
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 
Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke 
ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school 
moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. 
Schoolbesturen bewaken de kwaliteit en zorgen voor ontwikkelingen die bijdragen aan een sterke 
basisondersteuning op alle scholen. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De 
medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het 
ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het 
samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend 
onderwijs kunnen krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school 
zich specialiseert (de extra ondersteuning). Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol 
in het toelatingsbeleid van de school. 
 
Minimaal eens per 4 jaar dient een schoolondersteuningsprofiel opgesteld te worden. Wijzigen kan 
altijd vaker op grond van nieuwe afspraken of gewijzigde omstandigheden. 
 
Het samenwerkingsverband legt de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen bij elkaar om te 
beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen 
een passende plek krijgen.  
In ons samenwerkingsverband hebben we gekozen voor eenzelfde format van het 
schoolondersteuningsprofiel.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, 
leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs. 
In elk schoolondersteuningsprofiel staat in ieder geval: 
  
a. welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. 
het gaat hier om de basisondersteuning en eventueel ook aanvullend hierop extra 
ondersteuning die de school (al dan niet) biedt; 
b. welke ambities de school heeft voor de toekomst; 
c. een inventarisatie van de expertise die eventueel moet worden ontwikkeld; 
d. de consequenties voor scholing van leerkrachten.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft ook de ambitie van de school. Een belangrijke vraag is 
hoe ingrijpend de gewenste veranderingen zullen zijn. 
 
Ouders en het schoolondersteuningsprofiel 
Ouders die een school voor hun kind zoeken hebben vooral interesse in de beschrijving van de 
bestaande ondersteuning die de school kan bieden. Van belang is dat het onderscheid in het 
schoolondersteuningsprofiel tussen ‘wat nu is’ en wat de ‘ambitie naar de toekomst is’ duidelijk 
gemaakt wordt. Met ambities geven een ontwikkelrichting aan.     
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 



 


