
Format voor planning van besteding van ondersteuningsmiddelen 

 

 (2) Basisondersteuning > t.b.v. (door-)ontwikkeling 

 (1) Extra ondersteuning > t.b.v. maatwerk voor leerlingen die meer dan basisondersteuning nodig hebben (extra ondersteuning) 

NB  Borging van passende zorg en ondersteuning voor (individuele) leerlingen is noodzakelijk en staat bij het plannen dus voorop! 

 

 VERSTERKING BASISONDERSTEUNING EXTRA ONDERSTEUNING/ MAATWERK IN DE SCHOOL 

wat Ontwikkeling programma  Groepsgebonden extra ondersteuning (tbv specifieke klas) 

Ontwikkeling mentoraat  Groepsgebonden extra ondersteuning (kleine groep leerlingen met vergelijkbare behoefte) 

Versterking planmatig en handelingsgericht werken Individuele extra ondersteuning  

Professionalisering gericht op kennis Intern arrangement 

Professionalisering gericht op docentvaardigheden Onderzoeken (of/hoe verwijzing naar een specialistische voorziening voorkomen kan worden) 

hoe Inzet personeel specifieke expertise Inkoop personeel vso 

Teamactiviteiten Inzet personeel specifieke expertise 

Scholing Aanschaf methodiek 

Workshops en trainingen  

Voorlichting, Inspiratieavonden, Kenniskringen, Studiedagen  

 

 

Plannen Evalueren 

Doelstelling Normering resultaat Activiteit(-en) Budget  
(uren en € ) 

Uitvoerder* 
 

Vastgesteld 
resultaat  

Conclusie t.a.v. 
vervolg 

2.1 Versterken docenten in 
pedagogisch handelen in de 
klas. Track2.0 en TopTrack. 

Docent voelt zich/ is 
competent en veerkrachtig, 
heeft inzicht in eigen 
handelen, is zelfredzaam, 
herkent en kent eigen 
ontwikkelpunten,  
kan leerling los zien van 
gedrag, handelt volgens de 
cirkel van invloed. 

Individueel begeleiden en 
coachen van docenten 
middels observaties en 
gesprekken. 

6 trajecten 
€7.410,- 

De Kracht   

2.2 Bijdrage leveren in de 
ontwikkeling van eenduidig 
pedagogisch handelen van 
de voorziening. Track2.0 en 
TopTrack 

- Team handelt eenduidig in 
regels en afspraken ook 
onder druk van de 
verschillende 
ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen.  

Klassenobservaties, bijwonen 
teambijeenkomsten, 
coaching/ training van het 
team in groepsverband. 

15 uur €1.027,- De Kracht   



- Instellen en borgen van  
een positief (leer)klimaat.  
- Gedragsafspraken zijn 
duidelijk en worden 
nageleefd. 
- Ondersteuning en 
aandacht voor de leerling 
zodat de leerling komt tot 
het uitvoeren en naleven 
van de gedragsafspraken. 
- Vergroten van 
voorspelbaarheid en 
veiligheid binnen en buiten 
de klas. 

1.1 Verandering 
groepsproces in de klas. 
Track2.0 

Leerlingen leren elkaar 
beter kennen, houden 
rekening met elkaar, gaan 
op respectvolle wijze met 
elkaar en docenten om, 
vergroten hun zelf- en 
sociale inzicht, gevoel van 
veiligheid en de onderlinge 
verstandhouding wordt 
versterkt. 

High Ten Event Pakket 2 keer 
voorjaar 
€2.200  

De Kracht   

1.2 Casus gerichte 
ondersteuning waaronder : 
RT/Dyslexie training/ taal 
ondersteuning. Track2.0 en 
TopTrack. 
 

Ter versterking van de 
didactische competenties en 
het executief functioneren 
van individuele leerlingen.  

Begeleiding van een ambulant 
begeleider/ RT/ logopediste 
voor 2 leerlingen, individueel 
of in 2 tal. Max 3 Leerlingen 1 
uur per week in blokken van 8 
weken 

. €1100 per 
leerling per 8x 
= €2.200,- 

De Kracht   

2.3 Versterken trainers Back 
on Track 

Trainers/ coaches voelen 
zich/ zijn competent, 
hebben inzicht in eigen 
handelen, zijn zelfredzaam 
en veerkrachtig, herkennen 
en kennen eigen 
ontwikkelpunten, kunnen 
leerling los zien van gedrag, 

Individueel en in 
teamverband begeleiden en 
coachen van trainers/coaches 
middels observaties en 
gesprekken. 

2 trajecten 
€2,470.-,- 

De Kracht   



handelen volgens de cirkel 
van invloed. 
Extra aandacht voor 
handelings-, cyclisch- en 
doelgericht werken met de 
doelgroep en individuele 
leerlingen volgens een 
handelingsplan. 

1.3 Onderzoek. Het uitvoeren van Psycho- 
diagnostisch onderzoek. 

Op aanvraag van TopTrack, 
Track013 of Back on Track. 

Max. 5 
leerlingen. 
€3.000 

De Kracht   

2.4 Versterken en 
ondersteunen psycholoog 
en team Back on Track. 

De psycholoog kan het 
handelingsgericht werken 
vormgeven, implementeren 
en waarborgen in 
samenwerking met de 
trainers en coaches van 
Back on Track. 

Ondersteuning voor de 
psycholoog van Back on Track 
bij het (implementeren van) 
handelingsgericht werken; 
vormgeven, uitvoeren, 
evalueren en werken met 
handelingsplannen.   

20 uur 
€1.375,- 

De Kracht   

2.5 Versterken executief 
handelen. Track2.0 en 
TopTrack 

Docenten weten hoe 
executieve functies werken, 
kunnen adequaat handelen 
naar vraag en 
ondersteuningsbehoefte 
van leerlingen en kunnen 
het executief handelen van 
de leerlingen versterken. 

Training voor het Team van 
Track2.0 en TopTrack in 
executive functies. 

Op locatie 
€1.100 

De Kracht   

2.3        

2.4       

                                    

 

 

 

 

 



 

Z.o.z. voor voorbeeld 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld 

Plannen Evalueren 

Doelstelling Normering 
resultaat 

Activiteit(-en) Budget  
(uren en € ) 

Uitvoerder* 
 

Vastgesteld 
resultaat  

Conclusie t.a.v. 
vervolg 

1.1 Maatwerk leerling x Leerling x met OPP 
behaalt overgang 

Individuele ondersteuning leerling 
Presentatie aan team tbv inzicht over 
kernproblematiek 
Begeleiding mentor 

Gehele 
schooljaar ¾ uur 
per week, 
Totaal … 

OC Leijpark   

1.2 Maatwerk leerling y Leerling y met OPP 
behaalt diploma 

Individuele ondersteuning leerling 
t.a.v. organiseren/plannen 

 De Kracht   

1.3 
Faalangstreductietraining 
voor groepje ASS-leerlingen 

Leerlingen zijn 
aanwezig op school 
en presteren  
Ze vormen samen 
steunend netwerk 

Training door ASS-specialist Gedurende 2 
periodes van 8 
wkn 1 uur p/wk 
Totaal … 

De Kracht   

1.4       

2.1         

2.2       

2.3       

       

Denk verder aan 
Ontwikkeling vaardigheden 
Vergroten kennis 

Denk verder aan  
Afname aantal les-
verwijderingen 
(met x %)             

Denk verder aan 
Studie(middag) 
Training 
Advies 

 *vast te stellen ism 
coördinator 
vso-specialisten 

  



Vergroten inzicht 
Organisatieontwikkeling 
Maatwerk 
Uitbreiden 
ondersteuningsaanbod 
Visieontwikkeling 
Etc 

Afname signalen 
over pesten  
Etc 

Coaching 
Co-teaching 
Onderzoek 
Combinaties van activiteiten 
Etc 

  



Gesprek 

 

Eventuele vragen vooraf:  

1. heb je een aparte grootboekrekening ingericht voor de (te) ontvangen ondersteuningsmiddelen? Zo niet, hoe bewaak je dat je de middelen rechtmatig en 

doelmatig besteedt? 

2.  Hoe draag je er tot nu zorg voor dat de ondersteuning conform het ontwikkelingsperspectief c.q. individueel arrangement wordt geleverd? 

3. Hoe evalueer je of met de inzet van de ondersteuningsmiddelen de beoogde doelen (uit het Ondersteuningsplan) zijn behaald? 

4. Heb je wel eens afgeweken van de richtlijnen voor besteding? Bijv. Zijn er ondersteuningsmiddelen besteed aan niet-bekostigde onderwijsinstellingen? Heb je 

eerder reguliere onderwijsmiddelen ingezet voor extra ondersteuning? (Want?) 

5. Heb je helder waar je de prioriteiten wil/moet leggen? 

 

Kernvragen: 

 Welke problematiek loop je als school het meest tegenaan? Denk aan: Thuiszitters al dan niet ziek gemeld; Lastig gedrag (hoe te ‘labelen’, hoe te begeleiden?); 

Uitvoering van OPP’s? Coaching docenten? Cultuur op school? Status van de school in de regio? 

 Wat zijn de (gewenste) opbrengsten voor de leerlingen, de docenten, de school (en het samenwerkingsverband)? 

 

Bij gesprek ter tafel: 

 Beschikking t.b.v. budgetten 2020 en 2021 

 Dashboard POS 

 Besef dat budget geoormerkte gelden betreft (M.a.w.: geen bestuurlijke afdracht; oco-uren logischerwijs uit lumpsum > immers onderdeel basiskwaliteit) 

 


