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Basishandleiding digitaal school-ondersteuningsprofiel

Eerste kennismaking met de website Schoolondersteuningsprofiel.info
In het wettelijk kader “passend onderwijs”, is het ondersteuningsprofiel omschreven als “een beschrijving van de
voorzieningen die door een school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.
Het “schoolondersteuningsprofiel” is dus een wettelijk verplicht document dat ieder school moet hebben. De
“schoolondersteuningsprofielen” worden door de schoolbesturen vastgesteld.
Het SWV voorziet scholen en besturen via deze website van kaders, handreikingen en middelen om aan deze
verplichting te kunnen voldoen. Hierdoor hoeft niet iedere school zijn eigen profiel te ontwerpen. Bovendien zijn de
profielen nu goed vergelijkbaar. Dit is nodig en nuttig voor de schoolbestuurders.
Het SWV Twente Noord heeft, voor deelnemende besturen/scholen, een website gemaakt die u kunt bezoeken op
https://www.schoolondersteuningsprofiel.info. Aan deze website is een web-applicatie gekoppeld, waarin scholen hun
ondersteuningsprofiel kunnen maken en onderhouden. Dus ook voor u!

Wanneer u op de website bent, klikt u op de knop ‘database raadplegen’ om de applicatie voor
ondersteuningsprofielen te starten.
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Aanmelden op de web-applicatie voor Schoolondersteuningsprofielen

Het eerste venster dat u krijgt, vraagt u om het algemene wachtwoord voor de toegang tot de hoofdapplicatie. Dit
wachtwoord is door het SWV aan u verstrekt. Indien er werkzaamheden aan de website worden uitgevoerd, is er geen
mogelijkheid om een wachtwoord in te vullen. Links boven in de pagina krijgt u daarvoor dan ook een melding.
Nadat u het algemene wachtwoord heeft ingevuld, klikt u op de knop ‘Doorgaan’. Indien u het wachtwoord niet correct
heeft ingevoerd, krijgt u daarvan een melding “Wachtwoord is incorrect” of “Wachtwoord moet opgegeven worden”.
Indien u het wachtwoord correct ingevoerd heeft, komt u in het navolgende scherm;

School-specifiek heeft u een aanmeldnaam en school-aanmeldwachtwoord dat uniek is. Deze gegevens, gecombineerd,
maken de profielgegevens toegankelijk voor uw school.
Indien u uw aanmeldnaam en wachtwoord invoert, klikt u op de knop ‘Aanmelden’ om door te gaan. De applicatie start
nu pas echt, indien de opgegeven gegevens correct zijn.
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Toegang tot Schoolondersteuningsprofiel
Na het inloggen met uw school-specifieke aanmeldnaam en wachtwoord, krijgt u het onderstaande venster;

De naam van uw school en de locatie (indien uw school meerdere locaties heeft of dat er een andere school met
dezelfde naam in een andere vestigingsplaats is) worden hier getoond.
Indien uw school meerdere locaties heeft, die ieder een eigen schoolondersteuningsprofiel onderhouden, klikt u op de
schoolnaam van de locatie waarvoor u wilt werken aan het schoolondersteuningsprofiel.
In het voorbeeld (zie afbeelding) heeft “De Noorderborch (Havezathe)” ingelogd op de applicatie.
Wanneer er op de schoolnaam wordt geklikt, opent het hoofdscherm van de applicatie:
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Het hoofdvenster van de applicatie
Het hoofdscherm van de applicatie bestaat uit ‘blokken’. Elk blok toont gegevens die een deel van uw
ondersteuningsprofiel zijn. Een blok herkent u aan de stroken in een lichtblauwe kleur met daarin de naamgeving van
het onderdeel dat eronder wordt weergegeven. (zie onderstaande afbeelding, met pijlen aangegeven)

De blokken van het hoofdvenster:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Digitaal schoolondersteuningsprofiel van
Een SOP gereed melden bij het SWV / Een concept van een SOP opvragen / Een vastgesteld SOP opvragen
B: Schoolconcept en visie op ondersteuning
C: Telgegevens
D: Samenstelling en ondersteuningsniveau van groepen
tevens het onderdeel waarin uzelf, school-breed, extra ondersteuningsmogelijkheden kunt vastleggen
E: Ondersteuningsstructuur en organisatie van de ondersteuning
F: Basisondersteuning standaarden
G: Kwaliteit en ondersteuning volgens de inspectie
H: Ontwikkelingsplannen
I: Basisarrangementen en arrangementen in orthobeelden
J: Actuele grenzen van de ondersteuning
K & L: Scholingsonderwerpen huidige en komende schooljaren
M: Samenwerking met ouders
N: Medisch protocol
O: Aannamebeleid leerlingen
Inzet middelen SWZ/Bestuur voor lichte en zware zorg
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Blok 1: ‘Schoolondersteuningsprofiel van’

De eerste knop, bovenin het scherm, is ‘Terug’ en brengt u terug naar het keuzevenster voor scholen / schoollocaties.
Vanuit dit keuzescherm kunt u een andere school(locatie) selecteren of afmelden op de applicatie.
De tweede knop, ‘Wijzigingen NAW gegevens opslaan’, is bedoeld om wijzigingen binnen Blok1 op te slaan.
De gegevens binnen het eerste blok, zijn die van uw school waarvan u het ondersteuningsprofiel momenteel in
bewerking heeft. Niet alle gegevens van de school kunt u zelf aanpassen. Sommige aanpassingen dient u door het SWV
te laten uitvoeren.
U kunt de volgende velden wel aanpassen:





E Mail (een of meerdere adressen)
Intern Begeleider (naam van persoon / personen)
Telefoonnummer (telefoonnummers)
Directie (naam van persoon / personen)

Het mailadres in het veld ‘E Mail’ wordt gebruikt om opgevraagde profielen naar toe te sturen en binnen het SWV om
geautomatiseerde berichten van deze applicatie naar toe te zenden. U kunt meer dan één adres opgeven, mits u elk
adres scheidt met ; , zoals in het voorbeeld hieronder:
Adres1@school.nl;Persoon2@thuisadres.nl;bestuur3@naam.nl
NB:

U kunt maximaal 10 adressen opgeven, waaraan opgevraagde profielen gelijktijdig naar toegezonden worden.
Daarbij zijn leestekens niet toegestaan (%#&*)
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Blok 2: Een SOP gereed melden / Een concept van een SOP opvragen / Een
vastgesteld SOP opvragen

Blok 2 is in 3 delen onderverdeeld:
1. Een SOP gereed melden bij het SWV
Wanneer u van mening bent alle onderdelen van het profiel correct te hebben ingevuld/aangevuld, klikt u op het
selectievlakje ‘[ ] Gereed melden’ dat achter het profiel-lesjaar staat. Klikt u dan op de knop ‘Indienen’. Het SWV
zal gereed gemelde profielen nazien. Indien nodig, krijgt u uw profiel in vastgestelde vorm retour of vervalt de
status ‘Gereed melden’ voor dit profiel indien er op/aanmerkingen zijn. In het laatste geval, krijgt u daarover
bericht van het SWV.
2. Een concept van een SOP opvragen
Zolang een ondersteuningsprofiel nog niet gereed is, kunt u een concept laten genereren. Dit kan handig zijn bij
het bespreken van de diverse onderdelen als u daarvoor, bijvoorbeeld, afhankelijk bent van
samenwerkingspartners / derden. Hoofdzakelijk zult u slechts het ‘huidige jaar’ in dit kader zien en kunt u voor
een concept SOP klikken op het selectievlakje ‘[ ] Verzoek Concept’ achter het profiel-lesjaar. Hierna klikt u op de
knop ‘Verzoek verzenden’. U krijgt een bevestiging in beeld, indien uw verzoek verwerkt wordt.
3. Een vastgesteld SOP opvragen
Vastgestelde profielen, kunt u opvragen onder dit derde kader. Een vastgesteld SOP is het definitieve ‘rapport’
dat u o.a. openbaar en aan de onderwijsinspectie moet kunnen tonen. In het overzicht ziet u alle (voorgaande)
jaren waarvan vastgestelde profielen in het systeem staan. Indien u een vastgesteld profiel (opnieuw) wilt
opvragen, klikt u op het selectievlakje ‘[ ] Verzoek SOP’ achter het profiel-lesjaar. Hierna klikt u op de knop
‘Verzoek verzenden’. U krijgt een bevestiging in beeld, wanneer uw verzoek verwerkt wordt.
 dit voorbeeld toont een geselecteerd ‘selectievlakje’
 dit voorbeeld toont een niet geselecteerd ‘selectievlakje’
NB:

Indienen van een SOP is geen ‘real-time’ functie. Het SWV bekijkt profielen handmatig. Hoeveel tijd er verstrijkt
tussen het indienen en vaststellen of vervallen van de indienen-status, is afhankelijk van de werkdruk bij het
SWV. Verzoeken voor een concept of vastgesteld SOP worden opgevangen door een geautomatiseerd systeem.
Het ontvangen van de e-mail met PDF bijlage duurt gemiddeld tussen 5 minuten tot een uur, afhankelijk van de
drukte/wachtrij van verzoeken en uw eigen mail-service of provider.
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Blok 3: B – Schoolconcept en visie op ondersteuning

Blok 3, onderdeel B, toont twee kolommen waarin schooljaar en status worden vermeld. U ziet hier alleen schooljaren
waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:
De knop ‘Visie op ondersteuning SWV’
geeft een informatiescherm weer, waarin
het SWV nader toelicht wat er verwacht
wordt in dit onderdeel. (indien u deze
informatie heeft geopend, kunt u met de
knop ‘terug’ weer terugkeren naar het
invoerscherm).
De knoppen boven in het midden van het
scherm geven u een duidelijke keuze om het
venster te sluiten met en zonder dat
gegevens worden opgeslagen.

Het tekstkader is bedoeld om kort en bondig de missie, visie en ambitie van de school, omtrent ondersteuning, uiteen te
zetten. Indien uw school een uitgebreid document bezit dat meer dan 3 bladzijden beslaat, hoeft u dit niet in zijn geheel
over te schrijven/nemen. Benoem in dit geval de hoofdpunten kort en bondig en maak een verwijzing naar dit bestaande
document. Op deze manier houdt u het document kort en bondig op het moment dat dit wordt omgezet tot een
vastgesteld ondersteuningsprofiel.
Het selectievakje onder in het scherm, kunt u aanklikken indien u wilt ‘aangeven dat u dit onderdeel compleet ingevuld
heeft.*

* Dit selectievakje komt op veel plaatsen terug. Het zorgt er voor, dat u op het hoofdscherm snel kunt zien waar u gereed
bent en waar u nog aanpassingen / in- en aanvullingen moet maken. (zie pagina 3, onderaan, hoe u een selectievakje
kunt herkennen en wat een geselecteerd en niet geselecteerd selectievakje is)
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Blok 4: C – Telgegevens

Blok 4, onderdeel C, toont twee kolommen waarin schooljaar en status worden vermeld. U ziet hier alleen schooljaren
waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten mét en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
Het aantal gegevens dat van u gevraagd wordt, is verdeeld per soort en onder tabbladen onderverdeeld. De tekst op de
tabbladen kunt u aanklikken om de invoermogelijkheden van dat onderdeel weer te laten geven.

Cijfers met en zonder decimalen:
Daar waar aantallen in cijfers gevraagd worden inzake ‘leerlingen’, is het niet mogelijk decimalen te gebruiken. Op deze
manier is het onmogelijk dat er ‘halve kinderen’ kunnen worden ingevoerd.
Op plaatsen waar hoeveelheden in eenheden uren / fte worden gevraagd, is het mogelijk om getallen met twee
decimalen in te voeren. Let op! Daar waar getallen met twee decimalen ingevuld kunnen worden, staat reeds 0,00.
Indien u 12,50 wilt invoeren, toetst u 1250 in. U zult zien dat de applicatie hiervan 12,50 maakt. 1250,00 toetst u in als
125000, enzovoorts.

Telgegevens voorgaande jaren inzien:
Dit onderdeel van uw profiel, heeft de mogelijkheid ingebouwd om naar cijfers van voorgaande jaren te kunnen kijken.
Dit kunt u doen door op het tabblad ‘Meerjarig Overzicht’ te klikken. U ziet dan van alle onderdelen binnen C, van alle
jaren (vastgesteld als niet vastgesteld) de ingevoerde cijfers.
De overzichten kunt u voor de weergave sorteren per kolom van hoog naar laag. Voor de onderdelen ‘deelname’ tot
‘gewicht’ is dit mogelijk op schooljaren en op aantal leerlingen. Op het onderdeel ‘uitstroom vo’ kan op alle onderdelen
gesorteerd worden van hoog naar laag en andersom.
Er is per weergave een maximaal aantal regels van 10 dat gelijktijdig wordt weergegeven. Rechts, per onderdeel, is te
zien hoeveel weergaves er meer zijn dan de huidige 10 regels. Met de navigatieknoppen kunt u steeds 10 regels verder
gaan of geheel naar het begin of einde van de gegevens van dit onderdeel gaan.

8

Basishandleiding digitaal school-ondersteuningsprofiel

Blok 5: D – Samenstelling en ondersteuningsniveau van groepen

Onderdeel D, toont groepen die binnen uw school bestaan op basis van gegevens van het voorgaande schooljaar. De
groepsnamen hebben een afwijkende kleur om aan te geven dat dit ‘links’ zijn naar het invoerscherm voor deze groep.
De lijst toont maximaal 10 regels per weergave. De navigatieknoppen boven de lijst, geven de mogelijkheid telkens
(maximaal) 10 regels verder of terug te gaan of geheel naar het einde of begin van de lijst te gaan.
Omdat de lijst zich aanpast aan voorgaande jaren, kan het zijn dat groepen per jaar anders zijn. Indien u een groep mist,
kunt u het SWV daarover informeren. Het SWV heeft de mogelijkheid om groepen aan uw lijst toe te voegen. Indien u
een groep niet meer gebruikt in het actuele schooljaar, laat u deze leeg. Bij een volgend schooljaar wordt deze groep
automatisch uit de nieuwe versie van uw profiel verwijderd.
Wanneer u 0 A – 1 A wilt wijzigen, klikt u op deze groep, die een afwijkende kleur heeft. U krijgt het volgende scherm:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
Gebruik van invoer met cijfers: zie bladzijde 9 – Cijfers met en zonder decimalen

Keuzelijsten gebruiken:
Sommige gegevens zijn een logisch antwoord op een vraag. Logische antwoorden zijn ja, neen, geen mening, in
ontwikkeling, misschien of onbekend (- indien geen keuze gemaakt). Afhankelijk van de vraag, is het duidelijk welk
antwoord u hier kunt selecteren. Andere keuzelijsten vragen wellicht om een eenheid op te geven waarmee wordt
aangeduid hoe een cijfer moet worden geïnterpreteerd (zoals uren, fte, dagdelen enz.) of een ander antwoord die
overeenkomstig voor de bijbehorende vraag is.
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Subonderdeel D – Extra ondersteuning (als eigen aanbod van extra ondersteuning)

Wanneer u, naast de ondersteuningsmogelijkheden die in te vullen zijn onder de groepen, extra
ondersteuningsmogelijkheden biedt, kunt u dit in dit scherm aangeven.
Door op het potlood-teken te klikken, is het mogelijk om de corresponderende regel te bewerken (bewerk-modus).

Keuzelijst gebruiken: zie bladzijde 10 – Keuzelijsten gebruiken
Selecteer een bestaande (vaker voorkomende extra ondersteuningsmogelijkheid) mogelijkheid of geef ‘anders’ op. Bij
opmerking kunt u kort toelichten hoe deze extra ondersteuningsmogelijkheid vormgegeven is of andere opmerkingen
kwijt. (Indien u eigen documenten heeft die meer dan 1 bladzijde beslaan, maakt u slechts een verwijzing naar deze
documenten. Gelieve dan niet hele documenten in de kaders voor opmerkingen te plaatsen!)
Functiepictogrammen in de bewerk-modus:
Indien u op het portlood-pictogram heeft geklikt, de bewerk-modus is gestart, verandert het potlood
Dit pictogram klikt u aan als u de wijzigingen wilt opslaan en de bewerk-modus wilt sluiten.
Dit pictogram klikt u aan als u de bewerk-modus wilt sluiten zonder wijzigingen op te slaan.
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Blok 6: E – Ondersteuningsstructuur en organisatie van de ondersteuning

Blok 6, onderdeel E, toont twee kolommen waarin schooljaar en status worden vermeld. U ziet hier alleen schooljaren
waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De eerste twee ‘informatie’ knoppen, geven aan wat bij ‘Facilitering interne ondersteuning’ of ‘Facilitering externe
ondersteuning’ wordt verwacht/wat daaronder verstaan wordt. Met de knop ‘terug’ verlaat u de informatieweergave
om terug te gaan naar het bewerkvenster.
De rechter twee knoppen geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder dat gegevens worden
opgeslagen.
De onderliggende onderdelen in E, zijn standaard in ‘ingeklapte’ weergave gepresenteerd om het scherm duidelijker te
laten zijn. Ieder onderdeel laat zich afzonderlijk ontvouwen en sluiten door op de lichtblauwe naamkaders te klikken
(een klik om te ontvouwen en weer een keer klikken om te sluiten). Geopend laat het naamkader een [-] teken zien of
gesloten een [+] teken.
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Blok 7: F – Basisondersteuning standaarden

Blok 7, onderdeel F, toont twee kolommen waarin schooljaar en status worden vermeld. U ziet hier alleen schooljaren
waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen .
Het aantal gegevens dat van u gevraagd wordt, is verdeeld per soort en onder tabbladen onderverdeeld. De tekst op de
tabbladen kunt u aanklikken om de invoermogelijkheden van dat onderdeel weer te laten geven.
Het eerste tabblad verwacht van u tenminste een datum waarom u de zelfevaluatie heeft gedaan/ingevoerd. Het
datumveld heeft een kalender-functie meegekregen om daarmee naar een datum te zoeken en aan te klikken ( ) en
als u het zelf invoert, dient dit in het dd-mm-yyyy formaat te worden gedaan (22-05-2014).

Kalender-functie:
Hiernaast (afbeelding), is de kalender-functie te zien. De datum die reeds
aangegeven wordt, is die van de datum die al in het veld ingevuld staat.
Selectievakjes:
Onder de tabbladen zijn veel vragen die slechts met ja of neen kunnen worden
beantwoord. Om dit makkelijker te maken is het selecteren van een
selectievakje een ‘ja’ en het niet selecteren een neen (zie bladzijde 7,
onderaan de pagina voor een voorbeeld)
Keuzelijsten:
Andere vragen in de subonderdelen van blok 7, kunnen slechts worden beantwoord met de gegeven
antwoordmogelijkheden in de keuzelijsten. (zie bladzijde 10 – Keuzelijsten gebruiken)
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Blok 8: G – Kwaliteit van de ondersteuning volgens de inspectie

Blok 8, onderdeel G, toont drie kolommen waarin schooljaar, rapportdatum en status worden vermeld. U ziet hier alleen
schooljaren waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
Het aantal gegevens dat van u gevraagd wordt, is verdeeld per soort en onder tabbladen onderverdeeld. De tekst op de
tabbladen kunt u aanklikken om de invoermogelijkheden van dat onderdeel weer te laten geven.
Het eerste tabblad verwacht van u tenminste een datum waarom u het inspectierapport is ingevoerd en wanneer dit
voor het laatst was. De datumvelden hebben een kalender-functie meegekregen om daarmee naar een datum te
zoeken en aan te klikken ( ) en als u het zelf invoert, dient dit in het dd-mm-yyyy formaat te worden gedaan (22-052014). (Zie bladzijde 13 – Kalender-functie)
Selectievakjes:
Onder de tabbladen zijn veel vragen die slechts met ja of neen kunnen worden beantwoord. Om dit makkelijker te
maken is het selecteren van een selectievakje een ‘ja’ en het niet selecteren een neen (zie bladzijde 7, onderaan de
pagina voor een voorbeeld)
Keuzelijsten:
Andere vragen in de subonderdelen van blok 7, kunnen slechts worden beantwoord met de gegeven
antwoordmogelijkheden in de keuzelijsten. (zie bladzijde 10 – Keuzelijsten gebruiken)

13

Basishandleiding digitaal school-ondersteuningsprofiel

Blok 9: H – Ontwikkelingsplannen

Blok 9, onderdeel H, toont vier kolommen waarin datum van het ontwikkelplan, omschrijving, door wie uitgevoerd en
status worden vermeld. De plannen zijn ‘documenten in ontwikkeling’ die per schooljaar meegenomen worden naar een
opvolgend jaar. Per jaar kan het zijn dat u niets wijzigt aan de bestaande plannen die in het profiel staan vermeld, maar
het kan zijn dat u per jaar ook wijzigingen aanbrengt ten opzichte van het voorgaande jaar. Op deze manier ontstaan er
versies van dat ontwikkelplan.
De datum (van het ontwikkelplan) is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit ‘plan’ verder kunt openen
om te bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
U dient een datum in te voeren waarop u het ontwikkelplan heeft gemaakt. Dit dient u in het volgende formaat te doen;
dd-mm-yyyy (voorbeeld: 22-05-2014). U kunt ook de kalender-functie gebruiken (zie pagina 13 – Kalender-functie).
De omschrijving is een korte zin, te zien als een onderwerp, waarmee snel duidelijk is waar het ontwikkelplan over gaat.
Het plan zelf is een tekst-kader waarin u kort en bondig het ontwikkelplan uiteen kunt zetten. Indien u een
ontwikkelplan in een bestaand document heeft van meer dan 3 pagina’s, hoeft u deze niet in zijn geheel over te nemen.
U kunt dan naar dit document verwijzen.
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Blok 10: I – Basisarrangementen en arrangementen in orthobeelden

Blok 10, onderdeel I, toont drie kolommen waarin schooljaar, datum en status worden vermeld. U ziet hier alleen
schooljaren waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
De onderliggende onderdelen in I, zijn standaard in ‘ingeklapte’ weergave gepresenteerd om het scherm duidelijker te
laten zijn. Ieder onderdeel laat zich afzonderlijk ontvouwen en sluiten door op de lichtblauwe naamkaders te klikken
(een klik om te ontvouwen en weer een keer klikken om te sluiten). Geopend laat het naamkader een [-] teken zien of
gesloten een [+] teken.
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Blok 11: J – Actuele grenzen van de ondersteuning

Blok 11, onderdeel J, toont drie kolommen waarin schooljaar, datum en status worden vermeld. U ziet hier alleen
schooljaren waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
In de eerste plaats kunt u informatie lezen aangaande dit onderdeel, zodat u weet wat u kunt verstaan onder passend
onderwijs en de grenzen van de ondersteuning. De onderliggende onderdelen, zijn standaard in ‘ingeklapte’ weergave
gepresenteerd om het scherm duidelijker te laten zijn. Ieder onderdeel laat zich afzonderlijk ontvouwen en sluiten door
op de lichtblauwe naamkaders te klikken (een klik om te ontvouwen en weer een keer klikken om te sluiten). Geopend
laat het naamkader een [-] teken zien of gesloten een [+] teken. De tekst-kaders bieden de mogelijkheid te omschrijven
wat de grenzen van ondersteuning doet bepalen. In de kaders kunt u dit kort en bondig doen. Indien u een extern
document bezit van meer dan 3 bladzijden, kunt u hiernaar verwijzen en hoeft u dit niet over te nemen.
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Blok 12: K&L – Scholingsonderwerpen huidige en komend(e) schooljaren

De scholingsonderwerpen (voorheen onderdeel K en L apart) zijn samengebracht binnen één kader.
De lijstweergaves tonen drie kolommen waarin schooljaar, datum, onderwerp en status worden vermeld. U ziet hier
alleen schooljaren waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), in een van beide lijsten (bij het gewenste onderwerp) op 2014-2015
klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een nieuw venster:

Of:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
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Blok 13, 14 & 15: M, N & O - Samenwerking met ouders, Medisch protocol &
Aannamebeleid leerlingen

De lijstweergaves tonen drie kolommen waarin schooljaar, datum en status worden vermeld. U ziet hier alleen
schooljaren waarvan het ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), in een van de lijsten op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande
bewerkscherm in een nieuw vensters (afhankelijk van welk onderdeel u dit opent):

De knoppen boven in het midden van het scherm geven
u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en
zonder dat gegevens worden opgeslagen.
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Blok 16 – Inzet middelen SWV/Bestuur voor lichte en zware zorg

Blok 16 toont twee kolommen waarin schooljaar en status worden vermeld. U ziet hier alleen schooljaren waarvan het
ondersteuningsprofiel niet is vastgesteld.
Het schooljaar is afwijkend van kleur, omdat dit een ‘link’ is waarmee u dit onderdeel verder kunt openen om te
bewerken.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld (afbeelding), op 2014-2015 klikt, krijgt u het onderstaande bewerkscherm in een
nieuw venster:

De knoppen boven in het midden van het scherm geven u een duidelijke keuze om het venster te sluiten met en zonder
dat gegevens worden opgeslagen.
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Voorgaande jaren versus volgende jaren
Heeft u reeds een SOP in het systeem van het afgelopen schooljaar en is deze vastgesteld door het SWV, dan vormt
deze de basis voor het SOP voor het komende schooljaar.
Het SWV dupliceert vastgestelde ondersteuningsprofielen van scholen naar nieuwe profielen.
Wat er van het laatst vastgestelde profiel wel en niet meegaat naar een nieuw profiel:
















B: Schoolconcept en visie op ondersteuning
Alle: gegevens, op basis van het afgelopen schooljaar
C: Telgegevens
Niet: deze gegevens dient u voor het komende schooljaar opnieuw in te geven
D: Samenstelling en ondersteuningsniveau van groepen
Alle: groepen en daarbij horende gegevens van het afgelopen schooljaar*
Alle: subonderdeel ‘Extra Ondersteuning’ is gevuld op basis van het afgelopen schooljaar
E: Ondersteuningsstructuur en organisatie van de ondersteuning
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
F: Basisondersteuning standaarden
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
G: Kwaliteit van de ondersteuning volgens inspectie
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
H: Ontwikkelingsplannen
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
I: Basisarrangementen en arrangementen in orthobeelden
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
J: Actuele grenzen van de ondersteuning
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
K&L: Scholingsonderwerpen huidige en komende schooljaren
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
M: Samenwerking met ouders
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
N: Medisch protocol
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
O: Aannamebeleid leerlingen
Alle: gegevens op basis van het afgelopen schooljaar
Inzet middelen SWV/Bestuur lichte & zware zorg
Niet: deze gegevens dient u voor het komende schooljaar opnieuw in te geven

* Leerlingen gaan van groep naar groep bij een nieuw schooljaar. In het bewerkscherm van een groep, kan de groep
worden aangepast. Hierdoor verplaats u de leerlingen, als het ware, naar de opvolgende groep. U dient zelf er
rekening mee te houden of het aantal leerlingen, tussentijds, niet is gewijzigd. Ook moet u zelf controleren of andere
zaken, bij het overgaan naar een andere groep, nog actueel zijn. Pas zo nodig het leerlingaantal of andere zaken aan.
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Ondersteuning en voorwaarden voor gebruik van deze dienstverlening
Algemeen:
Het SamenWerkingsVerband Twente Noord (SWV), stelt de WebApplicatie beschikbaar voor scholen die
deelnemen.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die in het SOP komen, wel heeft het
SWV een signalerende taak en, waar nodig, stuurt zij er op aan gegevens te herzien / in overweging te nemen
indien er aanwijzingen zijn die wijzen op mogelijke onjuistheden.
Het SWV stelt profielen vast, in overeenstemming met de deelnemer. Na het vaststellen van een profiel, krijgt
de deelnemer automatisch per e-mail een exemplaar van het vastgestelde SOP.
De contactgegevens, zo ook de mailadressen waar profielen en andere communicatie naar toe gaat, kunnen
door de deelnemer zelf aangepast worden. Van de deelnemer wordt verwacht dat zij zelf verantwoordelijk is
voor de juistheid van de contactgegevens.

Privacy:
Het systeem is zelf niet toegankelijk voor buitenstaanders, zonder correcte toegangsgegevens.
Communicatiegegevens die opgeslagen zijn, worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die beoogd worden
ten aanzien van de Web Applicatie voor de ondersteuningsprofielen. Er worden tevens en uitdrukkelijk geen
gegevens geadministreerd die tot individuen kunnen leiden.

Geheimhoudingslicht:
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijke inloggegevens geheim zullen houden. Indien er een
redelijk vermoeden bestaat dat inlogcodes door derden worden gebruikt, kan dit aanleiding zijn voor het
aanpassen/blokkeren van de betrokken deelnemer. Er worden op dat moment nieuwe aanmeldgegevens
verstrekt. Indien uzelf het vermoeden heeft dat uw wachtwoord in het bezit van derden is gekomen, meldt dit
dan aan het SWV zodat zij u een nieuw wachtwoord kunnen verstrekken!

Tot slot:
Wijzigingen binnen het SOP, door natuurlijk verloop van ontwikkelingen, kunnen er toe leiden dat:





Ontwerpwijzigingen het uiterlijk van rapporten doet veranderen
Sommige onderdelen niet langer op een rapport zichtbaar zijn
Extra gegevens van u worden gevraagd
Het systeem niet toegankelijk is tijdens onderhoudswerkzaamheden

Wanneer contact met SWV opnemen?:




Indien u vragen heeft over het ondersteuningsprofiel zelf
Als u het vermoeden heeft dat er een storing is met op website/WebApp
Wanneer u gegevens aangepast wilt hebben, die u binnen de WebApp niet zelf kunt aanpassen
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