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WOORD VOORAF 

Een ondersteuningsplan voor het VO is een document waarbij de ondersteuning die de school heeft 

beschreven wordt. In overleg met het Samenwerkingsverband zijn er lijnen uitgezet waar dit 

ondersteuningsplan aan moet voldoen. Vervolgens is er door gesprekken met de schoolleiding en met alle 

begeleiders op school een meer specifiek beeld ontstaan van de ondersteuning op het Coenecoop 

College. Er is de laatste twee jaar veel veranderd in de zorgstructuur van externe organisaties en dat heeft 

ook effect gehad op de manier waarop de zorg binnen de zorg ingezet werd. Dat is de reden dat er een 

nieuw ondersteuningsplan is geschreven waarin deze ontwikkelingen zijn opgenomen.  

 

Dit document is als groeidocument geschreven, zorg is namelijk steeds in beweging en de school zal met 

deze bewegingen mee moeten gaan. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen binnen de school zelf in gang 

gezet waardoor de ondersteuningsstructuur zich zal blijven ontwikkelen. Elk jaar zal dit document worden 

herzien en zo nodig worden bijgesteld. 

 

Het ondersteuningsplan bestaat uit drie delen: 

 

Deel 1 Beschrijvend 

 

In het eerste gedeelte van het plan zal de ondersteuning zoals hij nu op school wordt aangeboden worden 

beschreven. We laten de schoolgegevens zien zoals ze op dit moment zijn. Daarnaast komt aan bod hoe 

het aannamebeleid geregeld is, welke basisondersteuning we bieden en welke leerlingen in aanmerking 

komen voor de extra ondersteuning. Een belangrijk onderdeel in dit gedeelte is ook de route om tot de 

juiste ondersteuning te komen.  

 

Deel 2 Stip op de Horizon 

 

Naast dat het ondersteuningsplan een document is dat docenten, ouders en anderen kunnen gebruiken 

om meer te weten te komen over de opzet van onze ondersteuning, gebruiken we dit plan ook als een 

ontwikkelplan. Het tweede gedeelte bestaat dus meer uit waar we naar toe willen groeien als school. 

Deze ontwikkelpunten zijn te koppelen aan de ontwikkelpunten van het schoolplan en van 

afdelingsplannen. De grootste ontwikkeling is het Handelingsgericht werken. Dit zullen wij als paraplu 

gaan gebruiken voor alle ontwikkelingen op het gebied van zorg, maar ook voor ontwikkelingen binnen de 

afdelingen. Alles is terug te leiden op het handelingsgericht werken, omdat dit niet als iets nieuws 

beschouwd moet worden wat even leuk is om te doen. Handelingsgericht werken is uiteindelijk dé manier 

van werken als het gaat om differentiëren op groepsniveau, individueel niveau en afdelingsniveau. 

Hierover meer bij dit tweede gedeelte.  

 

Deel 3 De bijlagen 

 

Het laatste deel bestaat uit belangrijke bijlagen die gerelateerd zijn aan de ondersteuningsstructuur. Zo 

staan alle functionarissen uitgebreid met een taakbeschrijving beschreven, er zijn meerdere protocollen 

terug te lezen (dyslexie, zorgwekkend ziekteverzuim, plaatsingswijzer, etc)  
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1 INLEIDING 

In het kader van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 dient iedere reguliere 
school over een Ondersteuningsprofiel te beschikken. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving 
van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 
Coenecoop College heeft hiervoor het format van het Samenwerkingsverband VO/VSO MHR gebruikt.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft een gedeelte dat elk jaar wordt geëvalueerd en waar nodig wordt 
bijgesteld, zorg verandert namelijk voortdurend. Het meerjarenplan zal voor drie jaar geschreven worden.  
 
In dit profiel staat handelingsgericht werken centraal. Handelingsgericht werken is niet onze visie, maar 
wel ons gezamenlijk doel dat overal in terug te vinden is. Kijkende naar het schoolplan en de 
afdelingsplannen waarbij ‘het rendement verhogen’centraal staat en het gedifferentieerd lesgeven op een 
activerende manier als verbeterpunten worden gezien, kan je concluderen dat er al handelingsgericht 
gewerkt wordt aan deze doelen. Binnen de ondersteuningsstructuur is het belangrijk dat deze manier van 
werken ingebed gaat worden bij alle docenten. De mentor is de belangrijkste schakel. Dat is de persoon 
die verantwoordelijk is voor het eerste gedeelte van het handelingsgericht werken: het waarnemen en 
onderzoeken. Dit komt ten goede aan het vroeg signaleren en daarmee ook het bepalen van de 
ondersteuningsbehoefte. Dit helpt zowel bij het determineren als bij het bieden van passend onderwijs en 
dat zal uiteindelijk ook de resultaten positief gaan beïnvloeden.  
Op deze manier ondersteunt de ondersteuningsstructuur het doel van de afdelingen en uiteindelijk de 
visie van het Coenecoop College namelijk: 
 
“Het Coenecoop College wil (regulier) voortgezet onderwijs bieden aan alle leerlingen in Waddinxveen/ 
Boskoop en de directe omgeving. Het Coenecoop College leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische 
jongeren, die het voor hen hoogst haalbare diploma halen en gedurende hun middelbare schooltijd een rijk 
gevuld persoonlijk portfolio vol kennis, kunde en vaardigheden opbouwen. Wij voelen ons, samen met de 
ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede ontwikkeling van al onze verschillende jongeren. We 
bieden ons onderwijs aan vanuit de hoofdgedachte dat leerlingen zich op school moeten kunnen 
ontplooien en zich kunnen voorbereiden op deelname in de maatschappij.” (schoolplan 2017-2021) 
 
In dit ondersteuningsprofiel wordt zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning beschreven. 
Ook worden de grenzen van deze extra ondersteuning duidelijk voor elk arrangement aangegeven. Op 
deze manier kunnen we docenten, ouders en leerlingen duidelijkheid bieden en aangeven wat passend 
onderwijs inhoudt binnen de mogelijkheden van het regulier voortgezet onderwijs.  
 
 
Namens de schoolleiding Coenecoop College, 
 
J. Rozema, rector/bestuurder en portefeuillehouder Zorg 
I. Lelieveld, ondersteuningscoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie oktober 2016  
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2 SCHOOLGEGEVENS 

 Contactgegevens 
 

Naam school en vestiging 
 

Coenecoop College 
Waddinxveen en Boskoop 

Brinnummer(s) 
 

00BD 00 en 00BD 02 

Adres en plaats 
 

Oude Dreef 6, 2741ST Waddinxveen 
Kievitstraat 54, 2771 TD Boskoop 

Telefoonnummer, e-mailadres 
 

0182-616055, 
administratie@coenecoopcollege.nl 

Website 
 

www.coenecoopcollege.nl 

Rector / bestuurder 
 

J. Rozema 

Contactpersoon ondersteuning 
 

I. Lelieveld (ondersteuningscoördinator) 

 
 
 

 Kengetallen leerlingenpopulatie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
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 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 

     

Totaal aantal leerlingen 1062 1087 1067  

Vertraagde schoolloopbaan    Volgt nog  

Aantal afstromers (andere 
reguliere school) 

  Volgt nog  

Leerlingen met lwoo 8 26 33  

Leerlingen met LGF cluster 1     

Leerlingen met LGF cluster 2  1 1  

Leerlingen met cluster 3  14 8  

Leerlingen met cluster 4  22 14  

     

Verwijzingen PrO  0 0  

Verwijzingen vso cluster 1  0 0  

Verwijzingen vso cluster 2  0 0  

Verwijzingen vso cluster 3  0 1  

Verwijzingen vso cluster 4  0 3  

Thuiszitters   2  

Voortijdig schoolverlaters1   2 (volgt nog)  
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 Gemiddeld aantal leerlingen per klas  
 

 
 

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 
en hoger 

Vmbo bbl /kbl 18 22  

Vmbo met lwoo 15 21 0 

Vmbo tl/mavo 30 27 23 

Havo 27 28 27 

Vwo 25 20 20 

Gymnasium   18 

TTO 25 16 12 
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3 AANNAMEBELEID 

 Zorgplicht 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen (po en vo) een zorgplicht voor 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De school moet elke aangemelde leerling met extra 

ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek bieden. Is de school zelf niet in staat om de 

leerling de benodigde ondersteuning te geven, dan moet zij op zoek gaan naar een andere school 

voor deze leerling. De grenzen voor passend onderwijs op het Coenecoop College staan verder 

beschreven in hoofdstuk 5. 

Binnen zes weken moet de leerling een passende onderwijsplek hebben. Deze termijn mag met maximaal 

vier weken worden verlengd. 

Ouders die hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld, moeten aangeven welke school hun 

voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht.  

 

 Instroom vanuit primair onderwijs 
Vanuit het primair onderwijs komen leerlingen binnen bij het voortgezet onderwijs. Gegevens van de 
leerling worden door middel van het DOD (digitaal onderwijskundig dossier) overgedragen. In dit DOD 
worden ook groeidocumenten en handelingsplannen geplaatst naast het onderwijskundig rapport met 
hierin het advies van de basisschool. Een leerling wordt op basis van dit advies, de plaatsingswijzer (zie de 
bijlagen) en de warme overdracht door de brugklascoördinatoren geplaatst in een dakpanklas. Indien er 
sprake is van extra ondersteuning zal de ondersteuningscoördinator betrokken worden bij de plaatsing.  
 
 

 Tussentijdse instroom 

Onder tussentijdse instroom vallen leerlingen die niet vanaf klas 1 bij ons starten maar later in hun 

schoolloopbaan op het Coenecoop College inschrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben: 

o Leerlingen kunnen het niveau op hun huidige school niet aan en die school biedt het 

lagere niveau  niet aan. 

o Leerlingen hebben het op hun huidige school niet naar hun zin bijvoorbeeld door pesten 

en willen zelf van school wijzigen. 

o Verhuizing 

o Leerlingen die verwijderd worden van hun huidige school en waar men op zoek is naar 

een andere onderwijsinstelling.  

 

Voor alle hierboven genoemde oorzaken geldt dezelfde procedure: 

o Na aanmelding volgt een intakegesprek met 

ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider en afdelingsleider/afdelingscoördinator 

(dit kan alleen plaatsvinden als de huidige school hiervan op de hoogte is gebracht). In 

overleg met de afdelingsleider/afdelingscoördinator en ondersteuningscoördinator 

wordt bepaald of de leerlingbegeleider of de ondersteuningscoördinator aansluit bij het 

gesprek. Dit is afhankelijk van de situatie van de leerling die zich aanmeldt.  

o Ouders geven na afloop van het intakegesprek toestemming voor het mogen volgen van 

de leerling binnen het schoolzorgteam.  

o De afdelingsleider/afdelingscoördinator neemt na afloop van het gesprek contact op 

met de huidige school en eventueel andere betrokken partijen. 

o Afdelingsleider/afdelingscoördinator en ondersteuningscoördinator/leerlingbegeleider 

vormen op basis van alle gegevens een advies en leggen dit voor aan de rector.  

o De rector besluit of de leerling plaatsbaar is op het Coenecoop College en onder welke 

voorwaarden.  

o Afdelingsleider/afdelingscoördinator informeert ouders over dit besluit.  
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Er kunnen redenen zijn om een leerling niet aan te nemen. Dat kan zijn omdat het Coenecoop College niet 

aan de zorgvraag denkt te kunnen voldoen (zie hoofdstuk 5). Verder kan het ook binnen de organisatie 

niet mogelijk zijn, denkend aan groepsgrootte of groepssamenstelling. Ook het risico dat de leerling met 

zich meeneemt, kan mee worden genomen in het advies. In sommige gevallen worden leerlingen tijdelijk 

aangenomen op basis van een gastleerlingschap. Tijdens deze periode van 3 tot 6 maanden moet de 

desbetreffende leerling laten zien, aan de hand van een vooraf opgesteld contract, dat hij/zij bij het 

Coenecoop College op de juiste plek zit.  

 

 Plaatsing lwoo-leerlingen (leerweg ondersteunend onderwijs) 
Het Coenecoop College beschikt over een lwoo-licentie. Een leerling die in aanmerking wil komen voor 

een indicatie lwoo, moet voldoen aan wettelijke criteria ten aanzien van IQ en leerachterstanden (zie 

bijlage). De beschikking wordt aangevraagd door de VO school waarbij de leerling is aangemeld en wordt 

afgegeven door de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. De beschikking is gedurende de 

hele schoolloopbaan op het VMBO dan wel PrO geldig. Lwoo wordt aangeboden binnen de richtingen van 

het vmbo.  

De aanmelding van de lwoo-leerlingen verloopt via de ondersteuningscoördinator en de 

brugklascoördinator. De ondersteuningscoördinator vraagt de beschikking aan, de burgklascoördinator 

verzorgt de warme overdracht. Indien nodig, sluit de ondersteuningscoördinator hierbij aan of voert een 

extra gesprek met de intern begeleider van de basisschool.   
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4 BASISONDERSTEUNING 

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen 

organisatie biedt aan alle leerlingen. Uitgangspunt is dat de docent aan de pedagogische en didactische 

basisbehoeften van de leerlingen in de klas kan voldoen. Mentor en docenten sluiten aan bij de kansen, 

mogelijkheden en positieve kwaliteiten van de leerling. Bij het bepalen van de didactische en 

pedagogische behoeften van leerlingen gaat het niet om de vraag: “Wat is er mis met deze leerling”, maar 

om de vraag: “Hoe kan ik mijn instructie, aanbod en begeleiding afstemmen op wat deze leerling nodig 

heeft om deze doelen te bereiken?” 

De basisondersteuning bestaat uit: 

a basiskwaliteit; 

b handelingsgericht werken; 

c preventieve en licht curatieve interventies; 

d ondersteuningsstructuur op school. 
 

 Basiskwaliteit 

Onder basiskwaliteit verstaan we dat lessen op orde zijn en de resultaten voor de inspectie op orde zijn. 

Hierover is meer te lezen in het schoolplan 2017-2021.  

 

 Handelingsgericht werken 

Er moet planmatig gewerkt worden bij het inzetten van welke vorm van ondersteuning dan ook. Maar ook 

het planmatig werken binnen de organisatie om processen te verbeteren valt hieronder. Dit doen we 

volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Meer over de werkwijze handelingsgericht werken en de 

implementatie daarvan is te vinden in het tweede deel van dit ondersteuningsplan.  

Er is onderscheid te maken in soorten plannen: 

A het groepsplan  

Een groep leerlingen valt uit op een bepaald gebied. De docent kan voor deze groep een plan maken 

waarbij voor dit onderdeel een beginsituatie kan worden geschetst, te behalen doelen, middelen en een 

evaluatie. Dit moet verder ontwikkeld worden tijdens de scholing ‘handelingsgericht werken’. 

B het individuele handelingsplan 

Voor leerlingen die een individuele aanpak binnen de basisondersteuning nodig hebben (denkend aan RT, 

JOS, begeleiding door leerlingbegeleider en aanpassingen in de klas) wordt een individueel handelingsplan 

opgesteld. Dit plan staat genoteerd in SOM en bestaat wederom uit een beginsituatie, doelen, middelen 

en evaluatie. Tijdens de leerlingbespreking zullen deze plannen worden besproken en worden 

gemonitord. Ook dit wordt komende jaren verder ontwikkeld door middel van scholing. 

C Ontwikkelperspectiefplan (OPP) 

Voor leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning wordt een OPP opgesteld. Dit OPP 

wordt door mentor, leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator en ambulant begeleider opgesteld en 

tussentijds geëvalueerd. Voor dit plan hanteren we het format van het samenwerkingsverband.  
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 Preventieve en licht curatieve interventies 

De basisondersteuning biedt zowel preventieve als licht curatieve interventies.  

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop is gericht om tijdig 

leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Licht curatieve interventies zijn 

interventies die binnen de basisondersteuning vallen en structureel beschikbaar voor en/of binnen de 

school zijn en ze moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. 

Hieronder een overzicht van de interventies die gedaan kunnen worden binnen de basisondersteuning. 

Zodra leerlingen extra ondersteuning hebben, spreken we over ‘onderwijszorgarrangementen’ en deze 

staan beschreven in hoofdstuk 5. 

 

Interventies binnen 

basisondersteuning 

Functionaris (zie ook 

overzicht 

‘functionarissen) 

Beknopte omschrijving 

- Dyslexie RT Leerling met een dyslexieverklaring krijgen in leerjaar 1 en 2 

structureel wekelijks ondersteuning. Leerlingen uit hogere leerjaren 

kunnen gedurende een korte periode ondersteuning krijgen.(zie 

bijlage dyslexieprotocol) 

- Dyscalculie RT Leerling met een dyscalculieverklaring krijgen in leerjaar 1 en 2 

structureel wekelijks ondersteuning. Leerlingen uit hogere leerjaren 

kunnen gedurende een korte periode ondersteuning krijgen 

- Gebruik aangepaste 

voorzieningen gebouw 

Conciërge  Gebouw Waddinxveen: lift, invalidetoilet 

Gebouw Boskoop: traplift 

- Medische handelingen BHV De BHV’ers zijn op de hoogte van de medische handelingen. 

- Lichte zorg in 

samenwerking met 

ketenpartners 

(bijvoorbeeld GGD) 

schoolverpleegkundi

ge 

GGD inzetbaar op verzoek ondersteuningscoördinator en 

verzuimcoördinator.  

GGD voert met alle 1ste  klas vmbo-leerlingen en 2de  klas havo-en 

vwo-leerlingen gesprekken (screening).  

GGD is betrokken bij ziekteverzuim en sluit aan bij Flex-Zats 

- SoVa-training Sova trainers 

(docenten) 

Het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het krijgen van 

groter zelfvertrouwen bij leerlingen uit de onderbouw die sociaal 

onhandig zijn. Wordt ingezet in 1e  en 2e leerjaar. 

- Faalangstreductietraining Faalangsttrainers 

(docenten) 

Het verminderen dan wel wegnemen van faalangstgevoelens bij 

leerlingen uit het 1ste en 3de leerjaar. 

- Huiswerkbegeleiding Lyceo Particulier bedrijf Lyceo begeleidt leerlingen. De leerlingen worden 

aansluitend aan hun lesrooster een aantal keer per week intensief 

begeleid bij hun huiswerk en studievaardigheden. 

- Examenvreestraining Faalangsttrainers  Het verminderen of wegnemen van angst rondom het examen. 

Wordt gegeven aan de examenklassen indien leerlingen zich 

hiervoor aanmelden 

- STUVA docenten Leerlingen krijgen de mogelijkheid om 1 uur in de week 

ondersteuning te krijgen bij het plannen van hun huiswerk en ander 

schoolwerk.  

- Examentraining Lyceo Onderdeel lessen en Lyceo 

- Remedial teaching RT Leerlingen kunnen gedurende een korte periode ondersteuning 

krijgen op meerdere gebieden. Pre-teaching is hier ook onderdeel 

van.  
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- Steunlessen vakdocent Steunlessen worden aan leerlingen gegeven op advies van de 

vakdocenten. Per periode gedurende 6 weken. 

- Lichte 

structureringsproblematiek 

Leerlingbegeleider Gedurende een korte periode wordt er gewerkt aan het leren leren 

voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het mentoruur 

- Lichte sociaal-emotionele 

problematiek 

Leerlingbegeleider Leerlingen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben op het gebied van 

gedrag binnen of buiten de groep waarbij een korte interventie 

nodig is.  

- Rekenbegeleiding Mentor en 

wiskundedocent 

Steunles rekenen  

- Vertrouwenspersonen Docent bijzondere 

taak 

Leerlingen die te maken hebben met seksuele intimidatie komen 

terecht bij de vertrouwenspersoon. Zij begeleiden dit proces. 

- Decaan Afdelingscoördinator Begeleidt leerlingen tijdens hun keuze voor vervolgonderwijs en bij 

het samenstellen van vakkenpakketten.  

- JOS STEK en Kwadraat Begeleiden leerlingen bij sociaal-emotionele problemen, 

opvoedproblemen, motivatieproblemen, planningsproblemen of 

een combinatie van genoemde problemen (zie 4.5) 

 

 Ondersteuningsstructuur 

Op het Coenecoop College werken we met een schoolondersteuningsteam. Dit team wordt aangestuurd 

door de ondersteuningscoördinator. Zij is de makelaar binnen dit team en verantwoordelijk voor de lijnen 

binnen de ondersteuningsstructuur, de begroting van het ondersteuningsbudget, het aansturen van de 

leden van het ondersteuningsteam, het beleggen van Flex-Zats en andere bijeenkomsten of overleggen. 

De aanvragen voor extra ondersteuning lopen ook via de ondersteuningscoördinator. De 

ondersteuningscoördinator legt verantwoording af bij de portefeuillehouder ‘zorg’, voor schooljaar 2016-

2017 is dat de rector/bestuurder Jan Rozema.  

Het schoolondersteuningsteam intern bestaat uit: 

- Ondersteuningscoördinator; mevrouw I. Lelieveld 

- Leerlingbegeleiders; mevrouw A. Versloot en mevrouw Y. Groenewoud 

- Begeleider passend onderwijs; mevrouw A. van der Hulst en mevrouw J. Bukman 

- Remedial teacher; mevrouw B. Wiegand 

- JOS medewerkers; mevrouw T. Romeijn en mevrouw L. Steenbergen 

- GGD medewerker; mevrouw S. Romijn 

- Afdelingsleiders 

- Mentoren 

 

Leerlingen kunnen zonder toestemming van ouders besproken worden binnen dit team. Dit omdat alle 

functionarissen die hierboven beschreven zijn onderdeel zijn van de interne zorgstructuur. Op het 

moment dat er externe functionarissen betrokken worden in het proces, moeten ouders daar wel van op 

de hoogte worden gebracht.  

 

 Positie JOS basisondersteuning 

JOS staat voor Jeugd Ondersteuning op School. Het betreft hier een samenwerking tussen 

schoolmaatschappelijk werk (Kwadraad) en Stekjeugdhulp. Het aantal uur dat JOS aanwezig is op school 

wordt mede bepaald door het samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen en de verdeling 

van de leerlingen over de onderwijssoorten. JOS valt onder de basisondersteuning, maar wordt wel door 

externen verzorgd en mede bekostigd door de gemeente.  
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4.5.1 Werkwijze JOS 

JOS werkt vanuit een preventief en licht curatief kader. Dat betekent dat de ondersteuningsvraag van de 

leerling enkelvoudige problematiek met een schools karakter betreft. Men kan dan denken aan leerlingen 

met de volgende ondersteuningsbehoeften: 

- Leerlingen die moeite hebben met het organiseren en plannen van hun huiswerk 

- Leerlingen met zorgwekkend ongeoorloofd verzuim 

- Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met regels en kaders 

- Leerlingen die een ernstige vorm van faalangst hebben 

- Leerlingen met beginnende schoolangst 

- Leerlingen die stagneren in hun sociaal emotionele ontwikkeling 

 

De mentor meldt een leerling met 1 van bovenstaande ondersteuningsbehoeften aan bij de 

ondersteuningscoördinator. De leerling wordt besproken binnen het schoolondersteuningsteam. Als na 

dit overleg besloten wordt om JOS in te zetten, vult de mentor het aanmeldformulier van JOS in en op 

basis daarvan nodigt de JOS medewerker ouders, mentor en leerling uit voor een startgesprek. Ouders 

moeten toestemming geven door middel van een handtekening voor begeleiding vanuit JOS. Samen met 

de leerling, de mentor en de ouders worden er doelen opgesteld waar vervolgens wekelijks aan gewerkt 

wordt gedurende maximaal 5 maanden. Indien dit niet voldoende blijkt te zijn, zal de leerling 

doorverwezen worden naar externe partijen zoals het Sociaal Team, de Onderwijs Opvangvoorziening of 

de begeleider passend onderwijs.  
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5 EXTRA ONDERSTEUNING 

Voor leerlingen waar de basisondersteuning niet voldoende is, heeft de school beschikking over extra 

ondersteuning (ambulante begeleiders, gespecialiseerde collega-leraren 

van andere scholen, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, 

jeugdgezondheidszorg en tijdelijke plaatsingen en voorzieningen). 

Bij extra ondersteuning blijft de leerling vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft 

daar ingeschreven. De extra ondersteuning heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend en 

wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze kunnen variëren van curatief en 

tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. De arrangementen bestaan uit de 

volgende velden: 

- Deskundigheid 

- Aandacht en tijd 

- Voorzieningen 

- Gebouw 

- Samenwerkingspartners  

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen wordt door de school in overleg met de leerling 

en de ouders een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.  

 

 Vormen van extra ondersteuning 
Bij extra arrangementen kan het volgende onderscheid gemaakt worden: 

- Lwoo-arrangement 

- Arrangementen in en om de school 

- Arrangementen van het samenwerkingsverband (zie ook 5.2 Speciale lesplaatsen) 

- Individuele arrangementen 

 

Er zal voor elk van de verschillende arrangementen beschreven worden welk type leerling hiervoor in 

aanmerking komt aan de hand van de hierboven genoemde velden. Voor elk arrangement zal worden 

aangegeven waar de grenzen van passend onderwijs liggen voor Coenecoop College. 

 

5.1.1 Lwoo-arrangement 

Leerlingen binnen het vmbo kunnen vanuit de basisschool het advies mee krijgen om lwoo 

(leerwegondersteunend onderwijs) te gaan volgen op school. Bij ons betekent dit dat voor de afdeling 

basis en kader er in de onderbouw een lwoo-klas geformeerd wordt van circa 18 leerlingen. De groepen 

zijn heterogeen, dat wil zeggen dat we een lwoo-klas hebben en een niet-lwoo-klas. Deze leerlingen 

hebben meer instructie nodig en ondersteuning bij het plannen en organiseren van hun werk. Hieronder 

staat beschreven hoe we dit in de praktijk vorm geven.  

In de bovenbouw bestaat de ondersteuning meer uit individuele begeleiding als dit nodig blijkt te zijn. 

Verder wordt er in de bovenbouw meer uren besteed aan praktijkvakken en daar worden, indien nodig, 

extra handen worden ingezet.  
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Gebieden  Uitwerking 

Deskundigheid Het team wordt gedurende de teamvergadering door middel van collegiale 

consultatie meer bekend met de doelgroep en er wordt in het afdelingsplan 

stilgestaan bij differentiëren en dezelfde structuur geven aan deze groep, 

zodat het voorspelbaar is voor de klas wat ze bij elke docent kunnen 

verwachten.  

Aandacht en tijd Er is een onderwijsassistent voor deze groepen aanwezig in de klas en 

daarbuiten. Zij zorgt voor extra handen in de klas en voor 1 op 1 begeleiding 

van leerlingen buiten de klas. Een uitgebreide taakomschrijving is te lezen in 

de bijlagen.  

Voorzieningen Het is de wens van het team om te werken met stamlokalen in elk geval 

voor de kernvakken voor de brugklas.  

Er is ruimte om leerlingen met een laptop of andere hulpmiddelen te laten 

werken.  

Gebouw  Het gebouw behoeft voor deze groep leerlingen geen bijzondere 

aanpassingen. In de toekomst moet gekeken worden of er een mogelijkheid 

is voor een aparte pauzeruimte voor de zeer kwetsbare leerlingen.  

Samenwerkingspartners In eerste instantie is de uitwisseling en de overdracht van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs heel belangrijk. Daarna wordt er 

samengewerkt waar nodig met externe instanties.  

Maatwerk  Voor de leerlingen binnen het LWOO wordt een handelingsplan opgesteld 

met daarin het maatwerk voor de betreffende leerling. Het kan ook een 

groepsplan zijn als het meerdere leerlingen betreft met dezelfde 

problematiek. Men kan dan denken aan bijvoorbeeld extra steunlessen 

buiten de reguliere steunlessen of huiswerkplanning en begeleiding 

Grenzen  Indien de intelligentie beneden het lwoo-kader valt en een leerling niet mee 

kan komen met het niveau van de vmbo basisgerichte leerweg met lwoo, zal 

het Coenecoop College bij het samenwerkingsverband een aanvraag doen 

voor Praktijk Onderwijs.  

 

5.1.2 Langdurig zieke leerlingen of leerlingen met lichamelijke beperkingen (cluster 3) 

Deze leerlingen hebben te maken met langdurige ziekte of een lichamelijk beperking. Het kan ook 

leerlingen betreffen met psychosomatische klachten. Soms is een korte interventie voldoende en soms is 

er een langdurige begeleiding nodig. Deze begeleiding wordt gegeven door een begeleider passend 

onderwijs vanuit de AED.  

 

Gebieden Uitwerking 

Deskundigheid De deskundigheid ligt bij de begeleider passend onderwijs. Hij/zij zal de 

school adviseren in de ondersteuning of zelf de ondersteuning bieden aan 

de leerling.  

Aandacht en tijd Dit is afhankelijk van de leerling. De extra aandacht en tijd komt vanuit de 

BPO.  

Voorzieningen Er kan gedacht worden aan het gebruik van een laptop, aanpassingen 

tijdens gym et cetera.  

Gebouw  Het gebouw is rolstoelproef gemaakt, het invalidetoilet is vernieuwd in 

2016, er is een evacuatiestoel.  

Samenwerkingspartners  Er wordt samengewerkt met AED en samenwerkingsverband. Daarnaast kan 

er overgegaan worden op thuisonderwijs in sommige gevallen vanuit ZIZON 
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of extra begeleiding thuis om een hiaat weg te werken ontstaan door 

langdurige ziekte (studentplus of LYCEO) 

Maatwerk Voor deze leerlingen wordt in een individueel plan (OPP) precies 

aangegeven waar de begeleiding uit moet bestaan. Dat is afhankelijk van de 

hulpvraag van de leerling.  

Grenzen  Indien de leerling vanwege ziekte niet structureel bij kan blijven met het 

programma en er naast een gedeeltelijk aangepast programma meer 

individuele begeleiding nodig is, wordt er verwezen naar VSO gericht op 

langdurige zieke leerlingen of leerlingen met een lichamelijke beperking.  

 

5.1.3 Leerlingen met ernstige plannings-en structureringsproblematiek  

Leerlingen die veel moeite hebben met plannen en structureren bijvoorbeeld door een stoornis uit het 

autistisch spectrum of een concentratiestoornis, hebben meer begeleiding nodig bij het maken van hun 

opdrachten dan in de klas kan worden geboden. Deze leerlingen hebben soms ook binnen het sociaal-

emotionele gedeelte moeite om aansluiting te vinden in de groep, ook daar hebben ze dan begeleiding bij 

nodig. Deze leerlingen worden begeleid door een begeleider passend onderwijs (BPO).  

 

Gebied Uitwerking 

Deskundigheid De deskundigheid wat betreft omgaan met leerlingen met ASS of 

soortgelijke hulpvragen ligt bij de BPO. Doelstelling van de school is om alle 

docenten te trainen door de BPO in het zoveel mogelijk passend maken van 

het onderwijs voor deze doelgroep 

Tijd en aandacht Er is voor deze leerlingen wekelijkse begeleiding door de BPO indien dat 

nodig is. Dit is per leerling verschillend 

Voorzieningen Er mag gebruik worden gemaakt van verschillende hulpmiddelen. Leerlingen 

kunnen, indien dit aangegeven wordt door een psycholoog of 

orthopedagoog, bijvoorbeeld gebruik maken van tijdsverlenging bij het 

examen en toetsen. Ook andere hulpmiddelen zoals laptop kunnen gebruikt 

worden.  

Doelstelling is om ook bepaalde opdrachten aan te passen voor sommige 

leerlingen.  

Gebouw Er is ruimte beschikbaar om deze leerlingen te begeleiden.  

Doelstelling is om te onderzoeken in hoeverre een aparte pauzeruimte voor 

kwetsbare leerlingen nodig is.  

Samenwerkingspartners Er wordt samengewerkt met BPO, met samenwerkingsverband en in 

sommige gevallen ook met de sociale teams. Er kan ook een samenwerking 

ontstaan met het VSO indien een leerling overgeplaatst gaat worden.  

Maatwerk Voor deze leerlingen wordt een individueel plan opgesteld (OPP) door 

mentor en BPO.  

Grenzen  Indien blijkt dat de leerling niet leerbaar is in een groepsgrootte van 25-30 

leerlingen of als er een diagnostiek aanwezig is richting cluster 4 en de 

leerling niet kan meedraaien binnen het regulier onderwijs, zal er een 

verwijzing komen naar VSO, aangevraagd door school in samenspraak met 

ouders en samenwerkingsverband.  
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5.1.4 Leerlingen met Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) 

De leerlingen hebben een ondersteuningsbehoefte vanwege een taalstoornis. Dit kan zijn dat de leerling 

doof of slechthorend is. Het kan ook dat de leerling vanwege bijvoorbeeld een hersenbeschadiging een 

achterstand van 2 jaar heeft op taalgebied. Deze leerlingen vallen onder Cluster 2 ondersteuning.  

 

Gebied Uitwerking 

Deskundigheid De deskundigheid voor deze doelgroep komt van de BPO cluster 2. Hij/zij 

onderzoekt de hulpvraag van de leerling of van de school en geeft op basis 

hiervan advies en schrijft een OPP 

Tijd en aandacht De BPO begeleidt in principe de begeleider die op school aan het werk gaat 

met deze leerling. Dat kan bijvoorbeeld een RT’er zijn. Er wordt een 

arrangement afgegeven en een bijbehorend budget. Dit wordt samen met 

de school, ouders en BPO ingezet.  

Voorzieningen Leerlingen kunnen gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen zoals een 

gehoorapparaat of SOLO apparatuur of taalkaarten.  

Gebouw In het gebouw zijn geen bijzondere aanpassingen nodig voor deze 

doelgroep.  

Samenwerkingspartners Er wordt samengewerkt met de BPO’ers vanuit Auris.  

Maatwerk De BPO stelt samen met de school en ouders de hulpvraag vast en schrijft 

hiervoor een passend plan.  

Grenzen Indien blijkt dat de leerling niet leerbaar is in een groepsgrootte van 25-30 

leerlingen of als er een diagnostiek aanwezig is richting cluster 4 en de 

leerling niet kan meedraaien binnen het regulier onderwijs, zal er een 

verwijzing komen naar VSO, aangevraagd door school in samenspraak met 

ouders en samenwerkingsverband 

 

 Speciale lesplaatsen 

Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de extra ondersteuning die geboden wordt binnen het 

regulier onderwijs, kan er uitgeweken worden naar speciale lesplaatsen. Dit kan van tijdelijke aard zijn of 

structureel.  

 

5.2.1 Onderwijs Opvang Voorziening (OOV) 

Trajecten als Rebound en Op de rails bestaan niet meer als losse trajecten. Deze zijn ondergebracht 

binnen de Onderwijs Opvang Voorzieningen. Er zijn binnen het samenwerkingsverband twee locaties waar 

leerlingen van alle onderwijssoorten tijdelijk onderwijs kunnen krijgen aangeboden, als dit op hun huidige 

school niet mogelijk is: Gouda en Alphen aan de Rijn.  

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn: 

- Leerlingen die de veiligheid van zichzelf en van anderen in gevaar brengen dan wel in gevaar dreigen 

te brengen 

- Leerlingen die angst ontwikkeld hebben om naar school te gaan en dit in een kleinere setting weer 

moeten leren opbouwen 

- Leerlingen waarvan er een vermoeden is dat er bijzondere onderwijsbehoeften zijn en gericht en 

intensief geobserveerd moeten worden en eventueel onderzoek nodig hebben.  
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Leerlingen worden uitbesteed aan de Onderwijs Opvang Voorziening voor een vooraf bepaalde periode. 

Er is keuze uit de volgende arrangementen: 

- Observatietraject van 6 weken 

- Observatie en behandeltraject van 3 maanden 

- Observatie en behandeltraject van 6 maanden 

De ondersteuningscoördinator vraagt dit traject aan nadat dit met ouders, samenwerkingsverband, 

sociaal team en eventueel andere betrokkenen is besproken.  

Leerlingen blijven gedurende deze periode ingeschreven op de VO-school en de VO-school blijft ook 

verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. De leerling wordt in eerste instantie begeleid naar een 

terugkeer op de VO-school. Dit gebeurt door middel van samenwerking met verschillende hulpverleners 

(STEK, GGZ, FACT, sociaal team). 

 

 

5.2.2 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

Voor leerlingen waar de grenzen van het regulier onderwijs zijn bereikt, is er een structurele mogelijkheid 

om passend onderwijs te volgen. Ook leerlingen die te maken hebben met internaliserende problematiek 

en thuiszitten of leerlingen die al dan niet vrijwillig tijdelijk geplaatst zijn in een residentiële 

jeugdzorginstelling en die – na behandeling – teruggeplaatst kunnen worden naar het regulier onderwijs, 

al dan niet met aanvullende ondersteuning, komen hiervoor in aanmerking.  

We maken onderscheid in het type VSO afhankelijk van de problematiek. Voor leerlingen die chronisch 

ziek zijn en regulier onderwijs niet kunnen volgen of leerlingen die zwaar lichamelijke beperkingen 

hebben, zijn er gespecialiseerde cluster 3 scholen. Voor de andere leerlingen zijn er VSO scholen die meer 

gespecialiseerd zijn in gedragsproblematiek al dan niet vanwege een diagnose in het autistisch spectrum 

of dergelijke.  
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6 ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN COENECOOP COLLEGE: HET PROCES 

In de voorgaande hoofdstukken is besproken wat we onder basisondersteuning en extra ondersteuning 

verstaan en wanneer een leerling in aanmerking komt voor een speciale lesplaats. Op het Coenecoop 

College wordt volgens een vaste organisatie gewerkt aan deze ondersteuning. In dit hoofdstuk gaan we 

meer in op de wijze waarop de aanvraag naar ondersteuning verloopt en op welke manieren er overleg 

wordt gevoerd. In de bijlage wordt per functionaris aangegeven wat zijn/haar taak is in deze 

ondersteuningsorganisatie.  

 

  Overlegstructuur  
Op school zijn er diverse overleggen die gevoerd worden met betrekking tot zorg. Belangrijk is om te 
benadrukken dat er geen ZAT-overleggen meer zijn waar leerlingen voor werden aangemeld door de 
mentor. Sinds 2015-2016 is hiervoor in de plaats het Flex-Zat gekomen. Het grootste verschil is dat ouders 
en leerling bij dit gesprek aanwezig zijn en dat er alleen functionarissen voor worden uitgenodigd die 
daadwerkelijk input hebben in het overleg. De ondersteuningscoördinator belegt een Flex-Zat en nodigt 
hiervoor de betrokken partijen uit. Over de procedure kunt u meer lezen bij “route naar zorg”.  
 
Hieronder een kort overzicht van de overleggen die structureel gevoerd worden en wat de inhoud is van 
deze overleggen.  

Overleg Inhoud 

Leerlingbespreking 

 

Na aanmelding door mentor wordt de leerling door het afdelingsteam besproken: 

welke problematiek/zorg? Welke aanpak? Wie houdt de regie? Op dit moment 

gebeurt dit bij sommige afdelingen tijdens de afdelingsvergadering en sommige 

afdelingen hebben er een apart overleg van gemaakt. Onderzocht moet worden of 

het goed is om er een vast overlegmoment voor te creëren.  

Rapportvergadering Bespreken van resultaten van leerlingen. 

Het bespreken van de prognoses van leerlingen. 

Groot-verzuim overleg Hierin worden de leerlingen met zorgwekkend verzuim of ziekteverzuim besproken en 

worden er afspraken gemaakt over de aanpak van deze leerlingen. Betrokken hierbij 

zijn: 

Ondersteuningscoördinator 

Verzuimcoördinator 

Samenwerkingsverband (onderwijsloket) 

Leerplichtambtenaren 

BPO leerlingen met lichamelijke klachten en/of beperkingen 

Schoolverpleegkundige GGD 

De afdelingsleider is niet aanwezig bij dit overleg, maar wordt tijdens de procedure op 

de hoogte gehouden door de verzuimcoördinator of de ondersteuningscoördinator.  

Schoolzorgteam 

overleg 

Hier worden leerlingen besproken die al in een zorgtraject zitten of nieuwe 

aanmeldingen. 

Betrokken zijn: 

Ondersteuningscoördinator 

Leerlingbegeleiders 

BPO 

JOS  

Flex-Zat Wordt ingezet door de ondersteuningscoördinator na aangeven van de mentor of 

afdelingsleider. Tijdens het Flex-Zat wordt de ondersteuningsvraag besproken en 

wordt er gekeken met betrokkenen welke ondersteuning gegeven zou kunnen 

worden. De voorzitter van dit overleg is de ondersteuningscoördinator.  
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De volgende instanties worden altijd uitgenodigd voor een Flex-Zat: 

Mentor 

Sociaal Team 

Samenwerkingsverband 

Ouders en leerling 

De volgende instantie kunnen worden uitgenodigd: 

JOS 

GGZ 

GGD 

Leerplicht 

Andere instanties die betrokken zijn bij het gezin 

  

 

 

 Ondersteuningsroute 

Nu duidelijk is welke organisaties en functionarissen er betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs, welke 

type ondersteuningsvragen er kunnen zijn en welke arrangementen er kunnen worden aangeboden, is het 

goed om te kijken wanneer welke leerling waarvoor in aanmerking komt. En hoe gaat de aanvraag voor 

extra ondersteuning, welke stappen moeten daarvoor al genomen zijn en, heel belangrijk, wie is waarvoor 

verantwoordelijk? De ondersteuningsroute zal hieronder in 4 fases uiteen gezet worden. Ook zal er 

aangegeven worden welke fases onder de basisondersteuning vallen en welke onder de extra 

ondersteuning. De laatste fase is nazorg en evaluatie. Deze fase wordt niet apart beschreven. Elk jaar 

worden arrangementen geëvalueerd en wordt er gekeken welke nazorg leerlingen nog nodig hebben. 

 

B
asiso

n
d

e
rste

u
n
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g 

Fasering Betrokken Gegevens Afspraken  

Fase 0: 
Warme overdracht van de 
leerling. Dat kan van PO komen 
of van een andere VO of VSO.  

De school van herkomst 
(leerkracht groep 8, mentor, 
brugklascoördinator) 
 
Bij overdracht V(S)O is ook 
de afdelingsleider/ 
afdelingscoördinator 
betrokken 
Ouder en leerling 

De school van herkomst 
levert overdracht gegevens 
aan te denken aan: 
- DOD 
- Advies basisschool 
- Resultaten 
- Eventueel OPP indien 

aanwezig 

Vanuit PO-VO verzorgen 
de 
brugklascoördinatoren 
de warme overdracht 
gesprekken.  
Vanuit VO-VO is er een 
intakegesprek met 
ondersteuningscoördina
tor en afdelingsleider. 
Er wordt gekeken of het 
een leerling betreft met 
extra 
ondersteuningsbehoeft
e 

Fase 1 
Observeren en signaleren.  
Op basis van toetsen, 
observaties en gesprekken met 
leerlingen wordt de 
ontwikkeling in de gaten 
gehouden van een leerling. 

School: docenten, mentor, 
afdelingsleider, 
verzuimcoördinator en 
leerling 
 
Thuis: ouders en leerling  

Gegevens worden gehaald 
uit toetsen, 
overdrachtsgegevens, 
cijfers, verzuimregistratie, 
incidenten en uit 
gesprekken met ouders.  

Mentor en ouders 
voeren gesprek en 
kijken naar kansen en 
mogelijkheden binnen 
de basisondersteuning. 
Er wordt een start 
genaakt met 
handelingsgericht 
werken waar 
ondersteuningsadviezen 
voor school worden 
beschreven.  
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Fase 2  

Collegiale consultatie 

Mentor deelt zorg leerling met 

ondersteuningscoördinator. Er 

wordt aandacht besteed aan 

wat docenten zelf in kunnen 

zetten aan instructie/gedrag of 

attitude om de leerling te 

ondersteunen 

Leraren, mentoren en 
ondersteuningscoördinator 
delen de zorgen 
betreffende de leerling.  
Collegiale consultatie 
binnen de school en indien 
gewenst met externe 
partners.  
Ouders worden 
geïnformeerd. Gesprek 
leerling 

Uitwisselen van gegevens 
met docenten en ouders 

Consultatie tijdens 
bijvoorbeeld: 
- Rapportbespreking 
- Leerlingbespreking 
- Verzuimoverleg 
 
Indien het nodig is om 
de leerling aan te 
melden bij het 
ondersteuningsteam, 
toestemming vragen 
aan ouders.  
Gezamenlijke aanpak 
afstemmen 

Fase 3a 

Ondersteuningsteam en inzet 

interventies 

basisondersteuning 

De hulpvraag van docenten en 

mentoren over de leerling 

wordt besproken binnen het 

ondersteuningsteam en er 

worden interventies binnen de 

basisondersteuning ingezet.  

 

Intern ondersteuningsteam 
(ondersteuningscoördinator
, mentor, 
leerlingbegeleider)  
Eventueel kunnen er 
collega’s van het Flex-Zat 
meedenken 
(onderwijsspecialist, 
gezinsspecialist) 
Ouders en leerling 

Vaststellen van de 
ondersteuningsbehoefte 
van leerling, ouders en 
docent. 
Opvragen van gegevens 
van externe instanties 
(toestemming ouders 
nodig) 
 

Inzetten van 
interventies vanuit de 
basisondersteuning 
denkend aan: 
- Extra instructie 
- RT 
- Sova of faalangst 
- Leerlingbegeleider 
Indien gewenst, direct 
meer expertise 
inschakelen om 
preventief te handelen.  
Interventies worden 
door de mentor in SOM 
als handelingsplan 
genoteerd.  

Extra o
n

d
erste

u
n

in
g 

Fase 3b 

Flex-Zat en arrangementen 

extra ondersteuning 

Leerlingen hebben meer 

ondersteuning nodig dan de 

basisondersteuning kan 

bieden. Er wordt een 

arrangement aangevraagd: 

- Trajectbegeleiding 

- Onderwijsopvangvoorzien

ing 

- Begeleiding BPO 

- Begeleiding JOS 

Er vindt een Flex-Zat plaats om 

de ondersteuningsvraag helder 

te krijgen en te kijken wie en 

wat er nodig is. Het kan ook 

zijn dat de ondersteuning voor 

een deel buiten school gaat 

plaatsvinden (gezinstherapie, 

GGZ) 

Leraar, mentor, 
ondersteuningscoördinator 
en Flex-Zat 
 
Bij het Flex-Zat zijn in elk 
geval aanwezig: 
- Onderwijsspecialist 

SWV 
- Gezinsspecialist Sociaal 

team 
Verder kunnen worden 
uitgenodigd voor een Flex-
Zat: 
- Medewerker JOS 
- BPO 
- Leerplichtambtenaar 
- GGZ 
 
Soms kunnen gesprekken 
ook telefonisch gedaan 
worden om zo de snelheid 
te behouden bij het 
inzetten van ondersteuning 
 
Ouders en leerling zijn bij 
het gesprek aanwezig.  

Evaluatie eerdere 
interventies 
 
Opnieuw de 
onderwijsbehoeften 
vaststellen met ouders, 
leerling en mentor.  
 
Indien gewenst, informatie 
opvragen bij externe 
instanties 
(onderzoeksverslagen en 
dergelijke)  
 
Indien al aanwezig, gebruik 
maken van OPP/VPI 
 
Gegevens gebruiken uit 
LVS (SOM) 
 
 

Er wordt een OPP 
aangemaakt en 
eventueel een VPI 
ingevuld. OPP wordt 
opgesteld aan de hand 
van het Flex-Zat.  
 
Het OPP moet door 
school geregistreerd 
worden in BRON (taak 
administratie op 
aangeven van 
ondersteuningscoördina
tor) 
 
Ouders ondertekenen 
OPP 
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Fase 4 

Aanvraag TLV 

(toelaatbaarheidsverklaring) 

Voor leerlingen waar een 

speciale onderwijsplaats het 

juiste arrangement lijkt, moet 

een TLV worden aangevraagd. 

Het SWV geeft deze af, vooraf 

moet een Flex-Zat hebben 

plaatsgevonden 

De school stelt het dossier 
van de leerling samen. De 
school vult het 
aanvraagformulier voor TLV 
in en plaats alles in 
Onderwijs Transparant.  
 
Twee deskundigen 
adviseren SWV over TLV-
aanvraag.  
 
Leden van het CTA 
(commissie toelaatbaarheid 
en aanwijzing) verbonden 
aan SWV geven TLV wel of  
niet af.  
 
VSO verzorgt een 
deskundigheidsverklaring  
 
Ouders en leerling zijn op 
de hoogte en ondertekenen 
de documenten.  

Een compleet dossier 
bestaande uit: 
- OPP 
- VPI 
- Onderbouwing 

aanvraag TLV 
- Deskundigheidsverkla

ring VSO 
- Observatieverslagen 
- Gespreksverslagen 
- Onderzoeksverslagen  
- Handtekeningen 

ouders en leerling 
 
 

Ouders zijn op de 
hoogte en akkoord met 
de TLV-aanvraag 
 
Het CTA checkt het 
dossier 
 
Ouders worden 
begeleid bij het zoeken 
naar een VSO-school 
 
TLV wordt genoteerd in 
SOM en vervolgens 
geregistreerd in BRON  
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7 ONTWIKKELPLAN ‘DE STIP OP DE HORIZON: HANDELINGSGERICHT WERKEN ALS BASIS’ 

In dit gedeelte van het ondersteuningsplan richten we ons op de komende 4 jaar. Handelingsgericht 

werken betreft naast het gebied van ondersteuning ook de onderwijsontwikkeling binnen de afdelingen 

en de secties. Schoolbreed zijn er doelen gesteld in het schoolplan. De ontwikkelpunten specifiek voor de 

zorg komen voort uit de verschillende plannen en sluiten erop aan. De belangrijkste doelen voor het 

Coenecoop College zijn gebundeld rondom de aspecten Sterk onderwijs, Meer dan leren en Wereldschool.  

Vanuit de ondersteuning sluiten we vooral aan bij het ontwikkelen van Sterk onderwijs. Niet alleen sterk, 

maar vooral ook passend onderwijs. Zoals in de inleiding al genoemd, zullen we de komende jaren alle 

ontwikkelen hangen aan ‘Handelingsgericht werken’.  

 

Handelingsgericht werken bestaat uit 4 delen: signaleren, onderzoeken, plannen maken gericht op 

doelen en evalueren en bijstellen van het plan. Het is belangrijk dat er meer volgens deze cyclus gewerkt 

gaat worden. Dit is niet alleen toe te passen op individueel leerlingniveau, maar deze manier van werken 

is ook terug te vinden in de afdelingsplannen, kan ingezet worden om gedifferentieerd te werken binnen 

de groep en docenten kunnen dit ook toepassen binnen hun eigen functioneren.  

We streven ernaar dat alle docenten op een gelijkwaardig niveau komen te staan betreffende het 

handelingsgericht werken. Dit doen we onder andere door middel van scholing, maar ook in de afdelingen 

en tijdens de leerlingbesprekingen zal handelingsgericht werken een begrip moeten gaan worden. Het 

tijdpad om handelingsgericht werken te implementeren binnen de school ziet er als volgt uit: 

 

Tijd Scholing Inhoud  

2016-2017 1 studiedag ter introductie van 

het handelingsgericht werken 

op groepsniveau.  

1 studiemiddag terugkoppeling  

Er zal in eerste instantie tijdens 

de studiedag aandacht worden 

gegeven aan de huidige positie 

van iedere leerkracht op dit 

gebied en ook de positie van de 

afdeling.  

Verder zal de methodiek van het 

handelingsgericht werken 

besproken worden en wordt er 

een begin gemaakt met het 

toepassen van deze werkwijze in 

de groep door middel van 

workshops.  

2017-2018 2 studiemiddagen Zodra de positie en de 

werkwijze bekend is, kan er in 

een volgend stadium meer 

aandacht worden gegeven aan 

het individuele kind met een 

specifieke 

ondersteuningsbehoefte. Er zal 

duidelijk worden gemaakt dat 

handelingsgericht werken niet 

iets nieuws is, maar juist iets is 

waar andere vernieuwingen 

onder vallen binnen het passend 

onderwijs. 
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2018-2019 Collegiale consultatie binnen de 

teams 

De bedoeling is dat iedereen 

binnen de organisatie volgens 

deze cyclus de ondersteuning 

inzet. Dit zal tijdens de 

afdelingsvergaderingen en 

leerlingbesprekingen centraal 

blijven staan om op deze manier 

het handelingsgericht werken te 

borgen.  

 

We willen zoveel mogelijk preventief werken binnen de ondersteuning, dit om zwaardere zorg zo veel 

mogelijk te voorkomen en leerlingen zo snel mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden. Om dit 

mogelijk te maken is het belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van de signalen die kunnen wijzen om 

stagnatie in de onderwijsontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling van een leerling. Dit noemen we ook 

wel vroeg signalering. Docenten groeien hier steeds meer naar toe, maar het heeft nog voldoende 

aandacht nodig om het bij iedereen excellent te krijgen.  

Daarnaast is het belangrijk dat mentoren zelf de eerste 2 fases kunnen doorlopen. Dat betekent dat ze 

kennis moeten hebben van het handelingsgericht werken, wat bestaat uit signaleren  onderzoeken  

plan schrijven  evalueren en bijstellen. Het schrijven van dergelijke handelingsplannen vergt nog de 

nodige scholing. Vanuit onze eigen expertise (Begeleider Passend Onderwijs en 

ondersteuningscoördinator) wordt er in samenwerking met een scholingsbureau een training verzorgd 

waar alle docenten aan deel moeten nemen.  

 

Vanuit het handelingsgericht werken komt automatisch het ‘omgaan met verschillen’ naar voren. Dat is 

ook de reden dat alle docenten deze scholing uiteindelijk moeten hebben gevolgd. Hierbij draait het 

vooral om het aanpassen van je instructie, werkvormen en opdrachten voor leerlingen die een andere 

aanpak nodig hebben, denk hierbij aan leerlingen met ADHD of ASS, maar ook beelddenkers en hoog 

sensitieve kinderen kunnen hier behoefte aan hebben.  

 

Het handelingsgericht werken laten we terugkomen in de volgende ontwikkelingspunten die gebaseerd 

zijn op het schoolplan: 

- Versterkt mentoraat 

- Tweedelijns zorg verder in kaart brengen als onderdeel van de basisondersteuning 

- Lwoo 

 

 Versterkt mentoraat: vroeg signalering 

De mentor is een zeer belangrijke schakel in de ontwikkeling van de leerling, zowel op cognitief gebied als 

op sociaal-emotioneel gebied. De mentor is de spil als het gaat om het begeleiden van haar leerlingen. 

Hiervoor is het belangrijk dat vroegsignalering centraal komt te staan bij de mentor. Om beter te kunnen 

signaleren, gaan we de komende drie jaar scholing verzorgen rondom het handelingsgericht werken, zoals 

hierboven beschreven. Daarnaast is het belangrijk dat mentoren en andere docenten op de hoogte zijn 

van de ondersteuningsstructuur op school. Het tijdig doorverwijzen naar of advies vragen aan het 

schoolondersteuningsteam is een continu proces van aandacht. 

 

 Extra ondersteuning in de school  

Binnen de extra ondersteuning zijn er de afgelopen jaren vanwege de transitie in de jeugdzorg al diverse 

veranderingen zichtbaar geworden op school. We werken nu in een kader van Jeugdondersteuning op 

School (JOS).  
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JOS gaat meer uit van het preventieve kader, zoals hierboven al genoemd, hiervoor is kennis over 

handelingsgericht werken en vroegsignalering van groot belang. Daarnaast werken we niet meer met 

bureau jeugdzorg, maar heeft elke gemeente een sociaal team dat ingezet kan worden indien er meer 

zorg nodig is dan school kan bieden. Ook de samenwerking met het samenwerkingsverband en de 

doorverwijzing naar het VSO is veranderd. Het samenwerkingsverband is samen met de school 

verantwoordelijk geworden voor de inzet van extra ondersteuning.  

Deze veranderingen hebben vooral plaatsgevonden op het niveau van gemeente. Binnen de school zijn er 

op het gebied van basisondersteuning en extra ondersteuning ook veranderingen te noemen die verder 

ontwikkeld gaan worden de komende drie jaar.  

 

Leerlingbegeleider  

In 2016-2017 is de school gestart met 2 leerlingbegeleiders. Zij vallen onder de basisondersteuning en 

begeleiden leerlingen gedurende een beperkte periode. Het doel van het inzetten van leerlingbegeleiders 

is om de taak van de ondersteuningscoördinator te verlichten, meer aanspreekpunten binnen de school te 

hebben waar docenten advies kunnen inwinnen en leerlingen sneller en korter te begeleiden, om te 

vorkomen dat deze groep leerlingen, waar de problematiek niet gelijk ernstig is, uit gaat vallen in de loop 

van de tijd.  

Deze begeleiding zal zich focussen op sociaal-emotionele problematiek of planning en 

structureringsproblematiek waar het de taak van de mentor overstijgt. Dit gaat in overleg met de 

ondersteuningscoördinator. Naast deze taak zullen zij ook docenten gaan begeleiden bij  het schrijven van 

handelingsplannen, gesprekken gaan voeren met ouders, verslagen schrijven, OPP’s opstellen. Zij zullen 

beiden hiervoor geschoold worden. Een uitgebreidere taakomschrijving is te lezen in de bijlage 

‘functionarissen’.  

 

Leerlingbegeleider is in het schooljaar 2016-2017 gelanceerd als een pilot. Na een jaar wordt er op de  

volgende punten geëvalueerd: 

- Voorziet het in de behoefte van de school, de docenten, de ouders en de leerlingen? 

- Is de grens tussen 1ste lijns zorg en 2e lijns zorg nog helder? Hoe gaan de leerlingbegeleiders om met 

het doorverwijzen? Stagneert het proces vanwege een extra schakel?  

- Is er werkdrukverlichting zichtbaar en voelbaar voor de ondersteuningscoördinator? 

- Komen leerlingen minder snel bij JOS en BPO terecht vanwege het preventief geven van 

ondersteuning? 

 

Vertrouwenspersonen 

In het schooljaar 2015-2016 zijn er nieuwe mensen getraind als vertrouwenspersoon. Deze scholing wordt 

schooljaar 2016-2017 voortgezet. Het beleid is aangescherpt en de rollen zijn nu bij alle 

vertrouwenspersonen bekend. We onderscheiden binnen de vertrouwenspersonen twee varianten: 

A vertrouwenspersoon leerling  

Deze vertrouwenspersoon fungeert zoals de wet voorschrijft waar een vertrouwenspersoon voor dient, 

namelijk bij seksuele intimidatie of seksueel misbruik op de werkvloer. Deze vertrouwenspersoon is er 

voor de leerling en begeleidt het proces, tot het moment dat er aangifte is gedaan en externe partijen het 

onderzoek zullen gaan uitvoeren. Hij of zij kan tijdens dit proces nog wel de leerling steun bieden indien 

gewenst.  

B Vertrouwenspersoon personeel 

Deze vertrouwenspersoon is er voor de docenten en zal functioneren als docent coach.  

 

Leerlingen die iets bespreekbaar willen maken waar ze moeite mee hebben, bijvoorbeeld een moeilijke 

thuissituatie vanwege een scheiding of een leerling die niet lekker in zijn/haar vel zit, kan in eerste 
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instantie terecht bij zijn/haar mentor of in tweede instantie bij een andere docent of leerlingbegeleider. 

De vertrouwenspersoon is hiervoor niet de aangewezen persoon.  

 

SOVA en faalangsttraining 

Sinds 2016-2017 zijn er weer docenten geschoold om faalangsttraining en SoVa training te geven. Er 

wordt verder ontwikkeld om deze training zo optimaal mogelijk in te zetten. We starten met drie 

trainingen per schooljaar: 

 

 Klas 1&2 faalangst 

 Klas 1&2 SoVa 

 Examenklassen examenvreestraining 

We screenen alle klas 1 en 2 leerlingen vooraf. Na verloop van tijd zal er geëvalueerd worden in welke klas 

de behoefte meer ligt en zal 1 van de 2 klassen gescreend gaan worden.  

 

 

 Lwoo  

We streven binnen het lwoo naar een eenduidige aanpak en vaste structuren. Waar nodig, bieden we 

maatwerk aan door gebruik te maken van handelingsplannen en de inzet van een onderwijsassistent. 

Verder wil de afdeling vmbo B/K graag werken met een vast team voor deze groep en vaste vaklokalen 

om tegemoet te komen aan de behoefte van de leerlingen. Er wordt gewerkt in kleinere klassen 

(onderbouw circa 18 leerlingen per lwoo-klas). De onderwijsassistent wordt ingezet bij een gedeelte van 

de kernvakken en tijdens de technieklessen als extra docent om op deze manier beter aan verlengde 

instructie en 1 op 1 begeleiding te kunnen voldoen. Deze taak is uitgebreid naar ook individuele 

begeleiding op het gebied van planning en aanpak van bepaalde opdrachten. De onderwijsassistent gaat 

in 2016-2017 niet alleen als onderwijsassistent aan de slag met lwoo in de klas, maar ze wordt ook meer 

ingezet als specialist leerlingbegeleider en RT’er voor deze specifieke doelgroep, hiervoor zal scholing 

worden aangeboden. Binnen het lwoo staat ook het handelingsgericht werken centraal. Door middel van 

structurele leerlingbesprekingen wordt er naar handelingsplannen toegewerkt, dit is ook te lezen in het 

afdelingsplan van het vmbo.  
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8 BIJLAGEN 

Functionarissen en de bijbehorende taken 

Protocol dyslexie en Kurzweil 

Taken en werkzaamheden ondersteuningscoördinator 

Taken en werkzaamheden Leerlingbegeleider 

Taken en werkzaamheden Remedial Teaching 

Taken en werkzaamheden BOF en SOVA trainers 

Taken en werkzaamheden Afdelingscoördinator in het kader van zorg voor leerlingen 

Overzicht samenwerkingspartners 

Dyscalculie protocol 

Verzuimprotocol (ziekteverzuim) 

Taken en werkzaamheden vertrouwenspersonen 

Pestprotocol 

Overzicht functionarissen en taken 
 

Interne begeleiding Basisondersteuning Eerstelijns  

Functionarissen  Taken 

Mentor  
(1ste) 

1. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling zowel voor wat 
betreft aspecten die met de studie te maken hebben als met aspecten van 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De kern van het mentoraat wordt 
gevormd door studie-aangelegenheden en aspecten van persoonlijke 
ontwikkeling. Hieruit kan de noodzaak naar voren komen om de 
begeleiding ook te richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een 
activiteit hierbij is dat minimaal tweemaal per schooljaar met elke leerling 
een zgn. mentorgesprek wordt gevoerd. De intensiteit en de duur van de 
gesprekken is uiteraard afhankelijk van de leerling en de ontwikkeling van 
de leerling. Daarin komen ter sprake de studievorderingen en het hierop 
van invloed zijnde persoonlijk welbevinden van de leerling. 

2. De mentor begeleidt zijn klas (zowel in klassenverband als individueel) 
waar het de ontwikkeling van een zelfstandige studiehouding betreft. 

3. De mentor begeleidt zijn klas (zowel in klassenverband als individueel) 
waar het de sociaal-emotionele ontwikkeling betreft. 

4. De mentor is de eerste schakel in het contact tussen school en ouders. Het 
onderhouden van contact met ouders/verzorgers via telefoon, e-mail, 
eventueel ouderbezoek (is standaard in de lwoo klas) e.d., zo nodig door 
deze expliciet uit te nodigen voor het docentenspreekuur. 

5. De mentor onderhoudt waar het studieaangelegenheden en sociaal-
emotionele aspecten van zijn/haar mentorleerlingen betreft, de contacten 
met afdelingsleider, ondersteuningscoördinator, vakdocenten en ouders. 
Het betreft hierbij onder meer:  

a. Het signaleren van problemen die de taak van de mentor te 
boven gaan. 

b. Het rapporteren en doorspreken met de afdelingsleider. 
c. Het eventueel inbrengen van een mentorleerling of de gehele 

klas voor de leerlingbespreking (1x per periode) 
d. Het onder coördinatie van de afdelingsleider voor bespreken 

van de rapportvergaderingen. 
e. Het uitvoeren van de tijdens de rapportvergaderingen en 

leerlingenbesprekingen gemaakte afspraken in het kader van 
het mentoraat. 
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f. Het initiatief nemen om te overleggen met medementoren 
om de gang van zaken door te spreken als het gaat om een 
leerling met extra behoefte aan ondersteuning. 

6. De mentor geeft invulling aan het mentoraat in samenspraak met andere 
mentoren van hetzelfde team onder leiding van de afdelingsleider. 

7. De mentor vervult wekelijks de volgende taken 
a. Invullen van gegevens in het leerlingvolgsysteem (het zorg 

vierkant)  
Het betreft het kort digitaal verslag doen van relevante 
begeleidingsgebeurtenissen (gegevens 
rapportvergaderingen, gesprekken met de leerling, de 
ouders, externe instellingen, huisbezoeken, enz.). 

b. Controleren van SOM op resultaten.  
Het betreft het controleren op nieuwe informatie van 
collega’s en afdelingsleider over klas en/of leerling (absentie, 
resultaten, verwijdering, te laat zijn e.d.) en het hierop zo 
nodig actie ondernemen. 

c. Kennisnemen van informatie inzake te laat en niet gemelde 
absentie. 
Het betreft het zorgen voor opvolging in termen van het 
voeren van gesprek met de leerling en zo nodig contact met 
ouders. 

8. Het onderhouden van de contacten met leden van speciaal ingestelde 
zorgverleners om met hen de wijze van begeleiden af te stemmen inzake 
het  

 ZAT: Ondersteuningscoördinator, GGD, leerplichtambtenaar, 
medewerker SOVEE, bureau Jeugdzorgen Jeugd- en 
Jongerenwerk. 

9. Uitvoering van de lessen LOB en procesondersteuning van de leerling bij 
de uitvoering van het programma LOB.  Dit op basis van de door het 
decanaat aangereikt lessen en continue ondersteuning vanuit het 
decanaat bij het LOB programma.  

10. De organisatie van bijzondere activiteiten die bij het specifieke leerjaar 
horen, zoals introductie, diploma-uitreiking, leerlingenactiviteiten als 
klassenavond, viering van Sinterklaas, Kerst, enz. 

11. Deelname aan activiteiten die bedoeld zijn als deskundigheidsbevordering 
om het eigen functioneren als mentor te optimaliseren. 

  

Teamleider 
(1ste) 

Leiding geven aan een team op onderwijskundig en organisatorisch gebied. 
Het beleid uitvoeren dat door de schoolleiding is vastgesteld. 
Samenwerken met de andere teamleiders. 
Coaching en begeleiding van docenten. 
Voorzitten van afdelingsoverleg. 
Het voeren van functioneringsgesprekken. 
Onderhouden van contacten met leerlingen en ouders. 
Organisatie van ouder- en informatieavonden. 
 
 
 
 

Vertrouwenspersoon 
(1ste) 

De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen die in 
vertrouwen hun probleem bij hen kunnen uiten. Voorts zijn zij aanspreekpunt 
bij vermoedens van of klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld. 
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Decanaat 
 

Het informeren van leerlingen over loopbaanmogelijkheden. 
Het coördineren van LOB-lessen. 
Individuele gesprekken met leerlingen over vervolgopleidingen. 
Onderhouden van contacten met vervolgopleidingen van onze leerlingen. 
Voortijdig schoolverlaters zonder diploma monitoren 
 

Verzuimcoördinator 
(1ste)  

Houdt op school het verzuim bij van alle leerlingen. 
Houdt een overzicht bij van de thuiszitters en nodigt betrokken uit voor het 
driejaarlijks verzuimoverleg 
Stuurt mentoren aan om achter het verzuim van hun leerlingen aan te gaan.  
Stuurt leerlingen door naar schoolverpleegkundige indien er sprake is van 
zorgwekkend ziekteverzuim (zie bijlage ziekteverzuim) 
Doet de meldingen naar de leerplichtambtenaar 
Heeft overleg met afdelingsleiders over leerlingen die ongeoorloofd afwezig 
zijn of veelvuldig te laat 
Heeft overleg met ondersteuningscoördinator bij zorgwekkend ziekteverzuim 
of ander opvallend gedrag rondom verzuim  

Interne begeleiding basisondersteuning  

Ondersteuningscoördinator  
(2de) 

Taakomschrijving: 
Het coördineren van de verschillende vormen van zorg die leerlingen in 
voorkomende gevallen nodig hebben om hun functioneren Op het Coenecoop 
College zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Kerntaak: 
Overleg met kernteamleiders, mentoren over leerlingen  
Verzamelen van gegevens van leerlingen die extra zorg nodig hebben 
Diagnosticeren van de hulpvraag van leerlingen 
Coördineren van handelingsplannen of plannen van aanpak 
Overleg met leerlingen en ouders van zorgleerlingen 
Leiding geven aan het ZAT, voorzitten en verslaggeving 
Coördineren van vervolgacties 
Verwijzing naar tweede- of derdelijns functionarissen 
Contacten onderhouden met de derde lijn  
Begeleiding procedure toelating LWOO of praktijkonderwijs  
Begeleiding procedure leerlinggebonden financiering  
Coördinatie onderzoek faalangsttest, coördinatie organisatie Sidderkuur, 
overleg met uitvoerders Sidderkuur 
Coördinatie onderzoek sociale vaardigheidscursus, coördinatie organisatie 
SoVa-cursus, overleg met uitvoerders SoVa-cursus 
Overleg vertrouwenspersonen 
Overleg met locatieleider met zorg in het pakket 
Taken t.a.v. leerhulp 
Coördineren van de screening van leerproblemen: spelling, begrijpend lezen 
Coördineren van het traject van selectie van leerlingen die in aanmerking 
komen voor het dyslexie-onderzoek 
Coördinatie dyslexie-onderzoek 
Overleg Rt-docenten 
Informatie en overleg ouders van leerlingen met leerproblemen  
Extern: 
Kwaliteitskring Samenwerkingsverband  
Netwerk leerlingbegeleiders Gouda en omstreken 
CTVS 
 

Remedial teacher 
(2de) 

Taken van de remedial teacher 
1.  Begeleiden van leerlingen uit leerjaar 1 en 2 met een 
dyslexieverklaring. 
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2.  Interpretatie van algemeen gebruikte testen en toetsen. 
3.  Verzorgen van onderzoekvoorzieningen zoals welke leerling, tijd, 
plaats, materiaal. 
4.  Opzetten van handelingsplannen. 
5.  Verzorging van aangepaste lesmaterialen. 
6.  Verzorgen van begeleidingsvoorzieningen zoals tijd, plaats en welke 
leerling.  
7.  Ondersteunen en van docenten bij uitvoer handelingsplan en 
informeren van docenten over de te doorlopen trajecten van leerlingen. 
8.  Onderhouden van kontakten met direct betrokkenen van leerling. 
9.  Adviseren van functionarissen leerlingbegeleiding 
10.  Bespreken van onderzoeksresultaten met orthopedagoge. 
11.  Bijhouden gegevens leerlingvolgsystemen.  
12.  Registratie en publicatie van dyslectische leerlingen. 
13. Contacten basisscholen / overdracht. 
 

Gespecialiseerd docent 
(2e ) 

Faalangstreductie trainers en SoVa trainers  
afnemen van de screening in klas 1 en 3 
diagnostische gesprekken voeren met leerlingen die uitvallen op de test 
geven van trainingen gedurende het jaar voor verschillende doelgroepen 
verslaglegging en eventuele doorverwijzing via zorg coördinator naar 
specialistische hulpverlening.  

GGD (schoolverpleegkundige 
en schoolarts) 
(2de) 

Over het algemeen wordt de sociaal verpleegkundig in 1e instantie 
geconsulteerd. Zij woont het Flex-Zat bij. Zij voert gesprekken met 2e 
klasleerlingen en op verzoek met andere leerlingen. De schoolarts wordt op 
verzoek ingezet om medische zaken vast stellen en handelingsadvies te geven. 
 

Leerlingbegeleider  
(2de) 

De leerlingbegeleider is een leerkracht met een bijzondere taak. Na overleg 
met de mentor is hij/zij de persoon die zich bezig houdt met complexe 
problematiek bij een leerling op sociaal emotioneel gebied. Hij/zij voert 
gesprekken met leerlingen en verleent de eerste hulp, voordat een leerling 
door wordt gezet naar verdere zorg (tweede en derdelijns)  hulpverlening.  
Taken en werkzaamheden van de leerlingbegeleider: 
Vormt samen met zorg coördinator het zorgloket. Aanvraag leerlingen met 
zorg.  
Overleg en afstemming verzorgen met de zorg coördinator over de leerlingen 
met zorg. Houdt overzicht bij.   
Begeleiding van leerlingen, na overleg met mentor, met lichte sociaal 
emotionele problematiek 
Schrijft handelingsplannen en OPP, begeleidt docenten bij het schrijven van 
OPP en handelingsplan, bespreekt dit met zorg coördinator en communiceert 
dat met docenten en zet dit in SOM.  
Is verantwoordelijk voor tussentijdse inschrijvingen, voert het gesprek met 
ouders, vormt samen met afdelingsleider advies. (Zie verder procedure 
‘Tussentijdse instroom’) ??? 
Verzorgt een groepsaanpak voor leerlingen met beginnende 
structureringsproblematiek (plannen, organiseren, huiswerk, structureren) 
maakt hiervan OPP en zet dit in SOM. Screent of leerlingen meer nodig hebben 
en overlegt met zorg coördinator en ambulant begeleider.  
Voert intakegesprekken in overleg met zorg coördinator bij de OOV.  
Is voorzitter van de leerlingbespreking per afdeling en zet verslag hiervan in 
SOM. 
Voert gesprekken met ouders en mentoren bij lichte ondersteuningsbehoefte.  
Voert gesprekken met nieuwe LWOO leerlingen en ouders. Legt dit vast in 
SOM. ??? 
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Adviseert en ondersteunt zorg coördinator bij het opzetten en onderhouden 
van een goed leerlingvolgsysteem. (SOM)  
Schakelt vertrouwenspersoon C in indien nodig.  
 

Extra ondersteuning  

JOS 
(jeugd ondersteuning op 
school) 
(2de)  
Dit zijn externe hulpverleners 
die werkzaam zijn op school.  
 

1  schoolondersteuning  
consultatie aan ondersteuningscoördinatoren/leerlingbegeleiders inzake 
signaleren van en omgaan met zorgleerlingen; 
inbrengen van specifieke deskundigheid in de zorgstructuur; 
deelname aan het ( interne )zorgteam. 
hulpverlening aan leerlingen /deelnemers  
intake en probleemverheldering bij een gesignaleerd probleem met leerling; 
bieden van lichte (preventieve) hulpverlening aan de leerling als onderdeel van 
kortdurende procesmatige psychosociale hulpverlening (in maximaal 5 
maanden); 
in beeld brengen van de zorgstructuur rond het gezinssysteem en het gezin (zo 
nodig) verwijzen naar de geëigende hulpverlenende instantie. 
toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg 
vervullen van een actieve brug- en schakelfunctie naar 
hulpverleningsinstellingen; 
verwijzen van complexe problemen en problemen die langdurige begeleiding 
nodig hebben naar andere vormen van hulpverlening. 

Begeleider passend onderwijs 
(BPO) 
(3de) 

1 Leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) (Cluster 2) 
Deze leerlingen worden begeleid vanuit Auris. Auris heeft gesprekken en geven 
het arrangement af. De begeleiding voor de leerling kan ook gegeven worden 
door bijvoorbeeld de RT. Auris stelt het OPP op voor deze leerlingen en vragen 
eventuele hulpmiddelen aan.  
 
2 Leerlingen met lichamelijke beperking door ziekte of handicap (Cluster 3) 
Leerlingen die langdurig ziek zijn of een handicap hebben worden begeleid 
door een begeleider met cluster 3 achtergrond. Zij bekijken welke 
aanpassingen er gedaan moeten worden in het onderwijsaanbod voor de 
desbetreffende leerling. Daarnaast voeren zij gesprekken met leerling, de 
mentor, de docenten en de ondersteuningscoördinator. Samen met de 
ondersteuningscoördinator en de mentor wordt  voor deze leerlingen een OPP 
opgesteld.  
 
3 Leerlingen met ASS, ADHD of andere vormen van (ernstige) 
structureringsproblematiek en sociaal-emotionele problematiek (cluster 4) 
Leerlingen die vanwege een ASS of een zwaardere vorm van bijvoorbeeld 
ADHD, maar ook beelddenkers en hoog-sensitieve leerlingen krijgen 
ondersteuning van een begeleider met deze specialisatie. Er worden wekelijks 
of tweewekelijks )net wat nodig is) gesprekken gevoerd met de leerling waarbij 
doelen worden gesteld en hieraan gewerkt wordt. Er wordt voor deze 
leerlingen in samenspraak met mentor, ondersteuningscoördinator en BPO een 
OPP opgesteld. Verder zijn er evaluerende gesprekken met ouders en leerling.  
 
 
 

Specialistische ondersteuning (externe organisaties) 

Sociaal team 
(3e) 

Wordt uitgenodigd door zorg coördinator bij een Flex-Zat waarbij het probleem 
van de leerling meer nodig heeft dan de school kan bieden.  
Denken mee bij het Flex-Zat 
Onderzoeken de hulpvraag en kijken daarbij ook naar de gezinssituatie 
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Indien nodig geven ze indicaties af voor OOV, GGZ of andere vormen van 
hulpverlening 

Samenwerkingsverband Worden uitgenodigd indien er meer nodig is dan de basisondersteuning 
Observeren leerlingen indien nodig 
Geven TLV en LWOO of PRO indicaties af 
Verwijzen naar OOV 
Houden zich bezig met thuiszitters of veelvuldig en zorgwekkend ziekteverzuim 
Werken samen met alle voortgezet onderwijs scholen in de regio Midden-
Holland en Rijnstreek 
Verzorgen overkoepeld beleid  

Leerplicht ambtenaar 
(3e)  

Wordt betrokken bij leerling waar verzuim een rol speelt, zowel bij 
ziekteverzuim als te-laat en spijbelen.  
Sluiten aan bij Flex-Zats  
Gaan op huisbezoek en maken afspraken betreffende het verzuim 
Bepalen de consequenties betreffende het verzuim 

OOV 
(onderwijsopvangvoorziening) 

Vangt leerlingen tijdelijk op in een schoolse situatie. Leerlingen die 
bijvoorbeeld vanwege angst niet naar school komen of leerlingen die vanwege 
gedragsmatige problemen tijdelijk ergens anders geplaatst moeten worden. Zij 
bieden onderwijs en dagelijkse coaching van STEK. 

VSO (voortgezet speciaal 
onderwijs 

Speciaal onderwijs. Leerlingen plaatsen we daar zodra blijkt dat onze 
ondersteuning niet voldoende is. VSO bepaalt of zij kunnen plaatsen op basis 
van dossier 

GGZ Geeft begeleiding op indicatie van huisarts of sociaal team. Dit gebeurt buiten 
school. Soms is er sprake van een deeltijdbehandeling waarbij schooluren 
moeten worden afgestemd op de behandeling. Dit gaat in overleg met school, 
GGZ en de leerplichtambtenaar.  


