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Vraag 2 
Wat is met de inzet van de ondersteuningsmiddelen 2015-2016 gerealiseerd, hoe zijn ze ingezet? (in percentage van de 
totale ondersteuningsmiddelen) 
I Personele inzet:  

Ter versterking van de 
(basis)ondersteuning en structureel 
dus niet t.b.v. een arrangement. Denk 
hierbij aan uitbreiding IB uren - 
onderwijsassistent- specialisten - 
leerkrachten t.b.v klassenverkleining 
etc. (ook inhuur telt mee)  

beschrijving .. % 

II Materiële inzet: 
Ter versterking van de (basis) 
ondersteuning zoals additionele 
leermiddelen - aangepaste 
leermiddelen - schoolmeubilair - 
aanpassingen aan gebouw en lokalen 
etc.  

beschrijving ..% 

II Arrangementen: 
Middelen die direct zijn terug te 
leiden naar afspraken rond een 
groepje leerlingen (groepsplan) of 
indibviduele leerling (groeidocument-
OPP). Denk daarbij aan individuele 
hulp en begeleiding- pre teaching- 
trainingen – etc. 

beschrijving ..% 

IV Bestemmingsreserve: beschrijving ..% 

Vraag 1 

Wat werd beoogd, wat was het doel van de inzet van de ondersteuningsmiddelen 2017-2018? 

 

beschrijving 
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Middelen die gereserveerd zijn voor 
de verwijzingen (en deelname) van 
leerlingen naar S(B)O. aangezien de 
verrekening volgens T-2 plaatsvindt 
zou deze post nauwkeurig kunnen 
worden vastgesteld 

V Professionalisering: 
Middelen, anders dan reguliere 
scholingsbudgetten en/of 
lerarenbeurzen die zijn ingezet om de 
handelingsgerichtheid en expertise 
van de onderwijsassistenten-
leerkrachten –Intern begeleiders te 
vergroten. Inzet ter vergroting van de 
ortho-didaktische en ortho-
pedagogische competenties 

beschrijving ..% 

VI Overig: 
Denk hierbij aan innovatieprojecten 
voor ontwikkeling aanbod 
hoogbegaafdheid etc. het gaat om 
inzet van middelen die niet in de 
bovenstaande categorieën passen 

beschrijving ..% 

 

Vraag 3a 
Wat is bereikt met de inzet van de ondersteuningsmiddelen 2015-2016, wat is het resultaat? 
 
Beschrijving 
 
 
 
 
 
Vraag 3b 
In welke mate bent u tevreden met het resultaat? Op een schaal van 1 tot en met 10 (omcirkel hieronder) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vraag 3c 
Wanneer bent u helemaal tevreden? 
 
Beschrijving 
 
 

 
 


