
Wist je dat?

Wist je dat het schoolondersteunings

profiel (SOP) ouders helpt bij de school

keuze van hun kind?

Wist je dat je met het SOP kan laten zien 

waar jouw school in uitblinkt? 

Wist je dat jouw schoolbestuur 

geld krijgt van het samenwerkings verband 

om elk kind passend onderwijs te geven?

Wist je dat de consultenten passend 

onderwijs altijd aansluiten bij het MDO? 

Zij ondersteunen IB’ers en brengen jou in 

verbinding met het dekkend netwerk. 

Wist je dat het ATTeam alle TLV

aanvragen procedureel beoordeelt en dat 

ze jou helpen met de aanvraag?

Wist je dat de OPR jouw stem 

 vertegenwoordigt in ons  

 samenwerkingsverband?

Verantwoording
Wie doet wat? 

Commissie van Toezicht: ziet toe op de directeur.

ALV:  is eigenaar van het beleid van Profi Pendi.

Directeur-bestuurder: stuurt het samenwerkingsverband  

aan en voert het strategisch beleid uit. handig!

Wie zijn we?

Wie krijgt wat?

Ons samenwerkingsverband krijgt van het Rijk 

geld, bestemd voor passend onderwijs. Het 

samenwerkings verband verdeelt het geld over de 

schoolbesturen. Dit doet zij op leerling aantallen. 

School besturen en scholen laten zien wat zij aan 

passend onderwijs voor de leerlingen hebben gedaan. 

Het
Rijk

Missie 

Profi Pendi wil voor alle leerlingen in de regio Lekstroom een 

ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken. Daarom zorgen 

we voor een samenhangend en dekkend netwerk van expertise en 

ondersteuningsaanbod, zowel binnen als tussen de verschillende 

scholen. Zo krijgt elke leerling, ook als deze behoefte heeft aan extra 

ondersteuning, het best passende onderwijsaanbod. 

Visie 

Profi Pendi realiseert samen met netwerkpartners een passend 

onderwijsaanbod voor al onze leerlingen, zo thuisnabij mogelijk. In 

de keuzes die we maken, staat het kind centraal. Onderwijs, jeugd

zorgpartners, gemeenten en ouders: met elkaar geven we vorm aan 

passend onderwijs. Samen hebben we immers meer kennis, ervaring 

en mogelijkheden en in verbinding bereik je meer dan alleen. We 

leren van en met elkaar, zodat we blijven ontwikkelen én resulta

ten behalen. En we nemen ieder onze verantwoordelijkheid binnen 

passend onderwijs. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor 

onze leerlingen. 

Onze opdracht 

Van het samenwerkingsverband
1. bepalen toelaatbaarheid tot het S(B)O

2. afgifte TLV

3. toewijzen middelen

4. dekkend netwerk van voorzieningen

Van de schoolbesturen en scholen
1. zorgplicht

2. basisondersteuning op orde

3. extra ondersteuningsaanbod 

4. passend onderwijsaanbod in de regio
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Hang 
deze poster op!

Bijvoorbeeld in de lerarenkamer 

of jullie keuken. Zo blijven onze 

speerpunten actueel en houden 

we jou scherp bij onze opdracht: 

passend onderwijs voor elke 

leerling. 

Samen zien 
we meer. Samen 
kunnen we meer. 
Samen bereiken 

we meer.

Dat ben jij!
Dat zijn 

wij samen!

Passend Samen

Het samenwerkingsverband Profi Pendi. Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn 

we allemaal. De scholen, de schoolbesturen, maar ook ouders én ons 

 stafbureau natuurlijk. Samen zijn we Profi Pendi. Samen zorgen we 

voor passend onderwijs voor elke leerling. Er staat al een heleboel, daar 

zijn we trots op. Maar we gaan ook een energieke periode met elkaar 

tegemoet. Een periode waarin we volgende stappen kunnen zetten naar 

passend onderwijs. Een periode waarin samenwerken voorop staat. 

Want samen leggen we de puzzel passend onderwijs voor elk kind. Wat 

onze speerpunten de komende vier jaar zijn, lees je op deze poster. 

Goed om  
te weten 
Het stafbureau
Het stafbureau is er ook om jou te ondersteunen 

en te faciliteren! Stel je vraag gerust aan ons. We 

gaan samen op zoek naar een passende oplossing.

Het stafbureau ondersteunt vanuit de vraag: Wat 

heeft de leerkracht nodig om het kind tot leren te 

laten komen? 

Het stafbureau heeft geen experts in dienst. We 

nemen deel aan het multidisciplinair-overleg, 

denken mee en zoeken externe deskundigen als 

dat nodig is. 

Bij het stafbureau kun je terecht voor kennis en 

actuele informatie. Heb je de laatste  uitwerking 

basisondersteuning al bekeken op onze website?

www.profipendi.nl

Dukatenburg 86, 3437 AE Nieuwegein

030 - 275 12 88
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Wat is het?
Onze schoolbesturen maken 
afspraken over wat elke school 
zelf aan ondersteuning kan bieden, 
ook als het kind net iets extra’s 
nodig heeft. Elk kind kan op deze 
 ondersteuning rekenen. 

Onze ambitie
• Elke school, de basis op orde. 
• Elke school, een gereedschapskist 

voor leerlingen die net iets meer 
nodig hebben. 

• Elke school, een actueel school
ondersteuningsprofiel (SOP).

Speerpunt 3

Dekkend 
netwerk
Wat is het?
Simpel gezegd: Een passend aanbod 
voor elk kind in onze regio. 

Onze ambitie
• Elke school een begrijpelijk en 

actueel SOP.
• We weten welke expertise onze 

scholen in huis hebben. 
• We maken het netwerk dekkend: 

voor elk kind een passend aanbod. 
• Tijdelijk naar het S(B)O)? Het 

ATTeam zorgt ervoor. 

Wat is het?
Een ononderbroken ontwikkeling 
voor elk kind, in de overstap tussen 
kinderopvang en primair onderwijs 
en voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Onze ambitie
• We hebben de peuters en het 

voorschoolse aanbod in beeld 
zodat peuters een goede start op 
de basisschool kunnen maken. 

• We zorgen voor een doorlopende 
lijn voor VVEleerlingen.

• Elk kind wordt door een reguliere 
basisschool gezien bij de eerste 
aanmelding. Dus start in principe 
geen kleuter direct in het S(B)O en 
cluster 4. 

• Het voortgezet onderwijs heeft 
onze leerlingen op tijd in beeld. 

Speerpunt 5 

Taalvaardig
Wat is het?
Het begint bij taal. Taal is de basis 
voor elk kind om zich verder te 
ontwikkelen. 

Onze ambitie
• Het taalonderwijs op onze 

scholen is goed.
• Verkennen van de ’taal 

inclusieaanpak’ in school. 
• We weten welke expertise de 

scholen nu al hebben op het 
gebied van taalondersteuning. 

• Meer samenwerken met 
gemeenten voor anderstalige 
leerlingen. 

Wat is het?
Wisten we dat maar precies. Het gaat 
niet om één type kind, maar over 
kinderen met een combinatie van 
uitzonderlijke intelligentie, creativiteit 
en doorzettingsvermogen. 

Onze ambitie
• Een heldere visie: wat ontwikkelen 

we voor wie? 
• Doorgaande lijn van slimme peuter 

naar jonge uitblinker.
• Onze scholen hebben een 

 verdiepingsen verrijkingsaanbod.
• We weten welke expertise scholen 

in huis hebben op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 

Speerpunt 7

Thuiszitters
Wat is het?
Het gaat over kinderen die 
minimaal vier weken ongeoor
loofd niet naar school gaan. 

En let op: voorkomen valt 
onder de zorgplicht van de 

school besturen.

Onze ambitie
• Elk schoolbestuur heeft deze 

leerlingen in beeld.
• We voeren het Verzuim

protocol uit, samen met 
gemeenten en de Jeugd
gezondheidszorg. 

• Samen zorgen we ervoor dat 
elk kind een passende plek 
heeft. 

Speerpunt 8 

Organisatie
Wat is het?
Het samenwerkingsverband, dat 
ben jij. Dat zijn wij samen! 

Onze ambitie
• We werken samen en zijn in 

dialoog.
• We doen de goede dingen.  

En deze doen we goed.
• We verantwoorden wat we doen.
• We blijven financieel gezond.
• We zien elke ouder als expert van 

hun kind. 

Speerpunt 6 

Hoogbegaafdheid

Speerpunt 4 

Doorgaande lijn

Speerpunt 1

Basisondersteuning

Onze ambitie 20202024

 Kwaliteit, 
dat zijn we 

samen

Speerpunt 2

Extra 
ondersteuning 

Wat is het?
Sommige kinderen hebben 
meer nodig om tot leren 
te komen. Extra onder
steuning begint dus waar de 
basis ondersteuning stopt. Extra 
ondersteuning op de eigen school of 
tijdelijk in het S(B)O is dan mogelijk. 

Onze ambitie
• Elke school biedt extra 

 ondersteuning. 
• Arrangementen maken  

meer ondersteuning op  
eigen school mogelijk. 

• Bij extra ondersteuning,  
altijd een OPP.

nieuw!

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding


