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1 Toelichting bij het ondersteunend bezoek
De onderwijsinspectie wil tijdens het ondersteunende bezoek met de school in dialoog gaan over de 
mogelijkheden om haar kwaliteitsontwikkeling te versterken, ook in deze coronacrisis. Samen met de 
school reflecteert de onderwijsinspectie over een aantal kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader 
voor onderwijskwaliteit. Het bezoek duurt één dag en eindigt met een beknopt verslag. Er is geen advies.

2 In welke mate begeleidt de school kwetsbare leerlingen op het vlak van 
leren?

 

2.1 Ontwikkelt en voert de school een kwaliteitsvol beleid rond leerlingenbegeleiding voor 
wat betreft “leren en studeren”?

Sterke punten
 

 De zorgvisie op het begeleidingsdomein ‘leren en studeren’ stuurt doelgericht de vormgeving van de 
leerlingenbegeleiding aan. Vooral voor de verhoogde zorg is dit geëxpliciteerd. Niet alle (zeer 
waardevolle) acties binnen de brede basiszorg zijn hierin verankerd.

 

 De afspraken en maatregelen voor het begeleidingsdomein ‘leren en studeren’ spelen in op behoeften 
en verwachtingen van de leraren, de leerlingen en de opvoedingsverantwoordelijken. De grote 
betrokkenheid daarbij van alle participanten is opmerkelijk.

 

 De initiatieven voor het begeleidingsdomein ‘leren en studeren’ zijn afgestemd op de contextgegevens 
en op de vrij grote diversiteit van de leerlingengroep.

 

 De school doet het nodige op financieel en personeel vlak (bv. ook qua professionalisering) om de 
afspraken en maatregelen voor het begeleidingsdomein ‘leren en studeren’ te realiseren. 

 

 De school evalueert de nodige relevante aspecten van het begeleidingsdomein ‘leren en studeren’ 
volgens een zekere systematiek. Wanneer nodig voert de school de nodige bijsturingen door.

 

2.2 Biedt het schoolteam elke lerende een kwaliteitsvolle passende begeleiding aan op het 
vlak van “leren en studeren”?

Sterke punten
 

 De leraren realiseren een brede beeldvorming waarbij zij systematisch oog hebben voor de sterktes en 
positieve kenmerken van de kinderen, voor hun ‘leren en studeren’ en ‘psychisch en sociaal 
functioneren’ en voor factoren die de ontwikkeling kunnen belemmeren of bevorderen.

 

 De leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de brede beeldvorming van de leerlingen zodat ze 
het ‘leren en studeren’ van elk kind optimaal ondersteunen.

 

 De leraren bieden strategieën aan die de zelfregulatie, het leren en het probleemoplossend denken 
bevorderen.

 

 De leraren verfijnen de beeldvorming van de kinderen voor wie de brede basiszorg voor ‘leren en 
studeren’ niet volstaat. Zo nodig doen ze daarbij een beroep op relevante partners.

 

 In overleg met het team, het kind, de opvoedingsverantwoordelijken en andere relevante partners 
formuleren de leraren passende maatregelen voor ‘leren en studeren’ die afgestemd zijn op de verfijnde 
beeldvorming, en die consequent geïmplementeerd worden. 
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 Zowel de leraren als het team volgen de effecten van de passende maatregelen voor ‘leren en studeren’ 
op en sturen - zo nodig en in overleg – bij.

 

 Als team kiezen de leraren voor een dynamische aanpak waarbij leerlingen de meest passende 
begeleiding volgens hun noden en behoeften krijgen.


