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De oplossing voor

Passend Onderwijs
Ook voor het voortgezet onderwijs en
voor scholen die al een SOP hebben

Maak uw onderwijs voor ieder
kind geschikt met Framework
Het meest complete bouwpakket
Gemaakt voor realisten

directeuren, intern begeleiders
en zorgcoördinatoren

Wilt u voor uw school of scholen Passend
Onderwijs realiseren? Wilt u zich baseren
op een gedegen analyse en wilt u beredeneerde keuzes maken? Dan bent u bij
Framework aan het juiste adres.
Framework is het enige programma in
Nederland dat drie essentiële elementen
combineert:
1. opstellen digitaal schoolondersteuningsprofiel (SOP)
2. schakelprogramma: formulering van uw
ambitieniveau
3. digitaal invoeringsprogramma Passend
Onderwijs (ook wel genoemd: Partituur
Passend Onderwijs)
Bij het digitale invoeringsprogramma Passend
Onderwijs hoort ook een uitgebreide digitale
schatkist met door ons geselecteerde informatie en scholingsideeën op het gebied van
Passend Onderwijs.
Binnen alle facetten van Framework staat
het teamfunctioneren centraal. Het programma maakt cyclisch werken aan steeds
beter passend onderwijs mogelijk. Dit
maakt Framework praktisch in het gebruik.
Instappen is makkelijk en excelleren komt binnen handbereik voor wie dat wil.
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Schoolondersteuningsprofiel
SOP

Bent u in de fase dat u een SOP moet of
wilt (her)schrijven? Dan kunt u kiezen voor
deel 1 van Framework . Dit staat ervoor
garant dat u vijf dingen goed kunt doen.
Uw digitale SOP samenstellen
Met onze webapplicatie Framework deel 1
stelt u in een aantal stappen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op dat voldoet aan
de wettelijke eisen.
Uw SOP cyclisch bijstellen - dus altijd
up-to-date
U houdt uw SOP jaarlijks zonder moeilijkheden netjes bij.
Vaststellen waar uw team nu staat - meten
is weten
Aan de hand van dertien pijlers beoordeelt u
in hoeverre uw school klaar is (of uw scholen
klaar zijn) voor de zorgplicht. Hierbij worden
zowel de teamvaardigheden als de attitude
betrokken.
De diversiteit realistisch berekenen feiten als basis
Op basis van vier factoren berekent u op
onderbouwde wijze de werkelijke ‘diversiteit’
van de school met gebruikmaking van de
diversiteitmeter®.
De balans zoeken tussen wat u moet en
wat u kunt leveren - realisme
U vergelijkt automatisch de diversiteit van de
school met de capaciteit van het team.

DEEL 1

Informatie voor (bovenschoolse)

Schakelprogramma
Als u deel 1 van Framework niet afneemt,
omdat u al een SOP heeft opgesteld, dan
kunt u versneld instromen. Hiervoor bieden wij u ons schakelprogramma aan.
Hiermee vertaalt u de analyse uit uw
SOP naar de dertien pijlers van Passend
Onderwijs.
U stelt met uw team vast welk
ambitieniveau u heeft
U bepaalt aan de hand van een eenvoudige vragenlijst waar u staat en waar u wilt
uitkomen. Wat wilt u per pijler bieden aan
basisondersteuning, extra ondersteuning en
externe ondersteuning?

DEEL 2

Heeft u deel 1 al gedaan?
Dan kunt u deel 2 overslaan!

Invoeringsprogramma Passend
Onderwijs
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U bepaalt uw focus
U zoekt bij de dertien pijlers van Passend
Onderwijs telkens de activiteit die u op dit
moment het meest belangrijk vindt.
U plant de weg naar uw doel
U zet een route uit in de tijd en verdeelt dan
de inhoudelijke stappen over alle betrokkenen. Hier rolt dan digitaal een volledige
‘partituur’ uit die voor alle partijen gelijktijdig
aangeeft wat er te doen is.
U werkt de stappen uit in de partituur
In de partituur wordt elke noodzakelijke stap
beschreven. Daarbij staat voor elk organisatie
niveau aangegeven wat deze moet doen om
de voortgang mogelijk te maken. De ontwikkeling van het team is hierbij leidend!
U houdt de voortgang bij in uw digitale SOP
Om de cirkel rond te maken, verwerkt u de
voortgangsstappen in het invoeringsprogramma. Zo werkt u direct aan het bijhouden
van uw SOP.
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Digitale schatkist:
Database met achtergrondinformatie
Bij Framework deel 3 hoort een uitgebreide database met goede suggesties
op het gebied van scholing, inspirerende
sprekers, nuttige werkvormen, et cetera.
Wij hebben deze uit het brede landelijke
aanbod voor u geselecteerd op kwaliteit
én bruikbaarheid. U kunt ook zelf inhoud
toevoegen.
Voeg met een muisklik informatie toe aan
uw partituur
Met één eenvoudige muisbeweging sleept
u de gewenste programmaonderdelen zo
naar de Partituur Passend Onderwijs. Op die
manier ontstaat een volledig overzicht van
stappen, taken en scholingsactiviteiten.
Kostenoverzicht
Het programma genereert ook een begroting. Op basis daarvan kunt u ter plekke
uw ideeën bijstellen als dat nodig is. Ook
kunt u in de planning eigen activiteiten
toevoegen.
Al met al heeft u met Framework een
totale en valide projectplanning in handen
en kunt u Passend Onderwijs verantwoord
invoeren.
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De kosten
U kunt bij ons Framework als webbased programma
bestellen in drie delen. U kunt er zelf mee aan de slag,
maar als u wilt, kunnen we u ook ondersteuning bieden
om u op elk onderdeel volledig startklaar te maken. De
kosten per onderdeel vindt u op onze website.
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DEEL 1
Framework Schoolondersteuningsprofiel SOP
Bestaat uit een webbased profiel.
Optie: begeleiding bij het opstellen van het SOP.

DEEL 2
Framework Schakelprogramma
Bestaat uit een webbased Schakelprogramma.
Niet nodig als u al deel 1 afneemt of reeds hebt
afgenomen.

Kijk op www.frameworkplus.nl

Framework Invoeringsprogramma Passend
Onderwijs, met bijbehorende digitale s chatkist
Bestaat uit een webbased programma en schatkist.
Optie: begeleiding bij het inrichten van het Invoeringsprogramma; dit gaat op basis van een offerte op maat.

Neem voor een vrijblijvende en gratis presentatie contact
met ons op. Zie de contactgegevens hiernaast.
Wij komen graag bij u langs!
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DE AANPAK VOOR REALISTEN
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CONTACT
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Colofon
Tekstadvies Titia Struiving, Groningen
Ontwerp en fotografie Martine Hoving, Assen
Assen, januari 2013 © Framework Educatieve
Dienstverlening.

