scholen in Haaglanden dient te worden opgenomen in het SOP.  

 
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften passend onderwijs kan bieden, eventueel met de inzet van extra ondersteuning 
vanuit het samenwerkingsverband. Soms is van tevoren niet duidelijk of en zo ja welke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na schriftelijke aanmelding door de 
ouder(s)/verzorger(s) de tijd om te onderzoeken welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de leerling 
heeft en of de school passend onderwijs kan bieden. De periode van zes weken kan eenmalig met vier weken 
worden verlengd. Dit moet wel aan de ouders worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning 
niet bieden, dan zoekt zij samen met ouders naar een passende plek op een andere school. Het 
samenwerkingsverband kan hierin ondersteunen, maar de schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk.  
 
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is 
gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt. Een school 
kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat de school een consequent en transparant 
toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag van de (bijzondere) school niet erkennen, is dit grond 
voor weigering. Het toelatingsbeleid van scholen is niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen 
in het werkgebied is duidelijk hoe scholen omgaan met het toelaten van leerlingen. In werkgebieden waar 
sprake is van plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren scholen actief overleg om dit 
gezamenlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt. Mocht blijken dat scholen/schoolbesturen 
onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan spreken schooldirecteuren elkaar hier actief op aan. In 
laatste instantie kan de directeur van het samenwerkingsverband met schoolbesturen in gesprek gaan en 
eventueel besluiten het bestuur van het samenwerkingsverband maatregelen voor te stellen. Bij tussentijdse 
schoolwisseling van leerlingen hebben scholen altijd contact met elkaar voor zij een leerling van een andere 
school aannemen. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de zorgplicht mogelijk van toepassing is, 
maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of S(B)O - BAO, situaties van onvrede bij ouders, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 


