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Ariane van Dijk & Christa Oudejans 

Toelichting Instrument ‘Schoolpopulatie in Beeld’ : Nu specifiek voor 1 Groep 

 

 

Het invullen: 

 

Stap 1: 

- Vul de naam van je groep in van op een tabblad 

- Indien gewenst: Vul op het overzichtsblad  leerling- en/of schoolspecifieke 

elementen aan. Let op: je hebt een maximaal aantal kolommen dus maak keuzes. De 

kolommen kun je verbergen, echter niet toevoegen.  

N.B. In principe maak je deze keuzes op schoolniveau; als de hele school het 

instrument invult, kun je niet per groep nieuwe keuzes maken.  

 

Stap 2: 

- De leerkracht vult de gegevens van zijn eigen groep in.  

- Het gaat om het objectief invullen van de gegevens. Zie de toelichting hieronder. 

- Alle gegevens worden vanuit het tabblad van de groep vanzelf doorgezet naar het 

overzichtsblad.  

 

Stap 3: 

- Schoolweging en spreiding handmatig invullen onderaan op het eerste tabblad 

‘overzicht arrangement’.  

 

 

Toelichting bij de elementen: 

 

Links van de gekleurde kolommen vind je leerlingspecifieke elementen 

(leerlinggevens) 

Rechts van de gekleurde kolommen vind je schoolspecfieke elementen (inhoud 

ondersteuning) 

Termen  Toelichting 

Schoolweging  Deze weging vervangt de oude gewichtenregeling vanaf augustus 

2019. 

De score van de schoolweging vul je handmatig in op het blad. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-

2018 

Schoolspreiding  De schoolspreiding vul je handmatig in op het overzichtsblad.  

Deze spreiding is te gebruiken om scholen onderling te vergelijken.  

VVE indicatie  Let op: het gaat om de indicatie. Niet of een leerling hier wel of 

geen gebruik van heeft gemaakt.  

NT2 Leerlingen die Nederlands als tweede taal leren. 

Nieuwkomer In het basisonderwijs wordt de term ‘nieuwkomer’ gebruikt om de 

groep leerlingen aan te duiden die nog maar kort (tot 4 jaar)1 in 

Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn 

om aan het onderwijs deel te nemen. 

Gezin bekend 

bij 

wijk/lokaalteam 

Alleen als wijk/lokaalteam daadwerkelijk betrokken is bij het gezin, 

vult de leerkracht deze kolom in.  

Betrokkenheid 

bij jeugdzorg 

Alleen als jeugdzorg betrokken is bij de leerling, vult de leerkracht 

deze kolom in.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
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Diagnoses TOS, 

ADHD/ADD, 

ASS 

Alleen invullen indien er daadwerkelijk een diagnose is vastgesteld, 

door een daartoe bevoegd persoon.  

Comorbiditeit Dit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer diagnoses bij 

één persoon. Bijvoorbeeld een leerling die een ASS- diagnose heeft 

en een ADHD-diagnose. 

  

 Alle leerlingen van een groep plaatst de leerkracht in één gekleurde kolom. Een 

leerling zit of in groen, of in geel of in oranje of in rood.   

Een leerling in de rode kolom profiteert uiteraardwel van de interventies in de 

groene en gele kolom. 

Zie ondersteuningsplan 2019-2023 ‘Keuzes & Kansen’ p. 22 

Kolom  

rood: 

Gaat om langdurige en intensieve interventies vanuit het 

swv 

Kolom 

oranje: 

Gaat om tijdelijke en lichte interventies vanuit het swv met 

variabele middelen 

Kolom 

geel: 

Gaat om extra interventies bovenop de basisinterventies, 

vanuit eigen middelen van de school 

Kolom 

groen: 

Gaat om de basisondersteuning die altijd ingezet wordt 

 

Logo School, SWV Eem, CED-groep 

Voor het plaatsen van de logo van de school: Ga naar tabblad ‘overzicht arrangement’ 

klik op rechtermuisknop, kies ‘beveiliging blad opheffen’. Selecteer de cel waar je het 

schoollogo wilt plaatsen. Vervolgens blad beveiligen.  

 

Kolommen verbergen 

Ga naar tabblad ‘overzicht arrangement’ klik op rechtermuisknop, kies ‘beveiliging 

blad opheffen’. Selecteer de kolommen die je wilt verbergen. Klik op de 

rechtermuisknop en klik vervolgens op verbergen. Op dezelfde manier kun je ze ook 

weer zichtbaar maken. Vergeet niet het blad vervolgens weer te beveiligen.   

 

Beschrijving Toegevoegde kolommen  

Indien van toepassing  

 

 

 

 


