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Nationaal Programma Onderwijs 
 

Inleiding 

Op de Waterlelie verzorgen we onderwijs in een veilige en stimulerende omgeving voor leerlingen 

met epilepsie, voor (zeer) moeilijk lerende en kwetsbare leerlingen met internaliserende 

problematiek en leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Bij een aantal leerlingen is sprake  

van een combinatie van bovenstaande belemmeringen.                                                                                                                                                                                                                    

Op de Waterlelie verzorgen we speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. We hebben reguliere 

groepen, groepen voor intensief te begeleiden leerlingen (IBL) en geven onderwijs in combinatie 

met dagbesteding in de OZA-groepen (Onderwijs- Zorgarrangementen).  

Leerlingen van De Waterlelie moeten kunnen functioneren in een groep en onderwijs kunnen volgen 

in één van de leerroutes van De Waterlelie. De leerroute wordt vastgesteld vanuit het 

ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met didactische, medische, psychologische en sociaal- 

emotionele gegevens. Het Seidenberg-model is onderliggend (bijlage 1). Verandering in de 

ontwikkeling van de leerling kan leiden tot plaatsing in een andere leerroute, (beter) passend bij de 

uitstroombestemming (zie bijlage 2: schoolstandaard). 

De Waterlelie hanteert 5 leerroutes, gebaseerd op het Landelijk Doelgroepenmodel (bijlage 3). In 

het SO worden de leerlingen ingedeeld in Leerroutes 2, 3, 4A, 4B of 5. Vanwege de grote 

differentiatie en onderwijsmogelijkheden wordt leerroute 1 in het SO en leerroute 5 in het VSO niet 

aangeboden.  

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen financiële ondersteuning om de door 

Corona opgelopen vertragingen in te lopen. Welke vertragingen zien we op de Waterlelie? Zijn er 

naast de lock-downs en onderwijs op afstand, ook andere redenen waardoor we vertraagde 

ontwikkeling zien? 

Scan 

Aanpak  

Het NPO vraagt de school een scan te maken om zicht te krijgen op het effect van corona op de 

ontwikkeling van de leerlingen. Voor de scan hebben we van alle leerlingen het OPP geëvalueerd. 

Jaarlijks evalueren we aan het eind van het schooljaar in de voltallige commissie van begeleiding 

van iedere leerling het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het is een grondig en zorgvuldig proces. We 

verzamelen en bespreken data m.b.t. de medische problematiek, de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, het didactisch en cognitieve niveau en de mate van redzaamheid (met name 

leervaardigheden). We stellen vast of de leerling de geplande doelen van zijn of haar leerroute heeft 

behaald, en welke onderwijsbehoeften daarbij (nog) passen. We wegen alle gegevens en 

constateren, gebaseerd op het doelgroepenmodel, of de uitstroombestemming nog bij de leerling 

past en met welke leerroute de leerling zijn of haar uitstroombestemming bereikt.                                                 
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Op de Waterlelie bestaat de scan die nodig is voor het NPO uit de evaluatie van alle OPP’s. Met de 

scan krijgen we zicht op de omvang en oorzaak van de vertraging in de didactische ontwikkeling 

die in de Corona-periode is ontstaan. 

Opbrengst van de scan 

Sommige leerlingen hebben een vertraging in hun leerroute opgelopen, anderen niet. We hebben 

gekeken of er vooral vertraging is op één van de leerstandaarden (begrijpend lezen, rekenen, 

mondelinge taal, sociaal- emotionele ontwikkelen en leren- werken). Dat is niet het geval. De 

oorzaak van vertragingen zien we op zowel didactisch, medisch, psychologisch en sociaal- 

emotioneel gebied, al dan niet in combinatie met elkaar.  

We hebben en houden hoge verwachtingen van leerlingen. In de Corona-periode hebben we met 

het tijdelijke onderwijs op afstand, niet kunnen voldoen aan de kenmerken van ons onderwijs die 

voor de leerlingen essentieel zijn. Denk daarbij onder meer aan de nabijheid van een klassenteam 

dat leerling en zijn ontwikkeling goed kent. Denk ook een onderwijsomgeving die bol staat van 

concreet materiaal en praktijkgericht is.   

In juni 2021 hebben we dit bij het aanpassen van de leerroute zwaar meegewogen. We hebben de 

leerroutes naar beneden aangepast van de leerlingen die (langdurig) hun doelen niet hebben 

behaald, door belemmeringen die niet alleen didactisch zijn. Bij leerlingen waarbij we zien dat zij de 

didactische doelen niet conform de verwachtingen hebben behaald én hun ontwikkeling sinds de 

opening van de scholen en volledige schooldagen goed verloopt, hebben we de leerroute 

vooralsnog niet aangepast (zie tabel 1). 

Tabel 1               

 Lln  

totaal 

Lln met 

aangepaste 

leerroute 

vanaf juni 

2021 

Welke aanpassing in de leerroute? 

 

Reden van de aanpassing 

 

OZA 

groep 

13 1  1 lln:                                              van 3 

naar vervroegd uitstromen 

Medisch 

SO 52 4  1 lln:                                               van 

4A naar 4B 

Sociaal- emotioneel  

1 lln:                                                        

van 4B naar 4A (hogere leerroute) 

Didactisch 

 

1 lln:                                                         

van 5 naar 4B 

Van SO naar VSO:            VSO 

heeft geen leerroute 5, ouders 

kiezen voor blijven op de 

Waterlelie 
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1 lln:                                                       

van 4B naar 4a 

Didactisch 

Redzaamheid/ 

leervaardigheden 

SO IBL 7 1 1 lln:                                              van 

4A naar 3  

Medisch 

VSO 48 0   

VSO IBL 23 4 1 lln:                                              van 

4A naar 3 

Medisch 

1 lln:                                                     van 3 

naar 2 

Medisch 

Didactisch 

1 lln:                                                         van  

3 naar 2 

Sociaal- emotioneel 

Redzaamheid/ leervaardigheden 

1 lln:                                                                

van 3 naar 2 

Sociaal- emotioneel 

Redzaamheid/ leervaardigheden 

 

Conclusie 

Voor twintig van de honderdnegenendertig leerlingen is de leerroute aangepast. Negentien 

leerlingen volgen een leerroute op een lager niveau, één leerling plaatsten we een niveau hoger. De 

vertraging kunnen we niet volledig toeschrijven aan het aangepaste onderwijs vanwege corona.  

De redenen voor het aanpassen van de leerroute zijn divers: 

Reden aanpassing leerroute  

Medisch 4 

Sociaal- emotioneel 3 

Didactisch en cognitief niveau 4 

Redzaamheid 

(leervaardigheden) 

3 

 

Keuze van interventies. 

Op de zogenaamde ‘menukaart’ stelt de overheid interventies voor om de opgelopen vertraging op 

te heffen. Niet alle interventies zijn op de Waterlelie haalbaar en/of nuttig.    Zo vraagt ‘Meer 

onderwijs’ van onze leerlingen teveel energie. We hebben met ingang van   1 augustus 2021 de 
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lengte van de schooldagen verkort, waardoor zij beter in balans blijven, minder uitval hebben en 

beter profiteren van het onderwijs. 

In het schooljaar 2020- 2021 hebben we vanwege de ontwikkeling van het schoolplan voor de 

nieuwe planperiode (2021- 2025) ons onderwijs geëvalueerd. Het schoolplan is gestoeld op de 

Enigma kwaliteitsaanpak. De Enigma aanpak is een leidraad voor leraren en schoolleiders klassen 

teams  om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te 

verlagen en de schoolprocessen te versterken. Met hele team hebben we vanuit visie en onze 

waarden, vier pijlers voor ons onderwijs vastgesteld. Gebaseerd op deze inzichten hebben we twaalf 

ambities geformuleerd die we in de planperiode realiseren om  onderwijs van nog betere kwaliteit 

te verzorgen. Bij iedere ambitie horen doelen, schrijven we kwaliteitskaarten en hoort een 

proceseigenaar en expertteam. 

De twaalf ambities: 

 

 

Voor de keuze van de interventies hebben we onze ambities gekoppeld aan de analyses van OPP’s, 

zodat we ons onderwijs als geheel verbeteren en versterken. Dat heeft niet alleen effect op de 

ontstane vertraging (korte termijn), maar leidt ook tot duurzame ontwikkeling waar ons onderwijs 

beter van wordt. Alle leerlingen profiteren van die impulsen.                                     

De keuzes van de interventies worden , onder supervisie van het MT, genomen door de 

expertteams. Zij kiezen interventies uit de menukaart. Daarnaast wordt de kwaliteitsimpuls “Geef 

me de vijf” weer opgestart. Door corona heeft dit stilgelegen. “Geef me de vijf” is een methodische 

aanpak om kinderen met autisme of kenmerken daarvan te begeleiden. De aanpak past goed bij de 

leerlingen van de Waterlelie. 
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Begroting NPO 

 

  

Beschikbaar   211926,45  
Investeringen     

Geef me de vijf     57454 

Met sprongen vooruit   17544 

NT2     30000 

Expertteams:     

 Taal    5000 

 Rekenen    3000 

 Gedrag    7000 

 Gezonde School   2000 

 Didactisch handelen  5000 

 Passend Onderwijs   2000 

 ICT    40000 

 AT & Stage   10000 

 Prof. Schoolcultuur   2000 

 Educatief partnerschap  2000 

 SEIN en Waterlelie   1000 

 OZA    1000 

 TOTAAL    184998 

      

 nog te besteden   26928,45 
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BIJLAGE 1 Het Seidenbergmodel 
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BIJLAGE 2  Schoolstandaard 
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Bijlage 3: Doelgroepenmodel  

Doelgroepenmodel SO 

   1   2   3   4A   4B   5   

Verbaal IQ   <20   20-34   35-49   50-69   70–89   

Performaal IQ   <20   20-34   35-49   50-69   70–89   

Totaal IQ   <20   20-34   35-49   50-69   PRO 55-80   70- 89   

Cognitief functioneringsniveau o.b.v. Cito-
toetsen   

      FN<E3   FN E3-M5   FN E5-E6   

Leerstandaard:    
Technisch lezen   

Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Begrijpend lezen   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Spelling   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Rekenen   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Mondelinge taal   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

SEO   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Leren-leren   Plancius   
niveau 1-6   

SO-ZML   
Niveau 3   

SO-ZML   
Niveau 6   

SO-ZML   
niveau 9   

Basisleerlijn 
niveau 4   

Basisleerlijn   
Niveau 6   

Ondersteuningsbehoefte   
t.a.v.   

Leren en 
ontwikkelen   

Zeer 
intensief   

Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

De sociaal-
emotionele 
ontwikkeling   

Zeer 
intensief   

Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

De communicatie   Zeer 
intensief   

Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

De fysieke en 
medische 
ondersteuning   

Zeer 
intensief   

Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

Uitstroom-bestemming   
   

VSO   VSO   VSO   ZML/PRO   PRO/ VMBO-B    

            VSO   VO   VSO   VO   

   
Dagbesteding   Arbeidsmatige dagbesteding/ 

(beschutte) Arbeid**   
   

Arbeid 
/ Vervolgonderwijs   
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Doelgroepenmodel VSO 

  1   2   3  4A   4B  5   

Verbaal  IQ   <20   20-34   35-49   50-69   70–89   

Performaal  IQ   <20   20-34   35-49   50-69   70–89   

Totaal  IQ   <20   20-34   35-49   50-69   PRO 55-80   70- 89   

Cognitief  functioneringsniveau  o.b.v. Cito-
toetsen  

    FN<E3   FN E3-M5   FN E5-E6   

Leerstandaard:  
Begrijpend lezen  

ZML Niveau 2  ZML Niveau 
6   

ZML Niveau 
9   

ZML  
niveau 12   

ZML Niveau 
14  

Eigen leerroute -> les op 
niveau (IVIO)  

Rekenen  ZML Niveau 2  ZML Niveau 
6  

ZML Niveau 
9  

ZML  
niveau 12   

ZML Niveau 
14  

Eigen leerroute -> les op 
niveau (IVIO)  

Mondelinge taal  ZML Niveau 2   ZML Niveau 
6  

ZML Niveau 
9  

ZML  
niveau 12   

ZML Niveau 
14  

  

SEO  ZML Niveau 2  ZML Niveau 
6  

ZML Niveau 
9  

ZML  
niveau 12   

ZML Niveau 
14  

  

Leren-werken  ZML Niveau 2  ZML Niveau 
6  

ZML Niveau 
9  

ZML  
niveau 12   

ZML Niveau 
14  

  

Ondersteuningsbehoefte   
t.a.v.   

Leren en 
ontwikkelen   

Zeer intensief  Intensief   Voortdurend  Regelmatig   Incidenteel  

De sociaal-
emotionele 
ontwikkeling   

Zeer intensief  Intensief   Voortdurend  Regelmatig   Incidenteel   

De 
communicatie   

Zeer intensief   Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

De fysieke en 
medische 
ondersteuning   

Zeer intensief   Intensief   Voortdurend   Regelmatig   Incidenteel   

Uitstroom-bestemming   
  

Belevingsgericht  Taakgericht 
en 

Activerend  

     Arbeidsmatige 
dagbesteding/   
             (Beschutte) 
Arbeid   

  

(Beschutte) 
Arbeid  

Arbeid met certificaten  
MBO Entree   

  
Dagbesteding   Arbeidsmatige dagbesteding/ 

(beschutte) Arbeid**  
Arbeid 
/ Vervolgonderwijs   
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BIJLAGE 4  Ambities schoolplanperiode 2021- 2025 de Waterlelie 

Ambitie 1  

Woordenschat, rekenen, taal en lezen  

 De Waterlelie biedt elke leerling uitdagend woordenschatonderwijs.   

Ambitie 2  

Welbevinden en veiligheid op school  

Het team van De Waterlelie creëert een veilige en stimulerende omgeving op maat, waarmee het 

welbevinden van de leerlingen gerealiseerd wordt zodat deze zich tot maximale zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen.  

Het team heeft voor het welbevinden van de leerlingen, teamleden en ouders een aantal protocollen 

ontwikkeld die voor een positief schoolklimaat zorgen en die ook bescherming bieden.  

Ambitie 3  

Sociale redzaamheid, zelfstandigheid en eigen regie  

Met de sociaal emotionele ontwikkelingsmethoden STIP (SO) en Leefstijl (VSO) leert het team de 

leerlingen redzaam te zijn in het sociale verkeer.   

Binnen de leerlijnen Leren Leren en Leren Werken en Burgerschap, die het team ook vakoverstijgend 

inzet, stimuleren wij de leerlingen in hun zelfstandigheid en het nemen van de eigen regie.  

Ambitie 4  

De Waterlelie is een gezonde school  

Het team van De Waterlelie bevordert een gezonde leefstijl bij de leerlingen. Zij geeft het goede 

voorbeeld en leert de leerlingen de ingrediënten van een gezonde leefstijl (zoals voeding en 

beweging) en van gezondheidsrisico’s (zoals genotmiddelen), rekening houdend met de 

aandoening/eigen ziektebeeld van de leerlingen.  

Ambitie 5  

Formatief handelen in 4D  

 Het team van De Waterlelie richt zich bij de leerontwikkeling van de leerlingen op het proces en de 

uitkomsten (leren leren). Er is sprake van een cyclisch proces gericht op het verder leren 

/ doorontwikkelen.  

De 4D’s, data, duiden, doelen, doen, zijn hier leidend in, met de doelen uit de CED-leerlijnen.   

Ambitie 6  

Klassenmanagement en de inzet van het ADI lesmodel, TEACH technieken, GIP en BOL/EIM  

Ambitie 7  

Effectief leren met ICT – digitale geletterdheid  

Ambitie 8  

Toekomstperspectief – Arbeidstoeleiding & stages  

 Ambitie 9  

Professionele leergemeenschap & schoolcultuur team  

De Waterlelie vormt een professionele  leergemeenschap waarbinnen het constant  

samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van alle medewerkers  centraal staat, 

in relatie tot de onderwijsondersteunings- behoeften van de leerlingen.   

 Ambitie 10  

Professionalisering & kennisontwikkeling team   
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Er is een e-learning omgeving (KOOS - Kennis-, Opleidings- en Ontwikkelingsplatform van 

SEIN) ontwikkeld met als doel het borgen van de basiskennis en de vakkennis van het 

onderwijsteam.  

Ambitie 11  

Educatief partnerschap, samenwerking en afstemming  

 Om de individuele leerling zo goed mogelijk te begeleiden is een eenduidige aanpak tussen 

alle betrokkenen bij de leerling van belang. Hierbij speelt de ouder/verzorger een belangrijke rol in 

het kader van educatief partnerschap.  

 Ambitie 12  

Samenwerking en afstemming met SEIN en ketenpartners  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


