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1 INLEIDING

De wetgeving Passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging in het SWV een ondersteuningsprofiel heeft. 

Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

- profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met extra onderwijs- (en 

zorg)behoeften;

- kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit;

- toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen;

- communicatiefunctie: intern binnen de school, maar vooral ook naar partner toe, zoals ouders, andere scholen en 

jeugdzorginstellingen. 

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. De 

medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het 

schoolondersteuningsprofiel. 

In het SWV VO MHR is ervoor gekozen om in het schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning op te 

nemen, maar ook de basisondersteuning. De basisondersteuning is die ondersteuning die elke school in het SWV biedt. 

De basisondersteuning is in een document beschreven. Dat document wordt opgenomen als onderdeel van het 

ondersteuningsplan. Een vertaling van de basisondersteuning in enkele overzichten vindt u in dit 

schoolondersteuningsprofiel.  



 

2 SCHOOLGEGEVENS

2.1 Contactgegevens

Naam school/vestiging Wellantcollege Alphen aan den Rijn

Brinnummer 01OE_30

Adres en plaats Kalkovenweg 62
2401 LK Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer, e-mailadres 0172431120
rde.boer@wellant.nl

Website www.wellant.nl

Directeur Regiodirecteur: dhr. G.W. van Leeuwen
Teamleiders: dhr. C.J.S. Groenleer en dhr. B.Teunissen

Contactpersoon ondersteuning Dhr. R. de Boer

Naam school/vestiging Wellantcollege Boskoop

Brinnummer 01OE_27

Adres en plaats Postbus 50
2770 AB Boskoop

Telefoonnummer, e-mailadres 0172-213456
css.heermavanvoss@wellant.nl

Website www.wellant.nl

Directeur Regiodirecteur: dhr. G.W. van Leeuwen
Teamleider: dhr. J.G.Schotanus

Contactpersoon ondersteuning Dhr. C. Heerma van Vos

Naam school/vestiging Wellantcollege Gouda

Brinnummer 01OE_28

Adres en plaats Ronsseweg 555
2803 ZK Gouda

Telefoonnummer, e-mailadres 0182-543743
c.janssen@wellant.nl

Website www.wellant.nl

Directeur Regiodirecteur: dhr. Bert van Leeuwen
Teamleiders: dhr. J. Groenhof, mw. C. Janssen

Contactpersoon ondersteuning Mw. C. Janssen

2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept

Als school gaan we uit van de volgende waarden:

- een veilige school met aandacht voor zorg

- competente docenten en leerlingen

- een school met een Christelijke identiteit

-uitdagend en inspirerend groen onderwijs 

- de veranderende wereld, waaraan de creativiteit van leerlingen en docenten een positieve bijdrage kan leveren



 

In principe zijn alle leerlingen bij het Wellantcollege welkom. Wellant is een laagdrempelige en toegankelijke school. De 

leerlingen kunnen worden aangenomen op basis van een volledig betrouwbaar en actueel dossier. De plaatsingswijzer 

en het perspectief tot het behalen van een diploma is hier het uitgangspunt. 

2.3 Onderwijsaanbod

Het onderwijs kenmerkt zich door het aansluiten op de leerstof van de basisschool en het voorbereiden op het mbo door:

- het geven van instructie tijdens de lessen

- het leren zelfstandig te werken

- het leren samenwerken door opdrachtgericht (groen)onderwijs

- de actieve rol van de leerling

- het competentiegericht (groene) leren

2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 

Alphen aan den Rijn

Schooljaar 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

Afdeling/sector: ………

Totaal aantal leerlingen 261 266 275 286

Vertraagde schoolloopbaan 8 6

Aantal afstromers (andere 

reguliere school)

12 5

Leerlingen met lwoo 105 100 102

Leerlingen met LGF cluster 1 1 1 1

Leerlingen met LGF cluster 2 5 4 3

Leerlingen met LGF cluster 3 2 1 2

Leerlingen met LGF cluster 4 22 17 18

Verwijzingen PrO

Verwijzingen vso cluster 1

Verwijzingen vso cluster 2

Verwijzingen vso cluster 3

Verwijzingen vso cluster 4

Thuiszitters

Voortijdig schoolverlaters1

Boskoop

1� Een voortijdig schoolverlater is een leerling die niet in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2. Leerlingen die zonder  
zo’n diploma niet naar het vervolgonderwijs gaan, maar het onderwijs uitstromen worden beschouwd als VSV-er.
Verwezen wordt naar de VSV-monitor.



 

Schooljaar 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

Afdeling/sector: ………

Totaal aantal leerlingen

Vertraagde schoolloopbaan 

Aantal afstromers (andere 

reguliere school)

Leerlingen met lwoo

Leerlingen met LGF cluster 1

Leerlingen met LGF cluster 2

Leerlingen met LGF cluster 3

Leerlingen met LGF cluster 4

Verwijzingen PrO

Verwijzingen vso cluster 1

Verwijzingen vso cluster 2

Verwijzingen vso cluster 3

Verwijzingen vso cluster 4

Thuiszitters

Voortijdig schoolverlaters2

Gouda

Schooljaar 1-10-2009 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012

Afdeling/sector: ………

Totaal aantal leerlingen 323 309 301 346

Vertraagde schoolloopbaan ? ? ? ?

Aantal afstromers (andere 

reguliere school)

11 8 7 11

Leerlingen met lwoo 99 114 110 127

Leerlingen met LGF cluster 1 - - - -

Leerlingen met LGF cluster 2 3 1 3 4

Leerlingen met LGF cluster 3 2 2 2 -

Leerlingen met LGF cluster 4 7 9 9 8

Verwijzingen PrO

Verwijzingen vso cluster 1

Verwijzingen vso cluster 2

Verwijzingen vso cluster 3

Verwijzingen vso cluster 4

Thuiszitters

Voortijdig schoolverlaters3

2� Een voortijdig schoolverlater is een leerling die niet in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2. Leerlingen die zonder  
zo’n diploma niet naar het vervolgonderwijs gaan, maar het onderwijs uitstromen worden beschouwd als VSV-er.
Verwezen wordt naar de VSV-monitor.

3� Een voortijdig schoolverlater is een leerling die niet in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2. Leerlingen die zonder  
zo’n diploma niet naar het vervolgonderwijs gaan, maar het onderwijs uitstromen worden beschouwd als VSV-er.
Verwezen wordt naar de VSV-monitor.



 

2.5 Gemiddeld aantal leerlingen per klas   2012-2013

Alphen aan den Rijn

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar en hoger

Praktijkonderwijs - - -

Vmbo bbl

Vmbo met lwoo

Vmbo kbl

Vmbo gl

Vmbo tl/mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

Boskoop

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar en hoger

Praktijkonderwijs

Vmbo bbl

Vmbo met lwoo

Vmbo kbl

Vmbo gl

Vmbo tl/mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

Gouda*

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar en hoger

Praktijkonderwijs - - -

Vmbo bbl 37 17 16

Vmbo met lwoo 44 28 55

Vmbo kbl 69 39 28

Vmbo gl 15 20

Vmbo tl/mavo

Havo

Vwo

Gymnasium

 Deaantallen zijn het totaal aantal leerlingen per leerjaar



 

3 BASISONDERSTEUNING (VOOR ALLE DRIE DE VESTIGINGEN )

Het begrip basisondersteuning staat niet in de wet. Basisondersteuning kan verschillen per samenwerkingsverband, 

maar wordt binnen één samenwerkingsverband eenduidig geformuleerd. Het is aan de schoolbesturen en het 

samenwerkingsverband om het ambitieniveau gezamenlijk te bepalen en in beleid te operationaliseren. Het SWV heeft 

de basisondersteuning geformuleerd in een notitie. Voor de scholen van het SWV MHR is de basisondersteuning in 

eerste instantie iets dat in de klas plaatsvindt. Goed klassenmanagement is daarvoor van groot belang. 

De basisondersteuning bestaat uit vier deelaspecten:

1 basiskwaliteit van de school, weergegeven door het toezichtarrangement dat de inspectie aan de school heeft 

toegekend;

2 preventieve en licht curatieve interventies;

3 ondersteuningsstructuur;

4 planmatig werken.

Deze deelaspecten staan beschreven in een checklijst. Deze checklijst is als bijlage bijgevoegd. Een nadere uitwerking 

volgt hieronder.

3.1 Basiskwaliteit

Binnen Groenlant voldoen de locaties aan de vereiste basiskwaliteit. Daar waar sprake is van een attendering is het 

verbeterplan gestart en zijn de verbeteracties gaande.

3.2 Preventieve en licht curatieve interventies

Interventies binnen 

basisondersteuning

Beknopte omschrijving

- Dyslexie -Screening dyslexie 

-Gebruik digitaal programma KURZWEIL voor 
leerlingen met leesproblematiek. Nu alleen bij 
Cito-Vas, Tentamens klas 3-4. Het komende jaar 
wordt dit verder uitgerold om alle hoofdtoetsen via 
Kurzweil aan te bieden.

-Dyslexiepasje (faciliteiten van dyslectische 
leerling op kaartje)

-Begeleiding dyslectische leerling, kortstondig of 
een periode.

- Dyscalculie In ontwikkeling. Er wordt met Deviant gewerkt en 

dit wordt opgenomen in het lwoo-handelingsplan.

Leerlingen met dyscalculie, dyslexie, 

gediagnosticeerde NLD en ESM hebben dezelfde 

aangepaste rechten t.b.v. de examens, zoals 

tijdverlening.

Leerlingen  met dyscalculie mogen een 

rekenmachine gebruiken bij het rekenexamen. 

(formulekaart )     

- Minder dan gemiddelde Tussen IQ van 75 en 90 hebben de leerlingen de 



 

intelligentie mogelijkheid zoals een lwoo-beschikking, op maat 

lessen, hulpuur. Binnen de regio zijn er contacten 

met het praktijkonderwijs. Zonodig wordt er een 

praktijkbeschikking aangevraagd met plaatsing 

Lwoo.

- Meer dan gemiddelde intelligentie 

(hoogbegaafd)

Nee, de leerling wordt doorverwezen via de 

decaan naar de omliggende scholen waar havo 

wordt aangeboden. 

- Gebruik aangepaste voorzieningen 

gebouw

Er is een lift in het gebouw.

Invalidetoilet (Boskoop/Alphen)

Scholen zijn grotendeels toegangkelijk voor 

leerlingen met een rolstoel. De praktijkruimtes zijn 

minder toegankelijk.

- Medische handelingen Er zijn meerdere gediplomeerde BHV-ers. 

Protocollen beschikbaar.

- Lichte zorg in samenwerking met 

ketenpartners (bijvoorbeeld GGD)

Er is een netwerk van zorg verbonden aan de 

school: GGD, SMW, LPA, BJZ.

Via het zorgadviesteam zijn er 

contacten/verwijzingen met de 

Rotonde/plusschool, Curium, Banjaard.

Stek (Boskoop/Gouda).

- SoVa-training Wordt aangeboden in de onderbouw naar 

behoefte.

Alphen biedt dit aan via Kwadraad.

- Faalangstreductietraining Wordt aangeboden in de onderbouw naar 

behoefte.

- Huiswerkbegeleiding Door de mentor. Structureren / planning

- Peer meditation Nee.

- Examentraining Ja.

- Vragenlijsten om psychosociale 

problemen bij leerlingen te 

signaleren

Ja, door onze orthopedagoog en GGD op 

aanvraag

- Remedial teaching Ja.

- Steunlessen Er wordt minimaal een lesuur in de week ingericht 

als hulpuur voor de leerlingen die achterstanden of 

onvoldoendes hebben voor de AVO-vakken. 

- NT2 Nee.

- Weerbaarheidstraining Rots en Water bij Gouda en andere locaties via 

Kwadraad. (Alphen).

- Concentratietraining Nee. 

- Structuur uur Nee.

- zelfverdediging Een keuze workshop bij de Carrousel 

(onderbouwblok van 6 weken) in Gouda en 

Boskoop

- Taalbegeleiding Er wordt minimaal een lesuur in de week ingericht 

als hulpuur voor de leerlingen die achterstanden of 

onvoldoendes hebben voor de AVO-vakken. 

- Rekenbegeleiding Er wordt minimaal een lesuur in de week ingericht 

als hulpuur voor de leerlingen die achterstanden of 

onvoldoendes hebben voor de AVO-vakken. 



 

3.3 Ondersteuningsstructuur

Op de vo-scholen wordt onderscheid gemaakt tussen eerstelijns, tweedelijns en derdelijns ondersteuning. De eerstelijns 

en tweedelijns maken deel uit van de basisondersteuning van de school. De derdelijns valt onder de extra 

ondersteuning. 

De ondersteuningsstructuur binnen de basisondersteuning gaat in eerste instantie over de leraar en de mentor (eerste 

lijn). Daarvoor wordt het volgende als minimum geformuleerd:

- klassenmanagement;

- kennis van en kunnen omgaan met verschillende leer- en doceerstijlen;

- begeleiden en vormgeven van een veilig groepsproces;

- basiskennis en in basis kunnen omgaan met leer- en gedragsproblemen.

3.3.1 Korte beschrijving van de school op basis van deze vier punten 

Klassenmanagement -Er wordt uitgegaan van een vaste structuur en 

lessenindeling, docenten lopen rond en werken 

met uitgestelde aandacht. Er worden 

lessenbezoeken gedaan door collega’s, MT of 

via een Audit.

- De schoolregels worden consequent nageleefd 

door de medewerkers.

- Nieuwe docenten of medewerkers krijgen een 

docentenbegeleider. Hier vindt intervisie plaats.

Tijdens de scholingsmomenten is hier aandacht 

voor eventueel worden medewerkers individueel 

gecoacht.

Kennis van en kunnen omgaan met 

verschillende leer- en doceerstijlen

-Er is aandacht voor de individuele leerling en 

de individuele benadering. Individuele 

benadering zoals een leerling met bijv. autisme 

of adhd.

-Tijdens de Groenlantbrede scholingsmomenten 

is hier aandacht voor. 

-Tijdens teamvergaderingen worden klassen 

besproken en ook de aanpak van lesgeven komt 

hier aan bod.

Begeleiden en vormgeven van een veilig 

groepsproces

- Intern zorgteam, Zorgadviesteam, 

leerlingenbesprekingen, pestprotocol, 

verzuimprotocol, meldcode huiselijk 

geweld.Leefstijl ( Alphen en Gouda )Tumult 

( Boskoop )

Alphen, afspraak veilige school met alle VO-

scholen en wijkagent.

Gouda, contacten met de Driestar en wijkagent.

Boskoop contacten met wijkagent.

Basiskennis en in basis kunnen omgaan 

met leer- en gedragsproblemen

-teamscholing door ambulante dienst Cluster IV 

en in- en externen.

-Individuele ondersteuning vanuit de ambulante 

dienst cluster II,III, IV. 

-Bevoegde en bekwame mensen voor de klas.



 

3.3.2 Functionarissen eerst en tweede lijn

Bij de ondersteuning in de tweede lijn zijn op deze school de volgende functionarissen betrokken. 

Functionarissen Fte Taken

Mentor Eerste contactpersoon voor de leerling, contact met 

leerkracht, ouder en kind. Begeleiding gedurende het 

schooljaar. Hij/zij is de spil in de zorg rondom de leerling. 

De mentor krijgt begeleidingstijd.

Teamleider Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Zorgcoördinator Verantwoordelijk voor de intensieve zorg voor de locatie 

en voorzitter van het ZAT en contactpersoon met zorg 

verlenende instanties.

Vertrouwenspersoon Voor leerlingen en medewerkers  die te maken hebben 

met agressie, seksuele intimidatie etc.

Remedial teacher Begeleiden/screenen leerlingen met dyslexie, bewaken 

uitvoering leerlingen met dyslexie en  leerlingen met 

taalproblemen, uitvoerende rol bij het aannamebeleid. 

Het afnemen van de WISC, op aanvraag.

Decanaat Loopbaan begeleiden.

Schoolmaatschappelijk 

werk

Vanuit Kwadraad werkzaam op de vestigingen.

Deelname ZAT.

-Leerlingen met een kort lopende hulpvraag of 

doorverwijzing.

Orthopedagoog Werkzaam voor de locaties: Boskoop, Alphen en Gouda. 

Het maken van de motivatie voor de aanvraag van 

cluster IV leerlingen. Ondersteuning locatie-

overstijgende zorgoverleg en deelnemer bij de intake.

Psycholoog Desgewenst op basis van inhuur.

Dyslexiecoach Boskoop en Alphen. Zie RT

Gespecialiseerd docent LC en LD docenten met specifieke opdracht en meer 

gespecialiseerde en gecoördineerde taken. V.w.b. 

verantwoordelijk voor het reken- en taalbeleid

Externe functionarissen

Ambulant begeleider Begeleidt de LGF-leerlingen en mentoren en 

contactpersoon met ouders. Geeft advies aan 

lesgevende collega’s en voert regelmatig gesprekken 

met betrokkenen.

Schoolarts/verpleegkundig

e GGD

Leerlingen van klas 2 worden onderzocht en contact op 

aanvraag en deelname ZAT

Medewerker jeugdzorg Contact op aanvraag en deelname ZAT.

Leerplichtambtenaar Contact op aanvraag en deelname ZAT.

CTVS medewerker Contact op aanvraag, doorverwijzing Plusschool.

Wijkpolitie Contact op aanvraag, wijkpolitie helpt ook mee tijdens 

schoolfeesten, drugsonderzoek, bemiddelen bij 

incidenten.

Deelname ZAT (Boskoop)

Stekpoint Boskoop/Gouda

Vanuit BJZ werkzaam op onze vestiging. 

-Voor de leerlingen met en externaliserende 



 

Functionarissen Fte Taken

problematiek

-Problemen binnen het gezin, ondersteuning

-Leerlingen die moeite hebben met plannen en 

organiseren.

-Leerlingen met een langlopende hulpvraag.

3.3.3 Ondersteuningsstructuur

De ondersteuningsstructuur op school wordt gekenschetst door de volgende vormen van overleg. 

Overleg Behandelde onderwerpen

Leerlingbespreking -Cognitieve (resultaten, achterstanden, 

rapport), sociaal emotionele, pedagogische 

zaken.

-Individuele leerlingen of klassenbespreking

Klasbespreking Zie boven

Intervisie -Tijdens de teamscholing

-nieuwe docenten door docentenbegeleider

-Hulp van elkaars expertise/ervaring 

docenten onderling. 

-Lessenbezoek, audit

Intern zorgteam –Psychosociale problemen zoals op school 

met anderen of thuis die op school een 

belemmerende factor vormen

-Zorgcoördinator, RT, Teamleider, 

Orthopedagoge

ZAT – Voorzitter: Zorgcoördinator, Medewerker 

BJZ, Leerplichtambtenaar, verpleegkundige 

GGD, SMW medewerker, TL ( Alphen )

3.4 Planmatig werken

Als een school planmatig werkt, betekent dat dat de school een goede manier hanteert om na te gaan welke 

onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dit regelmatig evalueert. Als 

het nodig is, schakelt de school bovendien aanvullende expertise van buiten in. 

3.4.1 Volgen van de ontwikkeling van leerlingen

De wijze waarop de (leer)ontwikkelingen van de leerlingen worden gevolgd. 

Overzicht van de toetsen. Denk ook aan sociaal-emotionele ontwikkeling.



 

Naam adm.-

pakket/systeem 

Gegevens

Trajectplanner -Ouder en leerling kunnen de resultaten thuis zien, digitaal.

-Ouder en leerling kunnen het huis- en leerwerk vanuit thuis zien 

digitaal.

- Ouder en leerlingen kunnen het verzuim thuis zien, digitaal.

- Leerling kan email berichtjes sturen naar de leerkrachten

Onderwijstransparant -De nieuwe leerlingen die zijn aangemeld zijn zichtbaar in het 

systeem

-Leerlingen kunnen worden aangemeld bij het CTVS via dit 

systeem

KRD -De leerlingregistratie, NAW, Niveau etc.

Masterplan -Digitaal roosterprogramma op klas- en leerlingniveau.

Toetsen Vak – en vormingsgebieden

PTB/PTA toetsen Locatie-breed met Alphen, Boskoop, Gouda.

Cito-Vas 0,1,2,3 volgtoetsen

Kenmerken van planmatig werken van de school. 

De standaarden die de onderwijsinspectie hanteert voor ‘planmatig werken’ zijn leidend. We verwijzen hier naar de 

checklijst, die als bijlage is toegevoegd. 

a Groepsplannen

- De school werkt nog niet met groepsplannen, dit staat op stapel om dit verder uit te bouwen.

b Individuele handelingsplannen 

- Er wordt met een handelingsplan gewerkt voor de leerlingen die een LWOO-beschikking hebben of de 

rugzakleerlingen. De handelingsplannen worden om het half jaar (februari) geëvalueerd minimaal. Als er tijdens 

rapportvergaderingen, oudergesprekken, uitkomsten CITO-VAS afspraken worden gemaakt dan wordt 

meegenomen in de evaluatie. In juni volgt de eindevaluatie van dat jaar. 

- Onze AB van cluster IV heeft hier een ondersteunende rol in en helpt de mentoren op aanvraag. Er zijn drie 

momenten in het schooljaar gepland om samen met de mentoren de handelingsplannen te evalueren of te maken.

c Ontwikkelingsperspectief

- Nu voor de leerlingen met een Lwoo-indicatie of rugzak. 

- De Cito-Vas toetsen worden geëvalueerd en worden verder vertaald in de lessen op leerlingniveau. Een verdere 

vertaalslag wordt aankomend jaar gemaakt gezien in het kader van opbrengstgericht werken.

Evalueren

Hoe vaak vindt evaluatie van deze plannen plaats? Met wie? Ook leerlingen en ouders? 

- Evaluatie vindt met de ouders plaats ( op school, via de mail of telefonisch )door de mentor.

- De handelingsplannen worden met de leerling gevalueërd door de mentor

- De mentor vraagt regelmatig naar de vorderingen van het handelingsplan aan de leerling en aan de leerkracht.

- Handelingsplan wordt zowel papier als digitaal opgeslagen

- Een medewerker van de administratie checkt of de handelingsplannen correct zijn opgeslagen



 

- Tijdens de leerlingbesprekingen komen de handelingsplannen aanbod en op deze manier ook geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld.



 

4 EXTRA ONDERSTEUNING

In dit hoofdstuk staat de extra ondersteuning/gespecialiseerde ondersteuning beschreven. 

De extra ondersteuning bestaat uit arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en tijdelijk zijn, of structureler en 

intensiever. Het zijn allemaal arrangementen die op de school zelf worden gerealiseerd. Vaak in samenwerking met 

externe partners. 

4.1 Extra arrangementen

In onderstaande tabel staat aangegeven wat de school beschikbaar heeft op de vijf velden, te weten Deskundigheid, 

Aandacht en tijd, Voorzieningen, Gebouw en Samenwerkingspartners. Tevens wordt vermeld voor welke 

ondersteuningsbehoefte dit arrangement toe te passen is. 

Arrangement 1

Naam 

arrangement

Voor welke groep leerlingen

Aandacht en tijd Alle leerlingen, de rugzakleerlingen krijgen meer tijd in de vorm 

van begeleiding. 

Materialen en 

hulpmiddelen

Alle leerlingen. Leerlingen met specifieke hulpvragen kunnen 

individueel bediend worden zoals leerlingen met dyslexie, 

Kurzweil. Leerlingen met een rugzak een laptop e.d.

Deskundigheid Welke expertise wordt ingezet vanuit de school?

Docententeam, zorgteam (RT, orthopedagoog, 

leerlingenbegeleider, kunstzinnig therapeut, zorgcoördinator), 

teamleiding(Teamleiders en regiodirecteur).

Samenwerking Met welke partners?

SMW, GGD, Stek, BJZ, Samenwerkingsverband, LPA, Banjaard, 

Curium, Auris, Horizon, Piramide, GGZ.

Voorzieningen 

in het gebouw

Lift.

Een dierenverblijf en kas is wat lastiger toegankelijk.

Stilteruimte voor leerlingen die behoefte hebben aan rust in de 

pauze. Time out plek.

4.2 Overzicht samenwerkingspartners

Voor de extra ondersteuning aan leerlingen op de school wordt samengewerkt met de volgende ketenpartners. 

Samenwerkingspartner Activiteit

SWV MHR Samenwerking overkoepelend

PrO Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Cluster 1 niet

Cluster 2 Auris, ambulante begeleiding voor de rugzakleerlingen

Cluster 3 Piramide, ambulante begeleiding voor de rugzakleerling

Cluster 4 Horizon, ambulante begeleiding voor rugzakleerlingen.

Ondersteuning docententeam en scholing

Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Ondersteuning team van aanname nieuwe leerlingen



 

GGD Samenwerking na verwijzing of deskundigheid, deelname 

ZAT

Bureau Jeugdzorg Samenwerking na verwijzing of deskundigheid, deelname 

ZAT

GGZ Samenwerking na verwijzing of deskundigheid, 

Gemeente Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Politie Samenwerking na verwijzing of deskundigheid. Wijkpolitie

CJG Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

CTVS Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Schoolmaatschappelijk 

werk/Kwadraad

Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Deelname ZAT

Leerplicht Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Deelname ZAT

RMC Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Stek Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Deelname ZAT ( Boskoop )

Cardea Niet

Halt Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

AMK Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Raad voor de 

Kinderbescherming

Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

MEE Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

( Alphen en Boskoop )

Reboundvoorziening/Plusschoo

l

Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

ROC Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

schoolbegeleidingsdienst Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Bij langdurig zieke kinderen ( Alphen )

Centrum voor autisme niet

GGZ Rivierduinen/Curium Samenwerking na verwijzing of deskundigheid

Brede schoolproject Gouda



 

5 GRENZEN EN GROEIMOGELIJKHEDEN (AMBITIE) 

5.1 Groeimogelijkheden basisondersteuning

De ambities van de school ten aanzien van het primaire proces (klasniveau) zijn: 

Ten aanzien van de ambities om het onderwijs en de ondersteuning op schoolniveau te verbeteren zet de school de 

komende jaren in op de volgende onderwerpen/thema’s/punten:

De teams van de vestigingen staan in principe open voor iedere leerling die zich in de reguliere klassensetting kan 

handhaven. Men werkt met een groot hart, met passie voor de leerling. Men voelt zich sterk in het bieden van een 

passende en veilige plek voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.

Men is in staat te differentiëren op basis van de individuele behoefte van de leerling. 

Er is veel aandacht voor de leerling en wanneer een individuele leerling iets extra’s nodig heeft om zich verder te kunnen 

ontwikkelen, is er met de beschikbare interne- en externe ondersteuning veel mogelijk.

T.a.v. klassenmanagement wordt  gewerkt volgens vaste structuren. De vestigingen hebben daarin hun eigen vrijheid en 

zullen de accenten leggen op die punten die voor de vestiging specifiek en belangrijk zijn.

Opbrengst gericht werken is een van de kernwoorden voor de komende tijd. Met elkaar wordt gewerkt aan een systeem 

om dit te realiseren. De eerste stappen daartoe zijn gezet. Te denken valt dan aan een zorgvuldige analyse  van de 

voortgangstoetsen van het CITO.

 

5.2 Groeimogelijkheden extra ondersteuning

Aandacht en tijd Er is doorgaans slechts één paar handen in de klas. De docent 

varieert in zijn didactische aanpak. De groepsgrootte is 

belemmerend. De groepen zijn te groot om individuele aandacht 

te waarborgen. Dit zal moeten komen uit het Op maat uur en 

middels eventuele RT.

Materialen en 

hulpmiddelen

De methodes lenen zich voor differentiatie. Er is aanvullend 

materiaal beschikbaar. Een stap zal moeten worden gezet in het 

digitaal aanbieden van lesstof. De beperkte aanwezigheid van 

computers en –ruimtes, bevorderd de mogelijkheden niet.

Deskundigheid Collegiale consultatie wordt ingezet binnen de school en ,op 

termijn, met de andere vestigingen. Scholing zal prioriteit moeten 

krijgen voor een deel van de docenten. Scholing op het gebied 

van gedifferentieerd lesgeven.

Samenwerking Binnen de school met elkaars kwaliteiten, de AB’s, de 

orthopedagoge en onze partners binnen het ZAT. Met de 

omgeving door teamscholing door derden, het inhuren van 

deskundigheid ( op maat )

Voorzieningen 

in het gebouw

Het gebouw is voorzien van nagenoeg alle faciliteiten die je in 

een school van tegenwoordig mag verwachten. Een time out 



 

plek in Gouda is een grote wens

5.3 Grenzen van de extra ondersteuning van de school

Binnen de relatief kleine leerlingaantallen op de drie vestigingen is de diversiteit ‘te behappen’.

Groen onderwijs trekt een groot aantal leerlingen aan met een hulpvraag. We moeten ons terdege realiseren dat de 

grens nagenoeg bereikt is. De problematiek is bekend. ODD en CD zijn op zich diagnoses waarbij bij Wellant de 

alarmbellen gaan rinkelen en de stoplichten op rood gaan.

Het gaat echter niet alleen om de soort en de mate van het probleemgedrag, maar om de aantallen die zich hiermee 

aanmelden. Een klas met bijvoorbeeld 1 leerling met ADHD en ASS kenmerken of diagnose is misschien te doen, drie of 

vier leerlingen in een klas soms niet meer. 

Het  is derhalve erg belangrijk  de ondersteuningsbehoefte goed in beeld te krijgen.:

1.De mate waarin de leerling extra ondersteuning (uitleg, aandacht, correctie etc.) nodig heeft in de klas. Wat betekent 

dit voor de docent en voor de medeleerlingen?

2.Is er sprake van co-morbiditeit: meerdere psychische problemen bijv. ADHD met angststoornissen .

3.De mogelijke aanwezigheid van andere belemmerende psychosociale problemen, met name informatie over de 

thuissituatie kan hierbij een grote rol spelen ( bij een officiële DSM verklaring terug te vinden op de 4e as).

Groenlant heeft een significant hoger percentage rugzakleerlingen dan de overige scholen binnen het SWV. Dit aantal 

moet terug om een meer evenwichtige verdeling te krijgen op de scholen in de regio. Wellicht biedt dat dan ook 

mogelijkheden om te kijken naar andere probleemleerlingen, waar we dan samen met onze zorgpartners iets voor 

kunnen betekenen. 

Een tweede reden om kritisch te kijken naar aanmeldingen is het niveau van binnenstromen. Wij bieden onderwijs aan 

leerlingen die vallen binnen een bepaalde bandbreedte. Een lwoo-leerling is pas een lwoo leerling als hij voldoet aan de 

daarvoor geldende normen. Voldoet hij niet; dan PRO of een reguliere plaatsing in het regulier vmbo.

Tot slot kan een reden zijn wanneer de formatie niet toereikend is voor het aannemen van leerlingen. Ook dan zullen we 

zoeken naar andere mogelijkheden.



 

6 PROFESSIONALISERING

De ambitie van de school (alle medewerkers) is om met name te groeien op het gebied van opbrengstgericht werken. 

Daarnaast is veel tijd ingezet om binnen de vakgroepen in Groenlant het niveau te verhogen en efficient om te gaan met 

tijd. We hoeven niet allemaal hetzelfde te ontwikkelen. Door taken te (ver)delen kunnen we een gezamenlijke slag slaan 

en elkaar ondersteunen.  Deze zgn. Groenlantscholing is vorig jaar  ingezet en wordt de komende jaren voortgezet.

Ook is voornemens om expliciet gebruik te gaan maken van de eigentijdse digitale ontwikkelingen, om zodoende meer 

aan te kunnen sluiten bij de individuele ontwikkelbehoeften van de leerling. 



 

7 BIJLAGE 

CHECKLIJST BASISONDERSTEUNING SAMENWERKINGSVERBAND VO MIDDEN-HOLLAND EN RIJNSTREEK

1    Basiskwaliteit - toelichting

Dit aspect verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van 

het onderwijs. Scholen die onder het basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit 

op orde.

X  Onze school heeft basistoezicht van de inspectie.

2 Preventieve en lichte curatieve interventies - toelichting

Het tweede aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, al dan 

niet in samenwerking met partners. In het referentiekader wordt een minimale opsomming gegeven van de interventies 

die bij de basisondersteuning horen.

X   Op onze school is de vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen in orde.

X  Op onze school is er structureel aandacht voor een veilig schoolklimaat.

X  Op onze school is een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyslexie.

  Op onze school is een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyscalculie.

  Op onze school is een afgestemd onderwijsaanbod voor leerlingen die hoogbegaafd zijn.

  Ons schoolgebouw is toegankelijk en heeft aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen 

die dat nodig hebben.

X  Onze school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid en een aanpak gericht op het voorkomen van  

gedragsproblemen.

  Onze school heeft een protocol voor medische handelingen.

3 De onderwijsondersteuningsstructuur - toelichting

Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om interventies te 

plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is, en met welke onderwijs- en ketenpartners wordt 

samengewerkt.

X  Onze school beschikt over functie- en taakprofielen die inzicht geven hoe de ondersteuningsstructuur is  

georganiseerd.

X  Onze school heeft een overzicht van de gemiddelde groepsgrootte en de beschikbare personeelsformatie per klas.

X Onze school beschikt over een overzicht van de gecertificeerde expertise binnen de school.

X  Onze school beschikt over een overzicht van de samenwerkingsrelaties met externe partners ten behoeve van de  

ondersteuning van leerlingen.

4 Planmatig werken – toelichting



 

Als een school planmatig werkt, betekent dat dat de school een goede manier hanteert om na te gaan welke 

onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat regelmatig evalueert. Als 

het nodig is, schakelt de school bovendien aanvullende expertise van buiten in.

De standaarden die de onderwijsinspectie hanteert voor dit geheel van ‘planmatig werken’, zijn  hiervoor leidend.

De volgende standaarden uit het toezichtkader van de inspectie zijn relevant voor het planmatig werken. 

 Op onze school ontwikkelen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun mogelijkheden.

X Onze school biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met  

een taalachterstand.

X De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op onze school.

X  Onze school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het  

gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.

 Onze school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de  

school.

X Het personeel van onze school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen  

omgaan.

X De leraren van onze school stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de  

leerlingen.

X  De leraren van onze school stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

X De leraren op onze school stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in

ontwikkeling tussen de leerlingen.

X  De leraren op onze school stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

X  Onze school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

   De leraren van onze school volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

 X Onze school stelt bij plaatsing zo nodig een ontwikkelingsperspectief vast.

X  Onze school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar 

aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.

X  Onze school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.

X  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt onze school de aard van de ondersteuning voor  

de leerlingen.

X  Onze school voert de ondersteuning planmatig uit.

X  Onze school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning.

In ontwikkeling!



 

X  Onze school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 

leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden.

X  Onze school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

X  Onze school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

X  Onze school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

X  Onze school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

X  Onze school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

X  Onze school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde

onderwijskwaliteit.
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