
Ambitie top 10 van Profi Pendi voor de periode 2016-2020 
 
 

1. De Basis is op orde. De basisondersteuning is op orde en zorgt voor een stevig 

fundament voor de ondersteuning van leerlingen in het regulier onderwijs.  
2. Het MDO werkt. We werken met het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in alle 

scholen om de onderwijsbehoeften van een leerling vast te stellen, waarbij ouders 
en/of school initiatiefnemer zijn. Het uitgangspunt is dat steeds meer leerlingen 

op de reguliere basisschool blijven, al dan niet met een arrangement en/of 
ondersteuning vanuit de ketenpartners.  

3. Expertise is beschikbaar. Profi Pendi ondersteunt scholen door expertise 
beschikbaar te stellen vanuit de Expertise Centra en S(B)O’s. Waarbij de expertise 

naar het kind toekomt. Een plaatsing elders heeft een tijdelijk karakter.  

4. We werken preventief. We werken preventief en stimuleren schoolbesturen om 
samen met de ketenpartners hier gerichte acties en pilots voor te ontwikkelen en 

uit te voeren.  
5. Er is een podium voor initiatieven. We faciliteren kennisdeling, ondersteunen 

innovaties en initiatieven van leerkrachten en scholen. We brengen de good-
practice in beeld.  

6. Er is een dekkend netwerk. We bieden een dekkend netwerk aan voorzieningen 
in de regio van Profi Pendi, dicht bij het kind. Waarin de samenwerking met 

gemeenten en partners de afstemming waarborgt, onder meer ter voorkoming 

van thuiszitters. Ook kinderen met leerplichtontheffing moeten onderwijs krijgen.  
7. We bieden informatie. We zorgen ervoor dat ouders, leerlingen en andere 

betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor ondersteuning 
en de weg ernaartoe. 

8. We vergroten de kwaliteit. We werken systematisch aan het vergroten van de 
kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteuningsmogelijkheden.  

9. Profi Pendi is goed georganiseerd. We zijn een slanke, efficiënte organisatie, 
met een duidelijke route waarlangs scholen en ouders snel bij passende 

ondersteuning komen. Collegiaal Consultanten vervullen hierin een spilfunctie.  

10. We leggen rekenschap af aan elkaar. In 2020 krijgen 96% van de leerlingen 
van Profi Pendi onderwijs dat recht doet aan de onderwijsbehoefte, op de 

reguliere basisschool. We leggen verantwoording af over het bereiken van deze 
ambitie aan elkaar, aan relevante partijen, aan de OPR, de onderwijsinspectie en 

de toezichthouder.  
 

 
Met al deze ambities gaan we voldoen aan het bieden van passend onderwijs in Profi 

Pendi, aan de wettelijke eisen en aan de landelijke richtlijnen voor thuiszitters en 

deelnamepercentages in het speciaal (basis) onderwijs. In het Ondersteuningsplan staan 
de structuur en de werkwijze, waarmee we de ambities willen verwezenlijken. 
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