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1. Inleiding 
 

Geen leerling tussen wal en schip. Dit betekent dat er voor iedere leerling passend onderwijs is. In het onderwijs draait het 

om de ontwikkeling van de leerling. Goed onderwijs betekent ook goede ondersteuning. Deze twee zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.  

 

De school is een veilige omgeving waar leerlingen zich thuis voelen. Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat leerlingen zich 

op school veilig voelen. Dat is mooi, maar geen reden om achterover te leunen. Elke dag zorgen medewerkers ervoor dat er 

een optimaal leer- en leefklimaat is, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn 

toegerust om als christen in de maatschappij te kunnen functioneren. 

 

Veel leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning die door docenten en mentoren geboden wordt. 

Als een leerling echter vastloopt, hoort er een breed, integraal ondersteuningsaanbod te zijn om leerling en ouders te 

ondersteunen. Onze school heeft, net als alle andere scholen, zorgplicht voor de leerlingen. Wanneer de school niet in staat 

is om de juiste ondersteuning voor een leerling te bieden, neemt zij de verantwoordelijkheid voor het vinden van passend 

onderwijs. Dit kan op verschillende manieren. Het kan door het realiseren van voorzieningen in de school, of door 

samenwerking met een andere school. Ook plaatsing op een andere school is mogelijk.  

 

De extra middelen die de school krijgt vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet om de extra ondersteuning te 

financieren.  

 

In dit ondersteuningsbeleidsplan wordt beschreven vanuit welke visie wordt gewerkt, op welke manier de ondersteuning 

voor leerlingen wordt ingevuld en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft. 

Het ondersteuningsbeleidsplan is een ontwikkeldocument. Elke twee jaar wordt het ondersteuningsbeleidsplan 

schoolbreed geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 

Guido…ondersteunt 
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2. Uitgangspunten 
 

Visie  

De samenleving vraagt voortdurend en in steeds hoger tempo om nieuwe inzichten op nieuwe vraagstukken. We zien in de 

maatschappij een ontwikkeling van sterke kennisnetwerken, waarin kennis wordt gecreëerd, die nodig is om de vragen die 

op dat moment leven te beantwoorden. Ook de school kan daarin een heel eigen rol spelen.  

Nu het aantal jongeren afneemt, staat Guido voor de uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor potentiële leerlingen. De 

school wil met bijbelgetrouw christelijk onderwijs positief inspelen op de dynamiek in de samenleving en een herkenbare 

plek innemen in haar omgeving.  

 

Missie  

Jonge mensen verdienen een optimale voorbereiding op hun rol in de dynamische samenleving. Op Guido draagt iedereen 

bij aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot verantwoordelijke christenen. De school is een open 

leergemeenschap waarin kennis wordt gecreëerd door nieuwe problemen te onderzoeken in authentieke, reële situaties. 

De overdracht van waarden is daarbij van groot belang. Aandacht voor de zin van het bestaan is de rode draad in ons 

handelen.  

In een dynamische leeromgeving komt van alle kanten informatie binnen. Leerlingen, docenten en medewerkers delen die 

informatie en helpen elkaar in het leerproces. De dingen liggen niet op voorhand vast. Wat iemand leert en hoe iemand iets 

leert varieert van persoon tot persoon. We dagen elkaar uit om al onze talenten te ontwikkelen en in te zetten.  

Vanuit het perspectief van ‘Genade, Groeien en Genieten’ dragen wij allen bij aan de vorming van leerlingen en 

medewerkers als verantwoordelijk christen. Iedereen krijgt volop de ruimte en de vrijheid om zijn passie te leren kennen en 

gepassioneerd te leven!  

 

Op het moment van schrijven van dit plan wordt er hard gewerkt aan een nieuwe visie en missie waarin duidelijk zal 

worden vanuit welk perspectief wij willen werken. 

 

Ondersteuning 

In onze visie gaan we er van uit dat God de mens uniek en naar Zijn beeld geschapen heeft. Gaven en talenten verschillen 

per leerling, waarbij we kunnen denken aan cognitieve, creatieve en sociale talenten. We vragen van leerlingen en docenten 

om respectvol met elkaar om te gaan. Voor het onderwijs is het van belang om er voor te zorgen dat leerlingen met hun 

capaciteiten zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

Doel van de ondersteuning is de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen zodat zij 

kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen. 

De ondersteuning betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee onze school leerlingen ondersteunt in 

hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Deze maatregelen worden gehanteerd om er voor te zorgen dat een leerling een 

goede schoolperiode doorloopt en dat problemen worden voorkomen, gesignaleerd en opgelost.  

 

Leerlinggerichte teams 

Om waar te kunnen maken dat de ondersteuning voor alle leerlingen ook werkelijk doeltreffend wordt verleend werken we 

in leerlinggerichte teams. Dit betekent dat op elke locatie teams zijn geformeerd die o.a. als taak hebben de integrale 

ondersteuning voor alle leerlingen die tot dat team behoren. 

 

Geïntegreerde ondersteuning 

Op onze school bieden wij ondersteuning geïntegreerd aan. De docenten hebben oog voor het functioneren van de 

leerlingen en spelen daar tijdens het lesgeven en begeleiden op in.  

Docenten zijn voldoende toegerust om op de ondersteuningsvraag van de leerling in te kunnen gaan. De docenten zijn op 

de hoogte van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen van de leerlingen en weten hoe zij moeten handelen. Daarbij 

worden zij bijgestaan door interne en externe specialisten.  

De medewerkers weten hoe zij met het leerlingvolgsysteem (LVS) Magister moeten werken. Elk jaar is er een warme 

overdracht tussen de mentoren van de verschillende klassen.  

De begeleiding vindt vooral in de lessituatie plaats. Leerlingen worden in een les geholpen en/of krijgen een handreiking 

voor het omgaan met hun problematiek.  
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De problematiek van de leerlingen is waar nodig ook bekend bij medeleerlingen. Ook zij weten daarmee om te gaan en 

kunnen zo nodig een steun zijn voor de leerling met een bepaalde problematiek. 

 

Voor welke leerlingen is de ondersteuning? 

Leerlingondersteuning is er in zijn algemeenheid voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen echter om verschillende redenen 

vastlopen in het onderwijs. Het leertempo kan te hoog liggen of de te volgen leerroute is te moeilijk. 

Daarnaast kunnen leerlingen om allerlei redenen gedemotiveerd zijn geraakt en daardoor afhaken en het risico lopen om 

voortijdig (zonder diploma) de school te verlaten. 

De oorzaken van de problemen kunnen heel divers zijn. Naast intelligentieproblemen kan er sprake zijn van een primaire 

leerstoornis, sociale emotionele problematiek of een bepaalde (gedrags-)stoornis. 

Ook kunnen leerlingen zich op school onveilig voelen of zijn er thuis spanningen en problemen. 

Uitgangspunt bij ondersteuning is, dat we kijken naar de mogelijkheden van de leerling. 

 

Ondersteuning in de eerste, tweede en derde lijn 

Binnen het samenwerkingsverband hebben de scholen afgesproken hun ondersteuningsstructuur in te richten op basis 

van Professionele Momenten (PM). 

Dit markeert een moment in de begeleiding van de leerlingen en is de basis van de ondersteuningsstructuur. 

 

PM 0: Het moment waarop leerlingen worden aangemeld. De intakecommissie bepaalt of de school de ondersteuning kan 

bieden die van belang is voor de leerling.  

 

PM 1: De reguliere ondersteuning in de eerste lijn wordt gegeven door de docent en de mentor. Zij richten zich op het leer-, 

werk- en sociaal gedrag van leerlingen en stimuleren waar mogelijk en sturen bij waar nodig om zo een bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van de leerling. Essentieel hierbij is dat de medewerker over de juiste competenties beschikt. 

 

PM 2: Wanneer specifieke ondersteuning noodzakelijk is die intern gegeven kan worden, komt,  na overleg met het team en 

meestal door middel van de leerlingbespreking, de tweede lijn in beeld. 

 

PM 3: Daarna komt het OT (ondersteuningsteam) in beeld. Dit zijn interne deskundigen die op de locatie aanwezig zijn: de 

studiebegeleider, de decaan, de counselor, de remedial teacher en de orthopedagoog. 

Zij vormen onder de leiding van de ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam op de locatie. 

 

PM 4: De ondersteuning in de derde lijn wordt gegeven door school wanneer externe ondersteuning wordt ingezet door 

externe partners. Het is belangrijk dat externe ondersteuning en leerlingenondersteuning goed op elkaar aansluiten. Op 

iedere locatie is een brugfunctionaris namens het sociaal wijkteam aanwezig. Deze onderhoudt de contacten met het 

wijkteam en zet specialisten vanuit het wijkteam in bij ondersteuning in het gezin. Ook kan advies ingewonnen worden bij 

het Zorgplatform van het samenwerkingsverband. Verdere uitleg over het PM denken staat in bijlage 1, 

 

Ondersteuning voor speciale groepen (zie bijlage) 

Naast ondersteuning voor elke leerling is er extra ondersteuning (binnen de Amersfoortse vestigingen) voor leerlingen die 

specifieke aandacht nodig hebben. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid van plaatsing in een speciale groep.  

 

Er zijn drie speciale groepen: 

• gymnasium klas (Paladijnenweg) 

• i-AVO (Paladijnenweg)  

• Structuurklas (Paladijnenweg) 

Naast deze speciale groepen bieden wij op elk niveau passend onderwijs waar nodig en binnen de mogelijkheden van de 

teams met ondersteuning van de ondersteuningsteams. 

 

Zie bijlage 3: Overzicht speciale groepen 
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Begrenzing van de ondersteuning 

De ondersteuning op school heeft grenzen. Niet elke ondersteuningsvraag van de leerling kan op een goede manier door 

onze school worden opgepakt. Van belang is dat de grens van de ondersteuning niet alleen te maken heeft met de 

problematiek van de leerling, maar ook met de draagkracht van het team en de individuele docent.  

In een aantal gevallen is de grens concreet. Heeft een leerling een beschikking voor het praktijkonderwijs, dan is deze 

leerling in principe niet toelaatbaar op onze school. Leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs 

(TLV) hebben, zijn in principe niet toelaatbaar. 

 

Daarnaast is onze school niet altijd in staat leerlingen met extreme gedragsproblemen of psychiatrische problemen goed 

op te vangen. De informatie hierover van de toeleverende school en ouders is van groot belang.  

Mocht later blijken dat er een problematiek is of is ontstaan die door het team niet gehanteerd kan worden en het voor de 

ontwikkeling van de leerling beter is om naar een andere school te gaan, dan wordt in overleg met ouders en het 

samenwerkingsverband gezocht naar passend onderwijs. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk.  

 

Het maximum aantal leerlingen dat op de locaties geplaats kan worden, liggen op het volgend niveau: 

• Locatie VMBO 550 leerlingen 

• Locatie HAVO VWO 1400 leerlingen 

• Locatie Arnhem 250 leerlingen 

Deze aantallen zijn afgestemd met de andere scholen binnen het Samenwerkingsverband. 

 

Passend Onderwijs 

Sinds de invoering van het passend onderwijs per augustus 2014 zijn de VO-scholen verplicht om voor elke leerling een 

vorm van onderwijs in de regio te vinden die bij hem of haar past. 

Scholen hebben daarvoor gezamenlijk afspraken gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Eemland. 

 

SOP 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. In het SOP is per locatie duidelijk beschreven welke 

ondersteuning de locatie kan bieden. 

Een school kan naast ontwikkelmogelijkheden ook haar grenzen aangeven.  

GSG Guido is in staat vrij breed leerlingen op te vangen binnen haar basisondersteuning.  

Ook is expertise ingekocht waardoor speciale ondersteuning kan plaatsvinden.  

Grenzen zijn er wanneer er sprake is van ontoereikende leercapaciteiten (te laag IQ om binnen de schoolsetting een 

diploma te kunnen halen) en gedrag dat op de school niet kan worden gereguleerd. 

Te denken valt aan sterk externaliserend oppositioneel gedrag en/of psychiatrische problematiek. 

De school gaat bij twijfel na in hoeverre de leerling al dan niet inpasbaar is binnen het schoolprofiel. 

Hierbij worden deskundigen ingeschakeld.  

Er wordt een ondersteuningsbehoefte geformuleerd vanwaar de haalbaarheid van (tijdelijke) plaatsing kan worden 

ingeschat. 

Soms kan een leerling niet worden geplaatst omdat specialistische ondersteuning noodzakelijk is.  

De leerling wordt dan doorverwezen naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso).  

 

Zie bijlage 4: SOP VMBO, SOP HAVO/VWO en SOP Arnhem 

 

OPP 

Voor alle leerlingen die buiten de basisondersteuning vallen wordt een ontwikkelperspectief (OPP) geschreven. Hierin staat 

omschreven welke ondersteuning de leerling nodig heeft en kan krijgen. Ook wordt aangegeven welke extra ondersteuning 

wordt ingezet. Dit OPP wordt samen met de ouders opgesteld en regelmatig geëvalueerd (tenminste 2 keer per jaar). 

School en ouders ondertekenen dit OPP. Leerlingen boven de 16 jaar participeren volledig en tekenen dit document ook.  

 

Zie bijlage 5: Routing OPP 
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3. Ondersteuningsactiviteiten , ondersteuningsstructuur (zie bijlage 1) en 

ondersteuningsprocedures  
 

Ondersteuningsstructuur 

• Elke leerling krijgt een mentor aangewezen. Die fungeert als spil en draagt als eerste de verantwoordelijkheid voor 

het reilen en zeilen van zijn leerlingen. Hij past, als (leer)gedrag van een leerling vragen oproept, tenminste 2 

interventies toe. Hij kan daarbij overleggen met een collega en/of de ondersteuningscoördinator. De laatste 

functionaris fungeert als coördinator voor de leerlingenzorg en -ondersteuning.  

• Binnen het VMBO wordt elke leerling binnen een vaste cyclus (gemiddeld eens per 6 weken) besproken in het 

docententeam. Daar kunnen collega’s feedback geven op elkaar en ondersteuningsplannen voorleggen. Het 

docententeam draagt eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze adviezen.  

• Voor de overige locaties geldt dat leerlingen worden besproken als deze door de mentor zijn aangemeld voor de 

leerlingbespreking.  

• Een leerling kan worden doorverwezen naar een ondersteuningsteam (OT). Daarin zitten functionarissen als een 

counselor, RT-er, orthopedagoog, collega’s uit ander teams. Dit team geeft adviezen over de wijze van 

ondersteuning van een bepaalde leerling. Er kunnen in een vroeg stadium ook al externe functionarissen 

ingeschakeld worden. 

• Een leerling die zorg of ondersteuning van buiten de school behoeft, wordt doorverwezen naar externe 

ondersteuning. Hierin zitten behalve de ondersteuningscoördinator ook een jeugdverpleegkundige, 

leerplichtambtenaar, een jeugdwerker, de brugfunctionaris van het wijkteam. Zij buigen zich over de 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen binnen het gezin en kunnen deskundigheid inschakelen en doorverwijzen 

naar externe instanties.  

 

Ondersteuningsprocedures 

De school is verplicht volgens het ondersteuningsplan en andere vastgelegde afspraken te handelen. Ouders dienen vanaf 

het begin te worden geraadpleegd bij het zoeken naar speciale ondersteuningsmogelijkheden in voorkomende gevallen. De 

school is verplicht alles vast te leggen in een papieren dossier of digitaal, zoals in Magister. Ouders hebben inzage in het 

leerlingendossier en kunnen bij een geschil in beroep gaan. 

 

Borging van de processen 

De school legt in het SOP vast hoe de processen worden geborgd. Dit wordt bewaakt door diverse aangewezen 

functionarissen, teamleiders en directeuren. In een van tevoren vastgestelde cyclus (PDCA) worden de plannen en 

afspraken geëvalueerd, herijkt en bijgesteld.  

 

Van voorziening naar behoefte 

Binnen de schoolorganisatie zijn diverse voorzieningen in het leven geroepen om de leerlingen te ondersteunen. School dient 

kritisch te kijken naar de inzet van de functionarissen. Uitgangspunt is de behoefte van de leerling. We zien immers ook dat 

de extra financiële middelen die vanuit het SWV naar de scholen komt minder wordt. Als school hebben we ook een hoge 

ambitie als het gaat om de basisondersteuning. We zullen docenten in staat moeten stellen om aan deze hoge ambitie te 

kunnen voldoen. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid om arrangementen te ontwikkelen waarbij de expertise en middelen 

vanuit het SWV kunnen worden ingezet. 

 

Procedures in de ondersteuning 

Vanuit het primair onderwijs (PO) worden leerlingen aangemeld bij het voortgezet onderwijs (VO). Afhankelijk van niveau en 

ondersteuningsvraag worden leerlingen in reguliere of ondersteuningsklassen geplaatst.  

Vanuit het PO komt er een onderwijskundig rapport, waarin naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal emotionele 

ontwikkeling wordt weergegeven. 

Dit onderwijskundig rapport is onderdeel van het leerling-dossier. 
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Aanmeldingsdatum 

De formele sluitingsdatum voor nieuwe aanmelding van nieuwe leerlingen is 16 maart. Voor tussentijdse instroom geldt de 

datum van 15 mei. 

 

Toelatingsprocedure en toelatingscommissie  

Naast het identiteitsaspect is van belang te weten welke ondersteuningsbehoefte er is. De toelatingscommissie bezoekt zo 

mogelijk alle basisscholen en voert overleg met collega’s van de basisscholen. 

Op een bijeenkomst in april beslist de toelatingscommissie, bestaande uit teamleiders en directeur, over plaatsing van de 

leerlingen. Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing. 

Voor de screening en plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (bv aanmelding i-avo) geldt een aparte 

procedure.  De intake daarvan wordt gedaan door de orthopedagoog (ortho-aan-de-poort) en de 

ondersteuningscoördinator. 

 

Zie bijlage 7: Rolprofielen; onderdeel: Orthopedagogische deskundigheid aan de poort 

 

Mochten ouders bezwaar hebben tegen de voorgenomen plaatsing dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de 

toelatingscommissie. De mening van ouders is belangrijk, maar niet altijd doorslaggevend. Uiteindelijk beslist de 

locatiedirecteur over plaatsing. 

 

Bij tussentijdse aanmeldingen is er altijd een warme overdracht met de aanleverende school voor voortgezet onderwijs. 

Hierbij wordt de orthopedagoog of ondersteuningscoördinator betrokken. 

 

Toelatingscriteria 

De belangrijkste criteria die worden gehanteerd zijn de citogegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool, 

aangevuld met het onderwijskundig rapport. De cito eindtoets speelt geen rol bij de eerste plaatsing. Mocht echter de 

uitslag van de cito eindtoets aanleiding geven om het advies te heroverwegen, dan kan de basisschool het advies naar 

boven toe wijzigen. Dit betekent wel, dat de aanmelding als nieuwe aanmelding behandeld kan worden. Daarnaast kunnen 

specifieke omstandigheden een rol spelen bij de plaatsing. 

 

Vertrouwenspersoon  
Op alle locaties functioneert een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is zowel aanspreekpunt voor leerlingen als 

medewerkers als het gaat om seksuele intimidatie, discriminatie en agressie/geweld/pesten.  

De interne vertrouwenspersoon kan leerlingen en medewerkers ondersteunen bij klachten.  

Daarnaast functioneert ook een externe vertrouwenspersoon. Hij adviseert en begeleidt waar noodzakelijk de interne 

vertrouwenspersonen. 

 

Counselor 

Op alle locaties is een counselor. Binnen de Tweede Fase is een mannelijke en een vrouwelijke counselor. Leerlingen die te 

maken hebben met sociaal-emotionele problematiek kunnen terecht voor een kortdurende gesprekkencyclus. Tijdens deze 

gesprekkencyclus wordt gewerkt volgens het principe van de ‘oplossingsgerichte korte counseling’. Indien na de 

gesprekkencyclus blijkt dat er geen verbetering is opgetreden wordt er, na overleg met het ondersteuningsteam advies 

gegeven aangaande buitenschoolse hulp.  

 

Inzet studenten pedagogiek 

Op de verschillende locaties wordt gebruik gemaakt van studenten pedagogiek. Zij ondersteunen de 

ondersteuningscoördinatoren bij hun werk. 

In onderling overleg tussen de ondersteuningscoördinatoren wordt afgesproken waar de studenten worden ingezet. 
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4. Kwaliteitskader ondersteuning 
 

Onze school streeft een hoge kwaliteit van onderwijs en ondersteuning na. Dit betekent wel dat we moeten kunnen meten 

of de ondersteuning die we verlenen ook het gewenste effect heeft. 

De invoering van Passend Onderwijs heeft school de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van kwaliteitsstandaarden 

als ijkpunten. Wordt het onderwijs beter van de ondersteuning die verleend wordt? 

De volgende 10 ijkpunten dienen als standaard. 

 

1. Leraren zorgen voor een veilige leeromgeving 

Voor leerlingen dient er een veilig leer- en leefklimaat op school te zijn. Het gaat dan om de sociale veiligheid. Docenten 

fungeren als rolmodel en houden zich aan de omgangsregels. De school heeft een pestprotocol.  

De ondersteuningscoördinator is tevens pestcoördinator.   

 

Indicatoren: 

• leraren letten op dat de materiele omgeving veilig is 

• leraren letten er op dat leerlingen zich aan de gedragsregels houden 

• leraren en leerlingen tonen respect voor elkaar 

• leraren gaan vertrouwelijk met informatie van leerlingen om 

• leraren hanteren het pestprotocol 

• leraren gebruiken de Methode leefstijl of een alternatieve methode 

 

2. Leraren geven planmatig onderwijs en begeleiding aansluitend bij de kenmerken en behoeften van leerlingen 

Docenten hebben een cruciale rol in de begeleiding van leerlingen. Zij zijn degenen die problemen signaleren. Zij zijn ook 

de deskundigen die het onderwijs zo moeten organiseren dat de leerling voldoende hulp krijgt. Zij geven doelgericht 

ondersteuning aan de leerlingen. 

 

Indicatoren: 

• leraren observeren de leerlingen en handelen op basis van deze observaties 

• leraren signaleren vroegtijdig problemen (bv sociaal emotioneel, gedragsproblemen, faalangst) 

• leraren bespreken binnen het team welke ondersteuning nodig is 

• leraren maken tijd vrij om leerlingen met extra ondersteuning te helpen 

 

3. leerlingen met ondersteuningsbehoefte hebben een concreet handelingsplan 

Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, wordt altijd een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. 

Dit geeft de mogelijkheid om de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling te omschrijven. Dit plan moet 

worden geëvalueerd. Ouders zijn betrokken bij de opstelling van een handelingsplan. 

 

Indicatoren: 

• checklist (thermometer) OPP. Wanneer schrijf je een OPP 

• handelingsplannen hebben een vast format 

• handelingsplannen bevatten afspraken over de te verlenen ondersteuning en afstemming met betrokken partijen. 

• handelingsplannen worden periodiek geëvalueerd 

 

4. Ouders zijn volwaardige partners in de ontwikkeling van ondersteuning aan leerlingen 

Er dient een goede afstemming te zijn van de begeleiding op school en daarbuiten tussen school, ouders en leerling. 

 

Indicatoren: 

• school houdt ouders/verzorgers op de hoogte van de inhoud van de begeleiding 

• school voert met ouders gesprekken bij aanmelding van een leerling 

• school geeft aan wat ze in de begeleiding van de ouders verwachten  

• school zorgt voor een adequate overdracht naar een andere locatie of school. 
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5. Leraren werken continu aan hun handelingsbekwaamheid 

Leraren beschikken over een basiskennis t.a.v. ondersteuningsproblematiek. Het gaat hierbij om leerlingen met o.a. 

AD(H)D, stoornissen in het autistisch spectrum, lichte gedragsproblematiek, taalproblemen, dyslexie, dyscalculie. Zij zoeken 

actief naar ondersteuning en laten zich ook ondersteunen. Ze werken aan hun eigen professionalisering. 

Docenten die lesgeven aan specifieke ondersteuningsgroepen hebben een diepere kennis van de 

ondersteuningsproblematiek zoals die in die ondersteuningsgroep naar voren komt. Ze zijn in staat om daarin effectief te 

handelen. Ze kunnen worden ondersteund door ambulante begeleiders. 

 

Indicatoren: 

• leraren hebben voldoende didactische en pedagogische kennis voor de begeleiding van leerlingen op het gebied 

van sociaal emotionele problemen, dyslexie, dyscalculie, leerproblemen 

• leraren staan open voor ondersteuning bij hun handelen 

• leraren die lesgeven aan ondersteuningsgroepen hebben specifieke kennis over deze groep 

• leraren laten zich ondersteunen door externe begeleiders 

 

6. De school draagt zorg voor een consistente en continue begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 

Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte is een goede begeleiding een vereiste. De begeleiding vindt plaats door 

een vast team van medewerkers. Zij bewaken de voortgang van de leerlingen en leggen informatie digitaal vast in het LVS. 

Er dient een goede warme overdracht plaats te vinden vanuit het PO en in de doorstroming naar andere klassen binnen 

dezelfde school. 

 

Indicatoren: 

• school spreekt leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte altijd door met toeleverende school 

• school zorgt voor eenduidige adequate begeleiding 

• school zorgt ervoor dat de voortgangsgegevens zijn opgeslagen in het digitale LVS 

• school zorgt voor een adequate overdracht naar vervolgschool 

 

7. De school zet planmatig, vroegtijdig en preventief voorzieningen en deskundigheid in ter ondersteuning van de 

basisondersteuning 

Docenten zijn in staat om goed onderwijs en ondersteuning te verlenen. Daarnaast zorgt de school voor de inzet van 

effectieve externe deskundigheid indien dat noodzakelijk is voor een goede ondersteuning voor de leerling. 

 

Indicatoren: 

• school zorgt voor voldoende ondersteuning in de groepen 

• school zorgt voor deskundigheid op het gebied van: 

o Remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, faalangst, vormen van autisme, hoogbegaafdheid  

 

8. Een ondersteuningsoverleg ondersteunt de begeleiding in de school 

Binnen de school functioneert een ondersteuningsteam dat regelmatig met elkaar overleg heeft. Zij ondersteunen 

begeleiders en docenten bij de uitvoering van ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Indien noodzakelijk 

onderhoudt het ondersteuningsteam ook contacten met externe instellingen. 

 

Indicatoren: 

• school heeft een intern ondersteuningsteam 

• school heeft voldoende interne deskundigen op het gebied van ondersteuning en begeleiding 

• het interne ondersteuningsoverleg bewaakt de afstemming van de ondersteuning 

• school heeft een intern overleg voor het bespreken van leerlingen (leerlingbespreking) 

• school heeft een ondersteuningsbeleidsplan 

• de verschillende locaties hebben een SOP 
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9. De ondersteuning binnen school vindt gecoördineerd plaats 

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de ondersteuning. Hij/zij onderhoudt 

ook de contacten met directie en externen. Hij/zij geeft advies aan teamleiders om de ondersteuning verder te 

optimaliseren. 

 

Indicatoren: 

• alle locaties hebben een ondersteuningscoördinator 

• de ondersteuningscoördinator beschikt over de juiste competenties 

• de ondersteuningscoördinator is voldoende gefaciliteerd 

• de ondersteuningscoördinator heeft een coachende rol richting docenten 

• de ondersteuningscoördinator analyseert en bewaakt de voortgang van de ondersteuning voor de leerlingen 

• de ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met de teamleiders 

• de ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met de directie 

• de ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met externe partners 

 

10. De school heeft een transparant beleid op het gebied van ondersteuning 

Naar ouders, leerlingen en externen dient duidelijk te zijn welke procedures er gelden binnen de ondersteuningsverlening. 

De school evalueert de effecten van de ondersteuning en stelt waar dat nodig is de ondersteuning bij. 

 

Indicatoren: 

• de school heeft een duidelijk ondersteuningsprofiel 

• de school heeft ondersteuningsprocedures vastgelegd 

• de school geeft inhoud aan verdere professionalisering van medewerkers op het terrein van ondersteuning 

• de inzet van ondersteuningsmiddelen is transparant 

 

Binnen de verschillende locaties worden bovenstaande punten verder uitgewerkt in de locatie ondersteuningsplannen. De 

locatiedirecteur is eindverantwoordelijke voor de ondersteuning op de locaties. 

 

Nieuw beleid 

• opstellen en updaten van diverse protocollen 

 
 

  



 

12 

5. Financiën 
 

Binnen het formatieplan zijn afspraken geformuleerd over de inzet van de formatie ten behoeve van de ondersteuning aan 

de leerlingen. Naast schoolbrede afspraken wordt per locatie bekeken welke inzet noodzakelijk is om de ondersteuning 

goed invulling te kunnen geven.  

 

Daarnaast heeft de locatiedirecteur als er ruimte is binnen de kernformatie extra middelen in te zetten voor de 

ondersteuning. Deze middelen worden jaarlijks opnieuw bekeken. 

 

De middelen vanuit het samenwerkingsverband worden vastgesteld als een bijdrage per bestuur, waarbij voor wat betreft 

Amersfoort onderscheid wordt gemaakt tussen de locaties VMBO (Arnhemseweg) en HAVO VWO (Paladijnenweg). 

 

Voor leerlingen met auditieve of visuele beperkingen kan extra subsidie worden aangevraagd. Deze middelen kunnen 

worden ingezet ten behoeve van deze leerlingen. 
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6. Professionalisering 
 

Docenten geven les en coachen. Tijdens het lesgeven en coachen hebben de docenten bewust aandacht voor al hun 

leerlingen. Hoe werken zij? Op welke manier nemen zij informatie op? Voelt een leerling zich geaccepteerd? Heeft een 

leerling een veilig gevoel in de groep? 

Bovendien laat de docent merken dat hij weet wat er speelt in een groep. En de docent laat merken dat hij weet om te gaan 

met de problematiek van bepaalde leerlingen.  

De docent wordt op dit onderdeel gesteund door het team waartoe hij behoort en wordt op adequate wijze geholpen door 

het ondersteuningsteam.  

Binnen onze school zijn verschillende rolprofielen vastgesteld. Het gaat om de rolprofielen voor docent, mentor, 

ondersteuningscoördinator, counselor, decaan, studiebegeleider, RT-er. 

Het gaat dan om de resultaatgebieden en de bijbehorende competenties.  

Van docenten en anderen die bij de ondersteuning betrokken zijn mag worden verwacht dat zij vaardigheden bijhouden of 

ontwikkelen in een goede omgang met de leerling.  

De rolprofielen bieden de mogelijkheid om inzicht te geven in de vereiste competenties. 

De teamleiders zijn verantwoordelijk dat docenten het vereiste niveau bereiken. 

In voortgangsgesprekken wordt door de direct leidinggevende met de ondersteuningsverlener de indicatoren behorende 

bij het profiel besproken en waar nodig worden daar afspraken gemaakt over verbetering. 

 

Zie bijlage 7: Rolprofielen 
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7. Beleidsvoornemens 
 

1.PLAN waarom Jaarlijkse evaluatie passend onderwijs 

 wat Gebruik kwaliteitskader ondersteuningsbeleidsplan 

DO wanneer Jaarlijks 

 met wie Ondersteuning coördinatoren 

CHECK hoe Ondersteuningsoverleg en locatiedirectie 

 wanneer Jaarlijks in juni 

ACT resultaat  

 actie  

 

2. PLAN waarom Passend onderwijs. inzet middelen vanuit SWV  

 wat Evaluatie verdeling middelen vanuit het samenwerkingsverband 

DO wanneer 2020 - 2022 

 met wie Oco overleg en directie 

CHECK hoe Directie en SWV 

 wanneer Jaarlijks  

ACT resultaat  

 actie  

 

3. PLAN waarom Kwaliteit ondersteuning verbeteren 

 wat Jaarlijks opstellen en updaten van protocollen die betrekking hebben op 

ondersteuning 

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco + andere ondersteuningsspecialisten 

CHECK hoe Oco overleg schoolbreed 

 wanneer Jaarlijks in april 

ACT resultaat  

 actie  

 

4. PLAN waarom Kwaliteit ondersteuning verbeteren 

 wat Evaluatie functioneren OT 

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco + andere ondersteuningsspecialisten + directie 

CHECK hoe Oco overleg 

 wanneer Jaarlijks in juni 

ACT resultaat  

 actie  

 

 

5. PLAN waarom Eenduidigheid in gebruik van Magister, It’s learning, LVS m.b.t.  dossiervorming, 

overdracht en autorisatie in systemen 

 wat Afstemming over gebruik systemen, autorisatie, overdracht en samenwerking 

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco + LD 

CHECK hoe Oco overleg  

 wanneer In schoolbreed overleg  

ACT resultaat Juni 2022 

 actie  

6.PLAN waarom Op schoolbreed niveau afstemming over zorg (intervisie, gezamenlijk beleid, 

kwaliteitszorg, samenwerking, uitwisselen van expertise) 
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 wat  

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco's+ LD's 

CHECK hoe Oco overleg  

 wanneer Twee maal per jaar een dagdeel 

ACT resultaat mei en november 

 actie  

 

7.PLAN waarom Beleid op handelingsgericht werken i.c.m. ondersteuningsvraag 

 wat Bv. Handelingsgericht passend onderwijs, werken met groepsplannen etc. 

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco’s en ortho’s 

CHECK hoe Gezamenlijk overleg 

 wanneer Oktober 2022 

ACT resultaat Protocol rondom handelingsgerichte werkwijze en groepsplannen  

 actie  

 

10.PLAN waarom Kwaliteitsborging omzetten naar vragenlijst. De uitkomst van de enquête 

jaarlijks in het ondersteuningsteam/ Lmt bespreken.  

Uitwisselen tussen de scholen. 

 wat Enquête maken en jaarlijks afnemen op basis van kwaliteitskader 

ondersteuningsbeleidsplan 

DO wanneer 2020-2022 

 met wie Oco's  en Lmt, mogelijk intervisie in Guidobreed overleg 

CHECK hoe enquête 

 wanneer Maart 2021 

ACT resultaat  

 actie  

 

 

10.PLAN waarom Duidelijkheid omtrent Benchmark zorguren en budgettering. Wat betalen we 

met welk budget en wie doet welke taak en hoeveel uren staan hiervoor 

 wat Richtlijnen voor een goede budgettering 

DO wanneer 2019 - 2020 

 met wie Directie 

CHECK hoe Overleg directie 

 wanneer December 2019 

ACT resultaat Duidelijkheid in besteding van de diverse gelden 

 actie  
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8. Bijlagen 
 

1. Ondersteuningsstructuur 

2. Communicatieschema 

3. Overzicht speciale groepen 

4. SOP VMBO, SOP HAVO/VWO en SOP Arnhem 

5. Routing OPP 

6. Protocol dyslexie en dyscalculie 

7. Rolprofielen + taken ortho-aan-de-poort 

8. Leerlingvolgsysteem 

9. De Gezonde School 
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Bijlage 1: Ondersteuningsstructuur 
 

PM-denken  
Binnen het samenwerkingsverband hebben de scholen hun ondersteuningsstructuur ingericht op basis van Professionele 

Momenten. De deelnemende scholen delen de uitgangspunten die met deze praktijktheorie worden weergegeven en 

hebben die ingevoegd in de eigen schoolpraktijk. 

De Professionele Momenten geven een basis weer voor de ondersteuningsstructuur. Deze Professionele Momenten zijn 

vaak in vastgelegde overlegmomenten, zoals het intake-overleg nieuwe aanmeldingen, bespreking docent/mentor, 

leerlingbespreking, intern ondersteuningsteam en zorgadviesteam/ externe deskundigen.  

 

Professionele Momenten  
• zijn momenten van reflectie over het eigen handelen en begeleiden  

• zijn een handvat om zicht te krijgen op wat er in de begeleiding gebeurt en met welk effect en succes  

• geven inzichten over aard en soorten hulp van de verschillende overlegorganen in de school  

• bieden de mogelijkheid tot het opbouwen van een zgn. interventiedossier van/voor de leerling 

• geven de mogelijk tot “goed kiezen” van de inzet van de benodigde expertise binnen dan wel buiten de school  

• maken duidelijk wanneer de school haar grenzen van hulp bieden bereikt heeft en waarom  

• maken duidelijk dat de school er alles aan gedaan heeft en dat er niet méér gevraagd kan worden: een school is 

een school en geen hulpverlenende instantie  

 

Er zijn vijf van deze momenten (0-IV) onderscheiden, die de basis van de ondersteuningsstructuur van scholen weergeven. 

 

• PM 0 is het moment, dat de intakecommissie aan het werk is in verband met de aanmeldingen nieuwe leerlingen. In deze 

fase wordt bepaald of en hoe de school passend onderwijs kan bieden aan de aangemelde leerling en wordt zo nodig 

contact gelegd met het sociaal (wijk-)team van de gemeente. 

 

• PM I is het gebied waarin de eerste leerlingbegeleiding plaatsvindt. Onderwijsbehoeften worden in een vroeg stadium 

gesignaleerd en de eerste noodzakelijke begeleiding wordt door docenten (en mentoren) geboden. 

 

• PM II wordt doorgaans gevormd door de leerlingbespreking: hierin worden leerlingen besproken door meerdere 

docenten tegelijk. Wanneer een leerling in het PM I onvoldoende geholpen kan worden, wordt de leerling, inclusief een 

hulpvraag, ingebracht in het PM II. PMI en PMII vormen samen het primair proces; in PMIII en PMIV wordt aanvullende 

ondersteuning ingezet. 

 

• PM III wordt gevormd door het interne ondersteuningsteam. Dit overleg bestaat uit de interne specialisten uit de school 

en de ondersteuningscoördinator en is bedoeld om leerlingen te bespreken, voor wie meer hulp nodig is dan in PM I en  

PM II geboden kon worden dan wel toereikend bleek. 

 

• PM IV wordt gevormd door een multidisciplinair zorgteam waarbij externe partners betrokken zijn of worden externe 

professionals geraadpleegd en ingezet. 
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Bijlage 2: Communicatieschema 

  
In dit schema wordt weergegeven welke communicatielijnen in acht genomen moeten worden op het moment dat de 

ondersteuning voor een leerling een punt van aandacht is. 

Wanneer ergens een hulpvraag neergelegd wordt, vindt altijd een terugkoppeling plaats naar degene die de vraag heeft 

gesteld. Als een leerling rechtstreeks begeleid wordt door iemand in de 2e lijn, wordt de mentor regelmatig op de hoogte 

gehouden van de vorderingen. Dit is mede van belang omdat de mentor altijd verantwoordelijk blijft voor de communicatie 

met de ouders. 

Een stippellijn geeft aan dat communicatie in voorkomende gevallen nodig kan zijn. Wat de vakdocent betreft, deze stapt in 

eerste instantie naar de mentor in het geval van signalen of problemen. 

 

* Hier wordt bepaald wie de casemanager is (vgl. het structuurschema). 

 

Afkortingen: 

ll leerling 

LPA leerplichtambtenaar 

tl teamleider 

tls 2e lijnsspecialist 

ZAT zorgadviesteam 

oco ondersteuningscoördinator 
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 ouders 

 vakdocent 

     team* 

 teamleider 

  ondersteuningsteam 

     oco 

     ZAT* 

    oco 

 mentor 

 locatie-

directeur 
2e lijnsspecialist 

externen 

(excl. LPA) 

hulpvraag (oco) 

hulpvraag (tl) 

info / 

verantwoording 

hulpvraag / 

info(vraag) 

signalen / aanpak 

Info (vraag) 

hulpvraag 

Info (vraag) 

advies 

info 

   ll in de 

begeleiding 

door oco of 

tls (cc oco) 

advies 

terugkoppeling 

/ periodiek info 

info cc 

update info 
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Bijlage 3: Overzicht speciale groepen 
 

plus modules (gymnasium en vwo) 

De plus modules zijn bedoeld voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn en waarbij die begaafdheid zich uit in een 

brede intellectuele ontwikkeling en belangstelling.  

Deze leerlingen worden bij elkaar in een groep gezet en krijgen speciale aandacht: 

Bepaalde leerstof wordt sneller of in grotere stappen gedaan. De tijd die daardoor vrij komt, wordt gebruikt voor extra stof 

en/of verdieping. 

Ze krijgen modules aangeboden, gegeven door onder andere vrijwilligers van buiten de school. De onderwerpen kunnen 

per jaar verschillen. De leerlingen volgen naar keuze een aantal van deze modules. 

Er wordt meer dan gemiddeld aandacht gegeven aan leren leren. 

 

In klas 3 VWO + wordt er gewerkt met modules om de leerlingen extra uitdaging en verdieping te geven. 

 

I-AVO groep 

De I-AVO klas is bedoeld voor leerlingen in de eerste en tweede klas die de Theoretische Leerweg, HAVO of het VWO 

kunnen volgen, maar niet in staat zijn om dat zonder ondersteuning te doen. 

 

Hoofddoel I- AVO: na 2 jaar is de leerling zelfstandig/zeker genoeg om te kunnen instromen in een reguliere klas die past bij 

zijn/haar cognitieve capaciteiten. 

 

Het betreft leerlingen die specifieke vakoverstijgende onderwijsbehoeften hebben, die nodig zijn om het IAVO-doel te 

behalen.  

 

Specifieke vakoverstijgende onderwijsbehoeften van de leerling die passen bij het I-AVO doel kunnen zijn: 

• rust, duidelijkheid, structuur en/of regelmaat om te wennen aan de overstap van PO-VO 

• terugkerende ondersteuning bij het plannen en organiseren van leer- en maakwerk 

• verlengde instructie op meerdere gebieden 

• binding met en persoonlijke aandacht van de docent(en)/mentor 

• rustplek en/of weinig wisseling van lokaal 

 

Op de volgende manier wordt er tegemoet gekomen aan de specifieke vakoverstijgende onderwijsbehoeften van de 

leerlingen: 

 

• een overzichtelijke leeromgeving; 

• een pedagogisch en didactisch gunstige leeromgeving; 

• flexibele omgang met de leerstof; differentiatie in de klas; 

• een kleine klas; 

• een vast lokaal; 

• bespreken van de dagstructuur; 

• mogelijkheid om gebruik te maken van een prikkelarme plek;  

• Toezicht tijdens de pauzes; 

• Veel mogelijkheid tot verlengde instructie-  

• een beperkte groep docenten; 

• geregeld overleg over de leerlingen; 

 

Net als in een reguliere klas, kan de leerling in een I-AVO klas naast bovengenoemde aanpassingen in aanmerking komen 

voor andere vormen van ondersteuning. 
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Procedure 

Als ouders hun kind willen aanmelden voor de I-avo klas moeten zij er voor zorgen dat de aanmelding uiterlijk op de 

maandag na de open dag gedaan is. Bij de aanmelding wordt een compleet dossier aangeleverd door de basisschool. In dit 

dossier zitten LVS gegevens, een ingevuld onderwijskundig rapport (OKR) en eventueel kopie van onderzoeken. 

 

Na de aanmeldingsdatum worden de aangeleverde gegevens bekeken door de orthopedagoog en de 

ondersteuningscoördinator. Ze kunnen extra informatie opvragen bij de toeleverende basisschool. 

 

Begin maart worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een intakegesprek op school. Dit gesprek wordt gevoerd door de 

orthopedagoog en de ondersteuningscoördinator. Dit gesprek bestaat uit een gesprek tussen ouder(s) en 

ondersteuningscoördinator en tussen kind en orthopedagoog. 

 

De informatie uit het dossier en uit het gesprek worden door de orthopedagoog en ondersteuningscoördinator met elkaar 

vergeleken. Als zij twijfelen of de school de nodige ondersteuning aan dit kind kan bieden, kunnen zij er voor kiezen om een 

observatie te doen op de huidige school. 

Ook kunnen zij om advies vragen aan de Commissie Plaatsing Zorg waar de teamleiders van de Onderbouw en het LWOO 

en de ondersteuningscoördinatoren van Onderbouw en LWOO deel van uitmaken.  

Uiteindelijk formuleren zij een advies over plaatsing richting het I-AVO team. Dit team bestaat uit de teamleider, de 

mentoren van de I-AVO klassen, orthopedagoog en ondersteuningscoördinator. Dit team doet een voorstel aan het LMT. 

 

De ouders worden zo snel mogelijk ( minimaal een week voor 1 april) van het besluit van het I-AVO team op de hoogte 

gebracht.  

 

 

STRUCTUURGROEP 

In de derde klas worden I-AVO-leerlingen samen met andere Havoleerlingen geplaatst in een klas van maximaal  

20 tot 22 leerlingen ( structuurklas). Deze groep krijgt extra structuur aangeboden. Aan het einde van de derde klas wordt 

er samen met de leerling en de ouders bepaald of een leerling een goede kans maakt om met succes een HAVO opleiding 

af te ronden in de leeromgeving van de Tweede Fase. 
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Bijlage 4a: SOP VMBO  

 
Schoolondersteuningsprofiel  
VMBO GSG Guido, mei 2020 
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ALGEMEEN 

Dit schoolondersteuningsprofiel heeft betrekking op GSG Guido locatie VMBO Amersfoort en loopt van 2020 – 2024. 

Elke leerling komt binnen via een warme overdracht tussen de vorige school en Guido. Daarnaast wordt voor elke nieuwe 

leerling een uitvoerige intake geregeld (voor klas 1 en zij-instromers). We vragen bij de intake een compleet dossier, zodat 

we eventuele ondersteuningsbehoeften goed in kaart kunnen brengen. We hebben voor elk dossier 6 weken de tijd om 

te besluiten of de leerling geplaatst kan worden. De periode van de 6 weken begint wanneer het dossier compleet is. 

Wanneer we (bij een ingewikkelde problematiek) meer tijd nodig hebben dan verlengen wij de tijd voor bestuderen van 

het dossier met 6 weken. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. In een dergelijk geval worden ouders ook 

uitgenodigd voor een (vervolg-)gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Ouders krijgen dit verslag via de  

e-mail en het verslag wordt in het dossier opgenomen. 

Wanneer wij besluiten om een leerling niet toe te laten, lichten wij dit besluit aan de ouders toe. We hebben geen plicht 

om een andere school te zoeken. We geven ouders wel een advies welke school eventueel een optie zou kunnen zijn voor 

deze leerling. In het algemeen geldt dat wij leerlingen met DSM V classificatie ODD, CD of hechtingsstoornis niet plaatsen. 

Ook leerlingen met complexe persoonlijkheidsproblematiek kunnen we niet voldoende zorg en begeleiding bieden.  

De school heeft beperkte mogelijkheden om leerlingen extra te begeleiden. Er kunnen kortdurende trajecten worden 

ingezet door de mentor, counselor, studenten pedagogiek of orthopedagoog. Voor leerlingen waarvoor intensieve, 

permanente en individuele begeleiding gedurende het volledige schooljaar nodig is, heeft de school geen voorziening. 

Voor leerlingen waarbij de cumulatie van verschillende beperkingen blijvende, continue, individuele en specialistische 

begeleiding noodzakelijk maakt, heeft de school geen voorziening. De intake doen wij zorgvuldig. Maar toch komt het 

voor dat tijdens het werken met de leerlingen nieuwe zaken aan het licht komen. We zullen daar adequaat op reageren, 

maar we sluiten niet uit dat wij in een dergelijk geval aan de grenzen van onze begeleiding komen. In dat geval ontstaat 

handelingsverlegenheid. We stellen ouders daarvan op tijd op de hoogte. In het dossier is de handelingsverlegenheid 

onderbouwd. In overleg met het SWV Eemland vragen wij een zgn. TLV (toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 

onderwijs) aan. Op het moment dat een TLV wordt afgegeven en wij een VSO-school hebben gevonden, zijn wij niet meer 

verplicht om onderwijs aan die leerling te verzorgen. In het algemeen kan worden gesteld: de school biedt geen 

voorzieningen aan die specifiek bij speciaal onderwijs liggen.  

De locatie vmbo kan maximaal plek bieden aan 550 leerlingen. Wij bieden in de onderbouw een uitvoerig 

begeleidingstraject aan. De klassengrootte is daarop aangepast. De bk-klassen hebben maximaal 16 leerlingen, de  

kt-klassen maximaal 20 en tl-klassen maximaal 26 leerlingen. In de bovenbouw is de klassengrootte voor bb 22 leerlingen, 

kb 24 leerlingen en tl 28 leerlingen. Wanneer er meerdere leerlingen met een specifieke intensieve ondersteuningsvraag 

samen in een groep zitten, wordt de norm naar beneden bijgesteld. In de onderbouw wordt structureel gewerkt aan het 

wegwerken van leerachterstanden en de opbouw van vaardigheden voor het succesvol afronden van de bovenbouw. Aan 

het eind van klas 2 wordt ingeschat of de leerling in staat is om te voldoen aan de eisen die in de bovenbouw worden 

gesteld. In de bovenbouw wordt verwacht dat een leerling eigen regie voert over zijn/haar leerproces en een grote mate 

van zelfstandigheid laat zien. Er kan in deze jaren een beroep gedaan worden op ondersteuning, gericht op het succesvol 

afronden van het vmbo en op het ontwikkelen van vaardigheden voor het vervolgonderwijs.  
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1. DE SCHOOL HEEFT EEN AANBOD VOOR SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN LEERLINGEN  

De school heeft een aanbod voor de volgende onderdelen:  

✓ Dyslexie en dyscalculie 

✓ Faalangst 

✓ Aandachtstoornissen 

✓ Opstandig gedrag 

✓ Gedrag binnen het autistisch spectrum 

✓ Sociale vaardigheden 

✓ Sociaal-emotionele ontwikkeling 

✓ Leren leren en/of huiswerkbegeleiding 

✓ Taal- en rekenbeleid 

✓ Leestraining voor leerlingen met een achterstand op woordenschat of leesvaardigheidsniveau 

✓ Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen 

Om dit aanbod te realiseren beschikt de school over specifieke deskundigheid. Teamleden worden geschoold en 

ondersteund om goed om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen het ondersteuningsteam zijn 

twee orthopedagogen werkzaam, waarvan één NVO Orthopedagoog Generalist. Zij kunnen specifieke onderwijsbehoeften 

van leerlingen vaststellen en een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief opstellen.  

Daarnaast heeft de school een aantal specifieke aanpakken en methodieken om leerlingen te begeleiden. Deze aanpakken 

zijn bedoeld voor de begeleiding van leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel, gedragsmatig of fysiek-medisch terrein. 

 

TOELICHTING 

 Dyslexie en dyscalculie: er zijn protocollen aanwezig en er is een speciale rt-er/orthopedagoog voor de 

begeleiding van leerlingen. In de protocollen staan de voorzieningen genoemd. 

 Aandachtstoornissen: er zijn speciale werkplekken, leermiddelen en afspraken m.b.t. gebruik van medicatie. 

 Leren leren: de leerlingen leren en werken onder toezicht van een docent. De leerling kan een beroep doen op 

een studiebegeleider en/of stagiaires. Leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te werken, eventueel via een 

individueel traject o.l.v. stagiaires. Leerlingen met hardnekkige leerproblemen kunnen gebruik maken van 

aangepaste leermiddelen (audiovisuele ondersteuning). 

 Taal- en rekenbeleid: de school voert taal- en rekenbeleid volgens de normen van het Ministerie. Rekenen via 

een aparte rekenles per week, waarbij zowel diagnostisch als remediërend wordt gewerkt. Taal via reguliere 

taalmethode en taallessen gericht op begrijpend lezen en uitbreiding woordenschat. De rt-er ondersteunt 

leerlingen met dyslexie, ernstige taalproblemen en rekenproblemen. In enkele teams wordt gewerkt met een 

leesuur waarbij wordt gewerkt aan leesvaardigheid, woordenschat en algemene begripsvorming. 
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 Visueel en auditief: de school beschikt over ruime mogelijkheden om leerlingen visueel en auditief te kunnen 

begeleiden (laptops, koptelefoons, ict-programma) en maakt gebruik van diverse digitale oefenprogramma’s 

voor rekenen en lezen. Alle leerlingen werken met tablets/devices. Voor leerlingen met specifieke auditieve 

problemen wordt begeleiding vanuit bijvoorbeeld Kentalis ingezet.  

 Faalangst: Er zijn trainingen voor leerlingen die daar baat bij hebben (weerbaarheid / faalangstreductietraining 

/ examenvrees). Ook kan er kortdurende begeleiding worden gegeven door een counselor.  

 Gedrag binnen het autistische spectrum: In een OPP worden de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen 

vastgesteld. Afhankelijk hiervan wordt er een traject ingezet wat is afgestemd op de leerling. 

 Sociale vaardigheden/sociale emotionele ontwikkelingen: We proberen te werken vanuit de principes van 

Covey (the leader in me). Voor leerlingen die relatief meer moeite hebben om zich deze principes eigen te maken 

kan extra begeleiding door een student pedagogiek of een counselor worden ingezet. Ook wordt de ‘Rots en 

Water-training' gegeven, geïntegreerd in de sportlessen. Leerlingen met ernstige problematiek worden 

doorverwezen naar een externe instantie.  

 Oppositioneel gedrag: Betreft het een vorm die voortkomt uit een verwaarloosde stoornis, dan zal in een OPP 

de onderwijsbehoeften en ontwikkeldoelen worden vastgesteld. Afhankelijk hiervan wordt een traject ingezet 

wat is afgestemd op de leerling.  De school is niet toegerust om leerlingen met ernstige vormen van dit type 

gedrag (ODD/CD) te kunnen begeleiden.  

 

EXPERTISE  

• Docenten worden toegerust om met leerlingen met diverse stoornissen (AD(H)D, ASS, DCD) om te gaan. 

• Mentoren worden getraind in het aanbieden van Covey-vaardigheden. 

• De counselor is geschoold. 

• Bij voorkomende vragen kan een orthopedagoog ingeschakeld worden.  

• Het team wordt door ambulant begeleiders / orthopedagoog en rt-er toegerust om leerlingen met specifieke 

onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften adequaat te begeleiden.  

• Er is een speciale ondersteuningscontactdocent die de zorg voor de leerlingen binnen het team bewaakt. 

• De begeleidingsstructuur wordt mede mogelijk gemaakt door derdejaars studenten Pedagogiek die op onze 

school stage lopen. Specifieke begeleiding van leerlingen gebeurt door deze studenten.  

Onze ambitie is om start bekwame docenten op te leiden tot collega’s die kunnen inschatten welke onderwijsbehoeften 

een leerling heeft en hierbij aan kunnen sluiten.  
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2. EEN VEILIGE OMGEVING 

De school werkt actief aan een veilig pedagogisch klimaat. Dat blijkt uit het volgende:  

• Leerlingen, ouders en medewerkers geven in jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken aan dat zij zich veilig 

voelen op school.  

• De school heeft protocollen gericht op veiligheid om incidenten in en om de school te voorkomen en af te 

handelen.  

• De school heeft een onderwijsaanbod voor alle leerlingen voor het vergroten van sociale vaardigheden.  

• De school hanteert een pestprotocol.  

• De school hanteert een medisch protocol. 

De school is zo ingericht dat leerlingen met uiteenlopende leerstijlen en (lichamelijke) kenmerken er kunnen leren:  

• De school biedt individuele werkplekken. 

• De school biedt prikkelarme werkplekken. 

• De school biedt ruimte om te kunnen samenwerken.  

• De school is toegankelijk voor rolstoelen. 

• De school is in staat afstandsonderwijs te bieden. 

TOELICHTING 

• Fysieke mogelijkheden in het gebouw 

o De school beschikt over een zgn. ‘huiskamer’ waar leerlingen, onder begeleiding van studenten 

pedagogiek, rustig kunnen werken.  

o Er zijn voorzieningen voor leerlingen met een lichte lichamelijke handicap die zich zelfstandig kunnen 

voortbewegen en in hoge mate voor zichzelf kunnen zorgen. Er is een invalidentoilet en een lift in het 

gebouw aanwezig.  

De ambitie is om de protocollen die er binnen de school zijn, bekend te maken onder docenten zodat zij er in de praktijk 

meer mee kunnen werken.  

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

3. DE SCHOOL HEEFT EEN DUIDELIJKE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR  

De school heeft haar structuur vastgelegd aan de hand van duidelijk omschreven Professionele Momenten (PM). Hierin 

wordt beschreven hoe teamleden samenwerken om de onderwijsbehoeften van leerlingen vast te stellen en de begeleiding 

van leerlingen vorm te geven.  

Voor leerlingen en ouders is duidelijk hoe zij een beroep kunnen doen op deze begeleiding en langs welke route wordt 

vastgesteld welke onderwijsondersteuning passend is.  

De school werkt actief samen met ketenpartners, zoals het wijkteam, leerplicht, politie en de GGD.  

TOELICHTING  

• De school werkt volgens 4 duidelijk omschreven professionele momenten (PM’s). 

• Elke leerling wordt structureel gevolgd via het leerlingenoverleg en het leerlingvolgsysteem (LVS).  

• De school begeleidt leerlingen aan de hand van duidelijk omschreven interventies, met meetbare doelen, 

evalueert de doelen en stelt de interventies op afgesproken tijdstippen bij als dat nodig is.  

• De werkwijze van het IOT en EOT is omschreven en wordt jaarlijks geëvalueerd.  

PM 1 en 2: werkwijze mentor en team:  

o De mentor bewaakt de leervorderingen en het welzijn van de leerlingen en legt daar één keer per zes 

weken verantwoording over af in het LVS. 

o De mentor voert tenminste twee interventies uit voordat het probleem wordt ingebracht op het 

teamoverleg. 

o Wanneer er advies nodig is van interne en/of externe specialisten, wordt het ondersteuningsteam 

ingeschakeld.          

 

PM 3: werkwijze intern ondersteuningsteam (IOT): in het IOT wordt vanuit verschillende expertise gekeken naar de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling  

o In een IOT-vergadering worden leerlingen besproken die vanuit de leerlingbespreking zijn aangemeld. Het 

doel is om de ondersteuningsbehoeften van de leerling nog beter in beeld te krijgen en daarover advies uit 

te brengen aan het team. Indien nodig wordt een begeleidingstraject ingezet.  

o Het IOT bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren, de ondersteuningscontactdocenten, orthopedagogen 

en counselors.  

o Een IOT-vergadering vindt eens per 6 weken plaats. 

o De zogenaamde ondersteuningscontactdocenten van elk team houden het “teamoverzicht” van leerlingen 

met specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften bij en verzorgen de communicatie vanuit het IOT naar 

de teams. 

o Aan het einde van het schoolseizoen wordt geëvalueerd volgens vastgestelde punten. 
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PM 4: werkwijze extern ondersteuningsteam  (EOT):  

o In een EOT-vergadering worden leerlingen besproken die vanuit het IOT worden aangemeld. Het doel is 

om advies te krijgen over de begeleiding van leerlingen en om, waar nodig, de juiste externe 

ondersteuning voor leerlingen in te schakelen.  

o Het EOT bestaat uit het IOT met aanvullend de brugfunctionaris, de leerplichtambtenaar, de GGD-arts en 

evt. de ambulant begeleider van De Kleine Prins.  

o Aan het einde van het schoolseizoen wordt er geëvalueerd volgens vastgestelde punten. 

De kwaliteit van de interne zorgstructuur wordt geborgd op de volgende wijze:  

o Processen worden vastgelegd, bewaakt en geborgd.  

o In de jaarlijkse evaluatie met de ondersteuningscoördinator en de directie worden alle afspraken uit de 

onderwijszorgstructuur nagelopen en gecontroleerd op uitvoering ervan.  

o Ambities worden gepland via het PDCA-model (plan-do-check-act).  

o De school borgt inhoudelijke deskundigheid door nascholing van interne specialisten. 

o De directie voert functioneringsgesprekken met interne specialisten.  

De school onderhoudt samenwerkingsrelaties met partners 

o De school werkt structureel samen met Primair Onderwijs, wijkteams, GGD, Leerplicht, Politie, bibliotheek 

Eemland en Sovee.  

o De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe relaties.  

o Er wordt samengewerkt met externe partners binnen het EOT, maar in voorkomende gevallen ook met 

andere functionarissen, zoals politie en reclassering. 

De ambitie is om meer bewustzijn te creëren bij (nieuwe) docenten over de waarde van het werken via PM-momenten 

en het spreken in onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
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4. KWALITEITSZORG 

Het aanbod en de structuur van ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd. Vastgesteld wordt of de goede 

ondersteuning goed geboden wordt. Ontwikkelpunten worden benoemd en verbeterd.  

Jaarlijks wordt onderbouwd of de aanpak en expertise die de school heeft nog voorzien in de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Ook ontvangen de interne specialisten die bijdragen aan de ondersteuning van leerlingen jaarlijks feedback 

op hun functioneren. Er is ruimte voor scholing en professionele ontwikkeling van teamleden.  

TOELICHTING 

De school verzorgt sturing en borging op de organisatie van de begeleidingsstructuur en op het begeleidingsaanbod.  

o Jaarlijks evalueren de ondersteuningscoördinatoren met het LMT de ondersteuningsstructuur en leggen 

vast welke verbeterpunten worden uitgevoerd.  

o Jaarlijks wordt, samen met het LMT, geëvalueerd of het bestaande begeleidingsaanbod goed afgestemd is 

op de onderwijsbehoeften van de huidige leerlingen.  

o Jaarlijks bespreken de ondersteuningscoördinatoren met de intake-commissie de inhoud van het SOP.  

o Er is structureel, 5x per jaar, overleg tussen directie en ondersteuningscoördinatoren. 

 

De school verzorgt sturing op het proces. 

o Team- en/of leerlingbespreking vindt plaats via een afgesproken gespreksmethodiek. 

o In het IOT/EOT wordt bepaald welke externe functionarissen worden ingeschakeld. In urgente gevallen 

wordt dat direct via de ondersteuningscoördinator gedaan en achteraf besproken in het IOT/EOT. 

o Alle consultaties en interventies door externen worden in het EOT teruggekoppeld.  

o Interne specialisten bespreken jaarlijks met de directie hun expertise en rollen en taken in relatie tot de 

uitkomsten en resultaten van leerlingbegeleiding. 

o De school biedt passende ondersteuning aan leerlingen in het kader van onderwijs en verwijst door naar 

externe instanties als de hulpvraag buiten het onderwijs valt.  

o Aan de hand van het SOP worden de grenzen van de zorg op school bewaakt.  

 

De school verzorgt sturing op mensen. 

o De schoolleiding evalueert 1 maal per jaar met de ondersteuningscoördinator de kwaliteit van de expertise 

van de interne ondersteuners. 

o De voorzitters van overleg per PM bespreken de aangeleverde hulpvragen op inhoud. 

De eerste ambitie is om de informatiestromen intern en vanuit externen te vereenvoudigen. De tweede ambitie is om 

te onderzoeken hoe de overgang van leerlingen van de onderbouw naar de bovenbouw beter kan verlopen. 

Vastgesteld in het LMT van 18 mei 2020 
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Bijlage 4b: SOP HAVO/VWO 

 
Schoolondersteuningsprofiel 
HAVO VWO GSG Guido, november 2019 
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Visie  

De samenleving vraagt voortdurend en in steeds hoger tempo om nieuwe inzichten op nieuwe vraagstukken. We zien in de 

maatschappij een ontwikkeling van sterke kennisnetwerken, waarin kennis wordt gecreëerd, die nodig is om de vragen die 

op dat moment leven te beantwoorden. Ook de school kan daarin een heel eigen rol spelen.  

Nu het aantal jongeren afneemt, staat Guido voor de uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor potentiële leerlingen. De 

school wil met bijbelgetrouw christelijk onderwijs positief inspelen op de dynamiek in de samenleving en een herkenbare 

plek innemen in haar omgeving.  

 

Missie  

Jonge mensen verdienen een optimale voorbereiding op hun rol in de dynamische samenleving. Op GSG Guido draagt 

iedereen bij aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot verantwoordelijke christenen. De school is een open 

leergemeenschap waarin kennis wordt gecreëerd door nieuwe problemen te onderzoeken in authentieke, reële situaties. 

De overdracht van waarden is daarbij van groot belang. Aandacht voor de zin van het bestaan is de rode draad in ons 

handelen.  

In een dynamische leeromgeving komt van alle kanten informatie binnen. Leerlingen, docenten en medewerkers delen die 

informatie en helpen elkaar in het leerproces. De dingen liggen niet op voorhand vast. Wat iemand leert en hoe iemand iets 

leert, varieert van persoon tot persoon. We dagen elkaar uit om al onze talenten te ontwikkelen en in te zetten.  

Vanuit het perspectief van ‘Genade, Groeien en Genieten’ dragen wij allen bij aan de vorming van leerlingen en 

medewerkers als verantwoordelijk christen. Iedereen krijgt volop de ruimte en de vrijheid om zijn passie te leren kennen en 

gepassioneerd te leven!  

 

Ondersteuning 

In onze visie gaan we er van uit dat God de mens uniek en naar Zijn beeld geschapen heeft. Gaven en talenten verschillen 

per leerling, waarbij we kunnen denken aan cognitieve, creatieve en sociale talenten. We vragen van leerlingen en docenten 

om respectvol met elkaar om te gaan. Voor het onderwijs is het van belang om er voor te zorgen dat leerlingen met hun 

capaciteiten zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

Doel van de ondersteuning is de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen zodat zij 

kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen. 

De ondersteuning betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee onze school leerlingen ondersteunt in 

hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Deze maatregelen worden gehanteerd om er voor te zorgen dat een leerling een 

goede schoolperiode doorloopt en dat problemen worden voorkomen, gesignaleerd en opgelost.  
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1. De school heeft een aanbod voor specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen  
De school heeft een aanbod op de volgende onderdelen:  

• Dyslexie en dyscalculie 

• Faalangst 

• Aandachtstoornissen 

• Autistisch gedrag 

• Sociale vaardigheden 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Leren leren en/of huiswerkbegeleiding 

• Taal- en rekenbeleid 

• Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen 

• Aanpassingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege psychisch/medisch klachten 

Verder heeft de school beleid op: 

• Oppositioneel gedrag 

Om dit aanbod te realiseren, beschikt de school over specifieke deskundigheid. Teamleden zijn opgeleid en getraind om goed om te 

gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Minstens één van de teamleden is academisch opgeleid orthopedagoog, 

die specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen kan vaststellen en een handelingsplan kan opstellen.  

Daarnaast heeft de school een aantal specifieke aanpakken en methodieken om leerlingen te begeleiden. Deze aanpakken zijn 

bedoeld voor de begeleiding van leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel, gedragsmatig of fysiek-medisch terrein. 

 

Toelichting 

Dyslexie: Er is een protocol aanwezig. Er is een speciale RT-er of leerlingbegeleider die zich gespecialiseerd heeft in het 

begeleiden van leerlingen met dyslexie. In het protocol staan de voorzieningen genoemd waar leerlingen gebruik van 

kunnen maken, waaronder het gebruik van het programma Kurzweil. 

Dyscalculie: Er is een protocol aanwezig waarin staat hoe omgegaan wordt met leerlingen die ernstige rekenproblemen of 

dyscalculie hebben. Er is ook een rekencoördinator die deze leerlingen begeleidt. Leerlingen mogen gebruik maken van 

hulpmiddelen en krijgen extra tijd bij het maken van toetsen. 

Aandachtsstoornissen: Indien nodig zijn er speciale werkplekken, hulpmiddelen of interne begeleiding. 

Leren leren: De leerlingen leren en werken onder toezicht van een docent. De leerling kan via de mentor een beroep doen 

op een studiebegeleider en/of stagiaires. Er wordt studiebegeleiding aangeboden. 

Leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te werken. Voor een aantal leerlingen zijn individuele trajecten mogelijk onder 

leiding van stagiaires.  

Taal- en rekenbeleid: De school voert taal- en rekenbeleid volgens de normen van het Ministerie. Er is in de Tweede Fase 

een extra hulpuur voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Taal via reguliere taalmethode en taallessen zijn gericht op 

begrijpend lezen, uitbreiding woordenschat. RT-er ondersteunt leerlingen met dyslexie of ernstige taalproblemen. 

Leerlingen met dyscalculie kunnen worden doorverwezen naar de rekenspecialist die aan school verbonden is.  

Visueel en auditief: De school beschikt over ruime mogelijkheden om leerlingen visueel en auditief te kunnen begeleiden 

(laptops, koptelefoons, programma Sprint/Kurzweil), maakt gebruik van diverse digitale oefenprogramma’s voor rekenen 

en lezen zoals WRTS). Vanaf augustus 2013 wordt leerlingen aangeboden te gaan werken met een eigen device.  

Faalangst: Er zijn trainingen voor leerlingen die daar baat bij hebben (Bikkeltraining faalangst; examenvrees). 

Autistisch gedrag: Autistische leerlingen, die dit nodig hebben, worden wekelijks begeleid. Leerlingen die geen diagnose 

hebben, maar wel specifieke problemen worden ook begeleid door de RT’er of onder supervisie van de 

ondersteuningscoördinator door studenten Pedagogiek.  

Sociale vaardigheden/sociale emotionele ontwikkelingen: Leerlingen met sociaal emotionele problemen worden 

begeleid door de counselors middels oplossingsgerichte counseling (kortdurend, maximaal 3-5 gesprekken.) Bij een 

langdurig traject wordt er doorverwezen. 

Oppositioneel gedrag: De school is niet toegerust om leerlingen met ernstige vormen van dit type gedrag (ODD) te kunnen 

begeleiden. 
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Hoogbegaafde leerlingen: De school biedt de mogelijkheid voor leerlingen die hoogbegaafd zijn om een ander 

programma ( versneld/ ingedikt/ uitgebreider) te volgen. Er is op school een begeleider die bevoegd is om deze leerlingen 

te begeleiden. 

Aanpassingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege psychische/medische klachten: Voor 

leerlingen die niet in staat zijn om het hele programma van de school te volgen heeft de school een speciaal lokaal ingericht 

voor deze leerlingen. Daarbij zijn we alleen in staat om begeleiding te geven als de leerling voor het grootste deel van de 

week fysiek aanwezig kan zijn op school.  

 

EXPERTISE 

Rolprofielen: Binnen onze school zijn verschillende rolprofielen vastgesteld. Het gaat om de rolprofielen voor docent, 

mentor, ondersteuningscoördinator, counselor, decaan, studiebegeleider, RT-er. Het gaat dan om de resultaatgebieden en 

de bijbehorende competenties.  

Vertrouwenspersoon: Op alle locaties functioneert een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is zowel 

aanspreekpunt voor leerlingen als medewerkers als het gaat om seksuele intimidatie, discriminatie en 

agressie/geweld/pesten. De interne vertrouwenspersoon kan leerlingen en medewerkers ondersteunen bij klachten. 

Daarnaast functioneert ook een externe vertrouwenspersoon. Hij adviseert en begeleidt waar noodzakelijk de interne 

vertrouwenspersonen. 

Counselor: Op onze locatie zijn er op de onderbouw twee vrouwelijke en op de Tweede Fase is een mannelijke en een 

vrouwelijke counselor. Leerlingen die te maken hebben met sociaal-emotionele problematiek kunnen terecht voor een 

kortdurende gesprekkencyclus. Tijdens deze gesprekkencyclus wordt gewerkt volgens het principe van de 

‘oplossingsgerichte korte counseling’. Indien na de gesprekkencyclus blijkt dat er geen verbetering is opgetreden wordt er, 

na overleg met het ondersteuningsteam advies gegeven aangaande buitenschoolse hulp.  

Extra onderwijsondersteuning door pedagogiekstudenten van de HU (onderbouw): Dankzij de (3e jaars-) stagiaires 

pedagogiek van de HU kunnen we leerlingen begeleiden die geen indicatie hebben, maar wel een specifieke 

ondersteuningsvraag. Deze stagiaires zijn een jaar lang drie à vier dagen per week op school. De hele dag vindt 

daadwerkelijke (vaak 1 op 1) ondersteuning plaats aan de leerlingen. Ook het team wordt actief ondersteund. Hierdoor 

krijgt het team veel expertise, wordt specialistisch werk uit handen genomen. Ook komen leerlingen door het wegnemen 

van leerbelemmeringen tot betere leerprestaties. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning bij sociale en emotionele 

problematiek d.m.v. aandacht en training.  

Aanbod in specifieke klassen 

 

I-avo; zorgklas in leerjaar 1 en 2 

Deskundigheid Leerlingen in de eerste en tweede klas Havo/Vwo met een speciale 

onderwijsbehoefte kunnen geplaatst worden in een i-avo klas ( meer 

individueel algemeen voortgezet onderwijs klas).  

De ondersteuningscoördinator ( gecertificeerd master SEN) en de 

orthopedagoge houden intakegesprekken met ouders en kind voor plaatsing 

in deze klas.  

Aandacht en tijd De mentor begint als regel iedere morgen met zijn mentorklas.  

Het mentoraat voor deze klas vraagt meer tijd en dit wordt ook toegekend. 

Er wordt gewerkt met een vast docententeam.  De docenten besteden 

speciale aandacht aan structuur in het aanbod van de lesstof en worden 

geselecteerd op de vaardigheid om om te gaan met leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte.  

Extra leerlingenbesprekingen/ intervisiebijeenkomst. 

Groepshandelingsplan. 

Voorzieningen  

(methodieken en materialen) 

Extra inzet mentoraat, leerlingenbesprekingen, etc. 

Groepshandelingsplan.  

Gebouw Deze klassen krijgen voor de meeste vakken les in een eigen lokaal.  

Dit lokaal is prikkelarm ingericht. Tijdens de pauze kunnen de leerlingen bij 

deze lokalen blijven. Er is surveillance bij deze lokalen geregeld.  

Samenwerkingsrelaties Eventueel Ambulante begeleiding (REC 2 en 3) 
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Structuurklas 

 

Deskundigheid Leerlingen in de derde klas Havo met een speciale ondersteuningsbehoefte 

kunnen geplaatst worden in de structuurklas. 

Aandacht en tijd Het mentoraat vraagt meer tijd en deze wordt ook toegekend. Er wordt 

gewerkt met een vast docententeam. De docenten besteden speciale 

aandacht aan structuur in het aanbod van de lesstof en worden geselecteerd 

op de vaardigheid om om te gaan met leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte.  

Extra leerlingenbesprekingen. 

Begeleiding leerlingen door mentor.  

Groepshandelingsplan. 

Voorzieningen  

(methodieken en materialen) 

Extra inzet mentoraat, leerlingenbesprekingen, etc. 

• Groepshandelingsplan.  

Gebouw Deze klas krijgt les volgens regulier rooster in diverse lokalen 

Samenwerkingsrelaties Eventueel Ambulante begeleiding vanuit REC 2 en 3 

 

In de bovenbouw komen deze leerlingen in voorkomende gevallen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het 

Ondersteuningsteam. 

 

Ambities 

De school heeft een Escaperoom voor leerlingen die een rustige werkomgeving nodig hebben of om uit te rusten. De 

komende 2 jaar wil de school komen tot een planmatiger inzet van deze ruimte. 

De school zet ondersteuning in. In de komende 2 jaar willen we nagaan hoe we tot een goede evaluatie kunnen komen van 

deze ondersteuning en hoe we die informatie kunnen inzetten voor de ondersteuning. 

We hebben de I-avo klassen. In de komende 2 jaar willen we zicht krijgen op het verloop van leerlingen die starten in deze 

klassen en wat de uitstroom is van deze leerlingen. We willen daaruit halen wat we kunnen inzetten om de ondersteuning 

in deze klassen goed vorm te geven.  
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2. Een veilige omgeving 
De school werkt actief aan een veilig pedagogisch klimaat. Dat blijkt uit het volgende:  

• Leerlingen, ouders en medewerkers geven in jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken aan dat zij zich veilig voelen op 

school.  

• De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school.  

• De school heeft een onderwijsaanbod voor alle leerlingen voor het vergroten van sociale vaardigheden.  

• De school hanteert een pestprotocol.  

• De school hanteert een medisch protocol. 

De school is zo ingericht dat leerlingen met uiteenlopende leerstijlen en (lichamelijke) kenmerken er kunnen leren:  

• De school biedt individuele werkplekken, 

• De school biedt prikkelarme werkplekken, 

• De school biedt ruimte om te kunnen samenwerken,  

• De school is toegankelijk voor rolstoelen.   

Toelichting 

• De mentor voert regelmatig (loopbaan)gesprekken met zijn leerlingen over hun leervorderingen. 

• De mentor van de I-avo klas begint elke dag met zijn mentorklas. 

• De mentor houdt drie à vier keer per jaar mentorgesprekken met de leerling over het welbevinden.  

Dit is vastgelegd in een mentorinstructie voor mentoren.  

• Er is het hele jaar door extra begeleiding van leerlingen mogelijk. 

• Docenten zijn toegerust om met leerlingen met diverse stoornissen (AD(H)D, ASS, DCD) om te gaan. 

• Mentoren kunnen bij het ondersteuningsteam terecht voor praktische aanwijzingen m.b.t. het begeleiden van 

leerlingen met sociaal probleemgedrag. 

• In de onderbouw wordt gewerkt met de methoden Yubu en Kanjertraining. In de bovenbouw wordt gewerkt met 

thema’s als Homo in de klas en Sexting en bij de LOB verder gewerkt in aansluiting op de methode Yubu. 

• Leerlingen kunnen een beroep doen op counseling binnen de school. De counselors maken gebruik van 

oplossingsgerichte technieken en zijn daartoe opgeleid. Er is in de bovenbouw een specifieke aanpak gericht op 

het bestrijden van pestgedrag middels de NO-BLAME methode. In pestsituaties wordt een individuele aanpak 

ingezet. Op de onderbouw wordt gewerkt vanuit het schoolbrede pestprotocol. 

• Er is in de onderbouw een eenvoudige training voor sociale vaardigheden. 

• Voor leerlingen met faalangst zijn trainers beschikbaar. Ook specifiek gericht op examenvrees. 

Ambities 

We willen nagaan hoe we nog meer aandacht kunnen krijgen over het gebruik van verslavende middelen en de gevolgen 

daarvan. We hebben na 2 jaar een overzicht over wanneer en hoe er aandacht gegeven wordt aan dit onderwerp. 

We willen in de komende 2 jaar minstens twee keer een voorlichtingsbijeenkomst met docenten gehouden hebben over 

stoornissen of belemmeringen die leerlingen kunnen hebben. 
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3. De school heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur 
De school heeft haar structuur vastgelegd aan de hand van duidelijk omschreven Professionele Momenten, waarin is vastgelegd 

hoe teamleden met aanvullende expertise en onderscheiden taken en rollen met elkaar samenwerken. De bespreking van de 

ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van leerlingen vindt plaats door middel van een vastgestelde gespreksmethodiek.  

Voor leerlingen en ouders is duidelijk hoe zij een beroep kunnen doen op deze begeleiding en langs welke route wordt vastgesteld 

welke onderwijsondersteuning passend is.  

De school werkt actief samen met ketenpartners, zoals het buurtteam, leerplicht, politie en de GGD.  

 

Toelichting  

De school heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur 

• De school begeleidt leerlingen aan de hand van duidelijk omschreven interventies, met het oog op meetbare 

doelen; evalueert de doelen en stelt de interventies op afgesproken tijdstippen, waar nodig, bij.  

• De school begeleidt vanuit onderscheiden taken en rollen aan de hand van Professionele Momenten. De 

taken en rollen zijn scherp omschreven voor de verschillende typen van expertise. Het effect daarvan is dat 

dit leidt tot een brede kijk op leerlingen. 

• De school werkt volgens 4 duidelijk omschreven professionele momenten (PM’s). 

• Elke leerling wordt structureel gevolgd via het leerlingenoverleg en het LVS (leerlingvolgsysteem). 

• Het hele proces is scherp geregeld en wordt streng bewaakt. Dit leidt tot efficiënte leerlingbegeleiding.  

PM 1 en 2: werkwijze mentor en team:  

• De mentor bewaakt de leervorderingen en het welzijn van de 

leerlingen. 

• Bij calamiteiten worden observaties uitgevoerd.  

• De mentor kan leerlingen via de teamleider aanmelden voor een 

leerlingbespreking. Daarvoor is elke week tijd ingepland in het 

rooster.  

• Wanneer er advies nodig is van interne en/of externe 

specialisten, wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. 

 

PM 3: werkwijze ondersteuningsteam (OT): in het OT wordt vanuit 

verschillende expertise gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling  

• Met enige regelmaat worden ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen besproken. Gegevens daarvoor worden ontleend aan 

het dossier.  

• Het ondersteuningsteam werkt met een volglijst van de leerlingen 

die worden aangemeld bij het OT.  

• Van alle leerlingen wordt bijgehouden wat hun ontwikkeling is.  

• De begeleiders van de leerlingen zorgen ervoor dat de docenten voldoende geïnformeerd zijn.  

• Eén lid van het locatiemanagement is verantwoordelijk voor het monitoren van het ondersteuningsteam. 

• Het ondersteuningsteam werkt aan de ambities die in dit document genoemd zijn.  

 

PM 4: werkwijze richting externe deskundigen:  

• De ondersteuningscoördinator heeft contacten met jeugdarts, medewerkers van het Samenwerkingsverband, 

de coördinator van het wijkteam (brugfunctionaris) en met de medewerker van het Zorgplatform. 

• Het OT stelt vast dat de school een leerling niet verder kan begeleiden. Het OT stelt daarbij ook vast welke 

externe specialist hier het best geraadpleegd kan worden.  

• De ondersteuningscoördinator vraagt de externe deskundige op de hoogte en vraagt overleg aan. Zij bepalen 

waar de leerling het best verder begeleid kan worden.  
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De school voert begeleiding van leerlingen uit langs duidelijke routes 

• In het overleg met het lid van het locatiemanagement en de directeur wordt het werk van het OT besproken 

en wordt bekeken of de afspraken die er zijn nagekomen worden.  

• Interne specialisten kunnen een beroep doen op de ondersteuningscoördinator. 

• De directie voert functioneringsgesprekken met leden van het ondersteuningsteam. 

 

De school onderhoudt samenwerkingsrelaties met partners 

• Er wordt samengewerkt met externe partners binnen het ZAT, maar in voorkomende gevallen ook met 

andere functionarissen, zoals politie en reclassering. 

 

Ambities 

We zorgen ervoor dat de mentoren geïnformeerd worden over werkwijze volgens de PM structuur. 

We roepen het ZAT op afroep bij elkaar.  
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4. Kwaliteitszorg 
Het aanbod en de structuur van ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd. Vastgesteld wordt of de goede ondersteuning goed 

geboden wordt. Ontwikkelpunten worden benoemd en verbeterd.  

Jaarlijks wordt onderbouwd of de aanpakken en deskundigheden die de school heeft nog voorzien in de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Ook ontvangen de interne specialisten die bijdragen aan de ondersteuning van leerlingen jaarlijks feedback op hun 

functioneren. Er is ruimte voor scholing en professionele ontwikkeling van teamleden.  

 

Toelichting 

De school verzorgt sturing en borging op de organisatie van de begeleidingsstructuur 

• Er is structureel, 5x per jaar, overleg tussen directie en ondersteuningscoördinatoren. 

• Jaarlijks wordt hierbij het begeleidingsaanbod geëvalueerd en bijgesteld. 

 

De school verzorgt sturing op het proces 

• De afspraken die in het Schoolondersteuningsprofiel zijn vastgelegd, worden nauwgezet gevolgd. 

• Er wordt tijdens de leerlingbespreking gebruik gemaakt van een door de mentor vastgestelde hulpvraag. Er 

wordt een evaluatietermijn afgesproken op de leerlingbespreking.  

• Leden van het ondersteuningsteam bespreken jaarlijks op de evaluatievergadering van het OT hun expertise. 

Er worden intervisie-/reflectievergaderingen gehouden door het ondersteuningsteam, waarin hier ruimte 

voor is. 

• In het OT wordt bepaald welke externe functionarissen worden ingeschakeld. In urgente gevallen wordt dat 

direct via de ondersteuningscoördinator gedaan en achteraf besproken in het OT. 

 

De school verzorgt sturing op mensen 

• De schoolleiding evalueert 1 maal per jaar met de ondersteuningscoördinator de kwaliteit van de expertise 

van de interne ondersteuners. 

• De verantwoordelijke van het PM bespreekt de aangeleverde hulpvragen op inhoud met het OT. 

• Alles wordt uitgevoerd volgens de afspraken die in het ondersteuningsplan van de locatie staan.  

 

Ambities 

De school wil de kwaliteit van de ondersteuning borgen door in de verschillende PM’s de hulpvragen te evalueren. 
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Bijlage 4c: SOP Arnhem 

  

Schoolondersteuningsprofiel 
Arnhem, GSG Guido, november 2017 

 

  
  

  
  

   
   
   

   
   
   
   
    

   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
 
 
 

 

  



 

40 

School ondersteuningsprofiel Guido Arnhem 
 

Naam school / vestiging Guido Arnhem 
Directeur Mart Drogt 
Contactpersoon ondersteuning Peter Groenenberg 
Website samenwerkingsverband www.swv2506.nl 

 
 

Hoofdstuk 1: Inleiding  
 
 

Wij willen dat al onze leerlingen onze school verlaten met een diploma dat past bij zijn of haar 
mogelijkheden. Sommige leerlingen hebben hier ondersteuning bij nodig. Of een leerling 
ondersteuning nodig heeft en hoe dat eruit gaat zien, is afhankelijk van zijn of haar onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften. Om dit helder te krijgen, gaat de school in ieder geval in gesprek met 
ouders en de leerling. De ondersteuning kan licht of kortdurend zijn, maar ook intensief en 
langdurend. De school zet daarvoor budget en deskundigen in. Soms is het ook nodig om 
deskundigen van buiten de school in te zetten, bijvoorbeeld van jeugdzorg en/of 
jeugdgezondheidszorg. 

 
In dit SOP beschrijven wij welke ondersteuningsmogelijkheden onze school heeft. 

 

Voor meer informatie over ons onderwijsniveau en de aantallen leerlingen in de afgelopen jaren kunt 
u terecht op www.scholenopdekaart.nl. U kunt daar ook de resultaten bekijken en zien hoe onze 
school wordt gewaardeerd. 

 
1.1 - Grenzen aan ondersteuning 

 
In de praktijk kan het voorkomen dat het niet mogelijk blijkt om de ondersteuning te bieden 
zoals in dit document is beschreven. Dit kan het geval zijn wanneer: 

 
- Het aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag (te) groot is  
- De combinatie van ondersteuningsvragen binnen een klas (te) complex is. 

 
We zoeken dan samen met ouders en de leerling naar andere mogelijkheden. Ook kan het zijn dat 
de problemen die een leerling ervaart niet school gerelateerd zijn. In dat geval adviseren we 
ouders, vaak in overleg met deskundigen van buiten de school, over mogelijkheden voor 
begeleiding of onderzoek buiten het onderwijs. 

 
Wanneer wij inschatten niet tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerling, dan informeren wij bij collega-scholen. Wanneer dit 
overleg niet leidt tot plaatsing op een andere school, gaat de school in overleg met het 
Samenwerkingsverband. De school waar de leerling is aangemeld behoudt de zorgplicht. 

 
Afwijzing vindt in ieder geval plaats bij de volgende ondersteuningsbehoeften: 

 
Leerlingen PRO (Praktijkonderwijs)  
1) IQ: 55-80  
2) Leerachterstand groter dan 50% op 2 v/d 4 domeinen (in ieder geval rekenen of begrijpend 

lezen) 
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Nieuwkomers  

Zonder enige beheersing Nederlandse taal 

 

Fysiek 
 

Visueel - blind, auditief - doof, mobiliteit - niet zelfredzaam, medische ondersteuning -niet 
zelfredzaam, toiletgang - niet zelfredzaam, afhankelijk van douche/aankleedruimte (niet 
aanwezig) en leerlingen die afhankelijk zijn van medische handelingen door personeel. 
 

 

Hoofdstuk 2: Ondersteuning op onze school  

 

2.1 Visie op ondersteuning 

 

In onze visie gaan we er van uit dat God de mens uniek en naar Zijn beeld geschapen heeft. 
Gaven en talenten verschillen per leerling, waarbij we kunnen denken aan cognitieve, creatieve 
en sociale talenten. We vragen van leerlingen en docenten om respectvol met elkaar om te gaan. 
Voor het onderwijs is het van belang om er voor te zorgen dat leerlingen met hun capaciteiten 
zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. 

 

Doel van de ondersteuning is de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
te bevorderen zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen. De ondersteuning betreft 
alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee onze school leerlingen ondersteunt in 
hun leer- en/of ontwikkelingsproces. 

 

We hebben op Guido drie lijnen in het ondersteuningsaanbod: 1) basisondersteuning, 2) 
extra ondersteuning binnen de school en 3) externe ondersteuning met inzet van het Zorg 
Advies Team. 
 

2.2. Basisondersteuning (1e lijn) 

 

De basisondersteuning is voor alle leerlingen hetzelfde. Hierbij zijn alle medewerkers betrokken.  

De basisondersteuning bestaat uit: 
 

Een gestructureerde en veilige leeromgeving bieden waarbij de leerlingen zich geaccepteerd 
voelen, uitgedaagd worden, bevestiging krijgen, weten waar ze aan toe zijn, bemoedigd 
worden en zelfvertrouwen ontwikkelen 
 

- Het klimaat en de aanpak afstemmen op de diversiteit van de leerlingen waarbij er 
rekening wordt gehouden met verschillen en waarbij de leerlingen inzicht krijgen 
in eigen leerprocessen  

- Duidelijke regels stellen over houding en gedrag  
- Door middel van gestructureerde loopbaanbegeleiding het passende 

uitstroomprofiel behalen 

 

Op de volgende gebieden wordt preventieve en licht curatieve ondersteuning geboden 
door docenten, mentor, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en eventueel 
vertrouwenspersoon/pestcoördinator.  
 

1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht. 
 

Gebieden:  

- Leerachterstanden in taal en rekenen 
- Didactische ondersteuning  
- Dyslexie en dyscalculie 
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- Informatieverwerkings-problematiek  
- Excellente en hoogbegaafde leerlingen 

 

Ondersteuning middels:  

- Screening dossier (bij binnenkomst en overdracht)  
- Signaleren en bijhouden vorderingen via leerlingvolgsysteem  
- Aanleren studievaardigheden 
- Aanbieden verlengde instructie  
- Zelfstandig en adaptief werken  
- Dyslexie/dyscalculie protocol  
- Faciliteitenkaart 
- Psycho-educatie  
- Uitvoeren handelingsplan middels formulier inzet ondersteuning  
- Invulling talent-uren voor excellente leerlingen 

 
2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de 

handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel. 

 

Er wordt gewerkt volgens het principe van handelingsgericht werken (HGW) waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de doorlopende cyclus: 
 

1. Signaleren/ observeren  
2. Analyseren 
3. Doelen opstellen  
4. Plan van aanpak opstellen  
5. Uitvoeren  
6. Evalueren 

 

Basisondersteuning wordt in beginsel geboden door mentoren en docenten. Daar waar nodig 
wordt gerichte scholing aangeboden om docenten en mentoren te versterken in hun 
competenties. Tevens wordt onder supervisie van de teamleider middels collegiale 
consultatie kennis en expertise gedeeld. Dit wordt indien nodig aangevuld met kennis en 
expertise van de leden uit het ondersteuningsteam. 
 

 

3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor 
leerlingen en medewerkers. 

 

Alle medewerkers van Guido zijn verantwoordelijk voor een veilig fysiek en 
sociaal pedagogisch klimaat. 
 

- Het personeel heeft een voorbeeldfunctie voor de leerlingen waarbij zij zich houden 
aan de algemene omgangsregels en gedragsregels vormgegeven vanuit de 
christelijke identiteit  

- Uitgangspunt is wederzijds respect waarbij elke leerling en medewerker 
uniek is en gestimuleerd wordt om gaven en talenten optimaal te 
ontwikkelen  

- Het schoolgebouw en materiaal voldoet aan de landelijk gestelde veiligheidseisen  
- De grootte van het schoolgebouw en het “open deur” beleid zorgt voor een 

gevoel van veiligheid  
- Privacy van de leerlingen en medewerkers wordt gewaarborgd  
- Er wordt gebruik gemaakt van protocollen om de veiligheid te waarborgen  
- Er wordt gebruik gemaakt van programma’s op het gebied van sociale vaardigheden, 

zowel binnen als buiten de (mentor)lessen  
- Er wordt een kledingcode gehanteerd, gebaseerd op de christelijke normen en waarden  
- Er wordt rekening gehouden met lestijden, reisafstand en tussenuren zodat leerlingen 

vanuit andere streken het onderwijs kunnen volgen 
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- Aanwezigheid anti-pestcoördinator en naleven anti-pestprotocol  
- Aanwezig aanspreekpunt voor klachten over schoolse zaken van leerlingen, 

ouders en personeel 
- Aanwezigheid vertrouwenspersoon leerlingen 

 
4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over. 

 

Om ouders van informatie te voorzien over de ondersteuningsmogelijkheden is het 
ondersteuningsteam vertegenwoordigt op de open dag. Daarnaast kunnen ouders 
individueel een gesprek aanvragen voor extra informatie. Na de aanmeldperiode brengt het 
ondersteuningsteam de aanmeldingen in kaart middels dossierscreening, contact basisschool 
en voert de school een intakegesprek met ouders en kind. 

 

Als tijdens de aanmelding naar voren komt dat een leerling behoefte heeft aan extra 
ondersteuning wordt een extra intake gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van 
het ondersteuningsteam. In dit gesprek worden de extra ondersteuningsbehoeften in kaart 
gebracht en waar nodig wordt een handelingsplan of ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
opgesteld. 

 

Alle leerlingen worden gevolgd middels het leerlingvolgsysteem waarbij belangrijke 
informatie zorgvuldig wordt geregistreerd. Daarin wordt ook het uitstroomprofiel vermeld. 
Om de uitstroommogelijkheden te monitoren en een passende vervolgstudie te kiezen wordt 
elke leerling begeleid door de decaan. Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
vervolgonderwijs besteden we aandacht aan het aanleren van 21-eeuwse vaardigheden 
zoals kritisch denken, zelfregulatie en samenwerken. 

 

In het geval dat een leerling na zorgvuldige overweging geadviseerd wordt om te kiezen voor 
een andere vorm van onderwijs zal de school vanuit de zorgplicht begeleiden tot er een 
passende alternatieve plek is gevonden. Daarbij wordt zorg gedragen voor een goede 
overdracht. 
 

Voor meer informatie over het aannamebeleid, zie de website van de school. 
 

5. De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur. 

 

De school werkt met bovengenoemde rollen in ondersteuningsaanbod samen aan een 
effectieve ondersteuningsstructuur. Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde drie 
lijnen met de daarbij behorende overlegstructuur. Deze rollen, de structuur en het 
ondersteuningsaanbod wordt elk jaar geëvalueerd met het ondersteuningsteam (OT) en 
het locatie managementteam (LMT) en indien nodig aangepast. Binnen het 6-wekelijks 
overlegmoment tussen OT en LMT is er ruimte voor tussentijdse verbeteringen. We maken 
binnen het ondersteuningsteam hiervoor ook gebruik van de kennis en expertise van 
ketenpartners (schoolarts, leerplicht, wijkteam en politie), het samenwerkingsverband en 
andere scholen uit de omgeving. 

 

6. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding van 
leerlingen vast. 

 

 

De ondersteuningscoördinatoren leggen jaarlijks verantwoording af aan het management 
van de school en adviseert het LMT met betrekking tot verdere ontwikkeling van de 
ondersteuning. Zij doen dit nadat zij in het jaar:  

 in samenwerking met betrokkenen vanuit de eerste, tweede en derde lijn de 
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ondersteuning van de leerlingen hebben vastgesteld en vastgelegd; 
 

 alle groepsoverzichten, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectiefplannen 
hebben gemonitord en indien van toepassing hebben voortgezet of geëvalueerd 
in samenwerking met betrokkenen;  

 betrokken zijn geweest bij de aanmeldprocedure van leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

 

Op basis van deze gegevens is het mogelijk om aandachtsgebieden en speerpunten voor 
het komende jaar te bepalen. 

 

7. De school heeft kortdurende ondersteuning op het gebied van leren en/of 
gedrag beschikbaar voor alle leerlingen van de school, indien zij daar behoefte 
aan hebben. 

 

Op de volgende gebieden bieden we in de basisondersteuning preventieve en licht curatieve 
ondersteuning met behulp van docenten en mentoren 
 

Leren:  

Gericht op niveau, planning, taakgerichtheid en cognitieve vaardigheden  

- Screening dossier  
- Signaleren + bijhouden leerlingvolgsysteem (LVS) 
- Contact ouders en betrokkenen  
- Werken op niveau  
- Verlengde, extra of aangepaste instructie  
- (Audio)visuele ondersteuning lesmateriaal 
- Ondersteuning dyslexie en dyscalculie (zie protocol website)  
- Psycho-educatie en sturing in de les (concentratie/taakgerichtheid)  
- Activerende didactiek  
- Extra uitdaging bieden 
- Gebruik koptelefoon  

- Uitvoeren (kortdurende) handelingsplannen  
- Aanleren studievaardigheden via klassikale methode tijdens de mentorles  
- Ondersteuning plannen met de 1-blik agenda  
- Adaptief zelfstandig werken (@2) leerlingen van alle leerlagen hebben 6 uur 

in de week adaptieve uren waarbij ze zelfstandig werken aan opdrachten 
vernoemd in een weektaak. De leerlingen zitten hiervoor met alle jaarlagen 
door elkaar in een speciaal aangepaste ruimte onderverdeeld in 3 ruimtes: 
een stilteruimte, zacht overleggen en samenwerken.  

- Examenvreestraining  
- Remedial teaching  
- Om excellente/hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging te bieden is het 

mogelijk om op individueel niveau een plan van aanpak te maken voor 
verdiepen/versnellen en/of het bieden van extra uitdaging middels talent-
uren. Dit plan wordt opgesteld door de leerling onder begeleiding van een 
talent-docent. 

 

Gedrag: 
 

Gericht op sociale vaardigheden, internaliserende en externaliserende problematiek, 
pesten en motivatie  

- Signaleren + (LVS) 
- Contact ouders en betrokkenen  
- Observeren  
- Creëren veilig sociaal pedagogisch klimaat 
- Hanteren gedragsregels en omgangsregels  
- Inzet gedragskaart  
- Gebruik rustruimte  
- Aanleren sociale vaardigheden (mentorlessen) 
- Extra mentorgesprekken 
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- Screening Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)  
- Anti-pestcoördinator en pestprotocol  
- Vertrouwenspersoon 
- Faalangsttraining  
- Weerbaarheidstraining (Rots & Water) 

 

Fysiek 
 

Gericht op fysieke of motorische beperkingen zoals slechtziendheid, slechthorendheid, 
motorische beperkingen, rolstoelafhankelijken, langdurig zieken. Afspraken worden 
altijd gemaakt op individueel niveau  

- Signaleren + LVS 
- Contact ouders en betrokkenen  
- Advies GGD  
- Fysieke aanpassingen waar mogelijk  
- Gebruik medisch protocol 
- Toegang Skype in de klas  
- Gebruik rustruimte  
- Gebouw is niet rolstoeltoegankelijk 

 

Aanpak verzuim 
 

Schoolverzuim is een belangrijke indicator voor voortijdig schoolverlaten in een later 
stadium. Gezien verzuim meestal een symptoom is van achterliggende problemen is het 
belangrijk zo snel mogelijk te reageren op verzuimgedrag van de leerlingen. Een goed 
systeem om de absenten te registreren en directe vervolgacties zijn hiervoor noodzakelijk. 
Guido maakt gebruik van het LVS om verzuim en laatkomers te registreren, dit wordt gedaan 
door de verzuimcoördinator. Voor meer informatie over leerplicht en verzuim wordt 
verwezen naar het verzuimprotocol op de website van de school. 

 

De basisondersteuning voldoet aan de eisen van het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06. 

 

2.3 Extra ondersteuning (2e lijn) 
 

Vaak is extra ondersteuning een intensivering van de ondersteuning die in de 
basis-ondersteuning geboden wordt (structureler, frequenter en/of langduriger). 

 

Extra ondersteuning wordt ingezet in overleg met de leerling, ouders en mogelijk deskundigen 
van buiten de school. Als een leerling extra ondersteuning krijgt, worden de afspraken hierover 
vastgelegd in een OPP. Er is geen absolute grens aan te geven tussen basisondersteuning en 
extra ondersteuning. Als extra ondersteuning nodig is wordt er zo mogelijk gebruik gemaakt van 
de ondersteuning op schoolniveau en wordt de ondersteuning geïntegreerd in het 
onderwijsproces. De ondersteuningscoördinator is hierin de spil en is verantwoordelijke voor 
de inhoud en organisatie van de extra ondersteuning. Leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben worden besproken in het interne overleg met het ondersteuningsteam (OT), daar wordt 
de casus neergelegd en een plan van aanpak voor inzet extra ondersteuning gemaakt. 

 
 

 

LEREN 

 

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Het gaat hierbij om aanleren 
studievaardigheden en/of individuele- of groepsbegeleiding bij specifieke leergebieden. Ook 
betreft het leerlingen die extra uitdaging in het onderwijsprogramma kunnen gebruiken.  

Aanbod Basis Extra Toelichting 
Dyslexiebegeleiding x x Basis: Volgens dyslexieprotocol (zie website), 
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   faciliteitenkaart en inzet remedial teaching (RT) op 

   groepsniveau 
   Extra: Individuele begeleiding RT 
    

Dyscalculiebegeleiding x x Basis: Volgens dyscalculie protocol (zie website), 
   faciliteitenkaart en inzet RT op groepsniveau 
   Extra: Individuele begeleiding RT 
    

Leerachterstanden x x Basis: Adaptieve leeromgeving waarin zelfstandig 
   gewerkt kan worden aan achterstanden taal en 
   rekenen. Daarnaast kunnen leerlingen werken in 
   groepsverband aan achterstanden taal en rekenen 
   onder begeleiding van een RT 
   Extra: Individuele begeleiding RT 
    

Studievaardighedentraining x x Basis: in alle eerstejaars en tweedejaars klassen 
   Aanleren studievaardigheden via klassikale 
   methode tijdens de mentorles 
   Extra: @school, een intern programma waarbij 
   leerlingen extra ondersteund worden bij het 
   aanleren van studievaardigheden. Dit betreft 
   individuele begeleiding of begeleiding in kleine 
   groepjes voor leerlingen die blijvend moeite 
   hebben met leren. 

Hulp bij plannen en x x Basis: Ondersteuning plannen met de 1-blik 

organiseren   agenda tijdens de reguliere mentorles 
   Extra: @school, intern programma waarbij ook een 
   groep gemaakt wordt voor het aanleren van 
   planvaardigheden. Dit betreft individuele 
   begeleiding of begeleiding in kleine groepjes voor 
   leerlingen die moeite hebben met het inplannen 

   van school- en huiswerk 
    

Excellente leerlingen en x x Basis: Leerlingen worden door vakdocenten 
hoogbegaafden   gestimuleerd, er wordt extra uitdaging en 

   verdieping/verbreding aangeboden op interesse 
   Extra: Inzet talent-uren onder leiding van talent- 
   docent 

Leerwegondersteuning x x Basis: Groepsgerichte aanpak met kleine klas, inzet 
   onderwijsassistent, bijvoorbeeld door pre- 
   teaching, extra uitleg in kleinere groepen en 
   ondersteuning bij structuren, plannen, organiseren 
   en andere studievaardigheden, werken op een 
   laptop en werken aan achterstanden met digitale 
   adaptieve leeromgeving. Inzet RT op groepsniveau. 
   Extra: Mentorplus arrangement (extra tijd mentor 
   voor intensievere begeleiding), aanmelding 
   @school en indien beschikbaar inzet pedagogiek 
   en maatschappelijk werk studenten voor 
   individuele- en/of groepsbegeleiding 
 
 

 

GEDRAG 

 

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren omgaan met zichzelf en anderen en bij 
het vergroten van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en onderhouden van 
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relaties met medeleerlingen en docenten, bij het op gepaste wijze opkomen voor jezelf en 
het kunnen omgaan met druk, stress en angsten. 
Aanbod Basis Extra Toelichting 
Faalangst x x Basis: Signaleren en bespreken, inzet mentor voor 

   versterken zelfvertrouwen, bieden van een veilige 
   omgeving. Er kan indien wenselijk vanuit Scala een 
   faalangstreductietraining worden gegeven. 
   Extra: Inzet stagiaires pedagogiek en 
   maatschappelijk werk (onder kwaliteitsbewaking 
   van gedragsdeskundige) 

Weerbaarheid en sociale x x Basis: Signaleren en bespreken, mentorlessen sociale 
vaardigheden   vaardigheden, veilige omgeving. Inzet psychofysieke 

   training Rots & Water, gericht op weerbaarheid en 
   sociale vaardigheden. Doel van het Rots en Water 
   programma is het vergroten van de communicatie- 
   en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en 
   jongeren en het voorkomen en/of verminderen van 
   sociale problemen. De training wordt gegeven door 
   een externe partner. 
   Extra: Inzet langdurend/intensief traject individuele 
   ondersteuning gedragsdeskundige, inzet stagiaires 
   pedagogiek en maatschappelijk werk voor 
   oplossingsgerichte gespreksvoering (onder 
   kwaliteitsbewaking van gedragsdeskundige) 

Individuele, oplossings- x x Basis: Mentorgesprekken 
gerichte gesprekken   Extra: Mentorplusarrangement waarbij de mentor 

   extra tijd heeft. Inzet leerlingenbegeleider voor 
   kortdurende oplossingsgerichte gespreksvoering en 
   indien beschikbaar inzet stagiaires pedagogiek en 
   maatschappelijk werk voor oplossingsgerichte 
   gespreksvoering (onder kwaliteitsbewaking van 
   gedragsdeskundige) 

Ondersteuning op x x Basis: Creëren veilig pedagogisch klimaat, 
groepsniveau   ondersteuning van de mentor en 

   groepswerkplannen. 
   Extra: De inhoud van extra ondersteuning op 
   groepsniveau wordt bepaald aan de hand van de 
   problematiek, de behoefte van de groep, aanwezige 
   deskundigheid/expertise van de medewerkers en de 
   mogelijkheden tot samenwerking met interne 
   gedragsdeskundigen of externe ketenpartners. Dit zal 
   altijd groepswerk op maat zijn. Bijvoorbeeld: 
   Deelname klassen aan programma Challenge day, 
   afnemen sociogram en daaropvolgende 
   groepsgesprekken onder begeleiding van 
   gedragsdeskundige, etc. 

Ondersteuning bij x x Basis: In het primaire onderwijsproces wordt door 
gedragsstoornissen als   vakdocenten en mentoren rekening gehouden met 
autisme/ADHD   eventuele belemmeringen en handelingstips. Inzet 

   autisme steunpunt, inzet kortdurend/licht traject 
   individuele ondersteuning gedragsdeskundige 
   Extra: Inzet langdurend/intensief traject individuele 
   ondersteuning gedragsdeskundig 
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Grensoverschrijdend x x Basis: Naleven gedragsregels, inzet gedragskaart, 
gedrag   extra mentorgesprekken inzicht gedrag en gevolgen 

   Extra: Inzet 5-stappenplan door teamleider 
   (sanctieprotocol bij grensoverschrijdend gedrag) 

 
 

 

GEZONDHEID 

 

Gericht op fysieke of motorische beperkingen zoals slechtziendheid, slechthorendheid, 
motorische beperkingen, rolstoelafhankelijken, langdurig zieken. Afspraken worden altijd 
gemaakt op individueel niveau  

Aanpassingen Toelichting 
 

Gebruik rustruimte Er is een rustruimte aanwezig waar leerlingen als de 
 gezondheidssituatie hierom vraagt gebruik van mogen maken, dit 
 gebeurt altijd in overleg met leerling, ouders, mentor en 
 ondersteuningsteam 
  

Skype in de klas Er kan gebruik gemaakt worden van skype in de klas waardoor 
 zieke leerlingen vanuit thuis de lessen kunnen bijwonen 
  

Stille werkruimte in de Voor leerlingen waarbij de gezondheidssituatie hierom vraagt is 
adaptieve leeromgeving onder begeleiding een stille werkruimte beschikbaar tijdens de 

 adaptieve uren waarin ze zelfstandig werken 
  

Gebruik laptop Leerlingen waarbij dit ondersteunend werkt, bijvoorbeeld in het 
 geval een motorische beperking, mogen gebruik maken van het 
 werken op een laptop 
  

Aangepast Indien het voor een leerling vanwege gezondheid niet mogelijk is 

onderwijsprogramma om op school aanwezig te zijn wordt voor deze leerling door de 
 mentor een onderwijsprogramma op maat gemaakt, gekeken naar 
 de mogelijkheden voor de leerling. Hierbij kan ook sprake zijn van 
 een op maat gemaakt inhaalprogramma. 
  

Aanpassing in de klas De school is niet rolstoeltoegankelijk vanwege de hoeveelheid 
 trappen en afwezigheid lift. In de klas zou indien wenselijk wel 
 aangepast meubilair geplaatst kunnen worden voor een individuele 
 leerling 

Kentalis Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op spraak 
 en/of gehoor kan Kentalis ingeschakeld worden voor extra 
 ondersteuning  
 

 

 

Extra ondersteuning (3e lijn) 

 

Indien interne extra ondersteuning binnen de school onvoldoende blijkt te zijn komen externe 
partijen bijeen. Het Zorg Advies Team is een multidisciplinair netwerk van ketenpartners en 
bestaat uit de ondersteuningscoördinator, indien mogelijk de gedragsdeskundige vanuit 
school, leerplicht, GGD (jeugdarts) en eventueel politie. 

 

In het ZAT-overleg worden onderwijskundige en ondersteuningsvragen besproken gericht op 
individueel-, groeps- en beleidsniveau. Signalen en zorgen over de leerling worden binnen de 
school vertaald in een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en een plan van aanpak. Een plan 
op leerling-niveau kan worden verbreed naar gezinsaanpak. Voor een verwijzing naar 
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gespecialiseerde jeugdhulp waarbij ook onderwijsdoelen van belang zijn, wordt het ZAT 
als MDO benut, waarbij ook leerling en ouders betrokken zijn. 

 

2.4 Specifiek aanbod Guido 
 

Het komt geregeld voor dat meerdere leerlingen dezelfde ondersteuningsvragen hebben. Wij 
proberen deze ondersteuningsvragen zoveel mogelijk te clusteren binnen onze school, zodat 
we onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen. Binnen onze school kennen we 
het volgende specifieke aanbod: 
 

Leerwegondersteuning (LWOO)  
 

Voor leerlingen die voldoen aan de wettelijke criteria voor leerwegondersteuning. 

 

Voorwaarden: Om gebruik te maken van leerwegondersteuning moet de leerling deze 
indicatie toegewezen krijgen bij aanvang van het schooljaar. 
 

Aanbod:  

Aandacht en tijd 
 

− Extra ondersteuning bijvoorbeeld door pre-teaching, extra uitleg in kleinere groepen en 
ondersteuning bij structuren, plannen, organiseren en andere studievaardigheden en/of 
gespreksvoering wat betreft school functioneren en/of sociaal emotionele ontwikkeling 

 

Ruimtelijke omgeving  

- Kleine klassen  
- Gebruik koptelefoon 
- Gebruik rustruimte  
- Gebruik stilteruimte adaptieve leeromgeving 

 

Expertise 
- Extra ondersteuning bij het leren door onderwijsassistent  
- Remedial teacher: Leerlingen werken individueel of in groepsverband 

aan achterstanden taal en rekenen.  
- Indien beschikbaar inzet pedagogiekstudenten/studenten maatschappelijk werk voor 

oplossingsgerichte gespreksvoering en/of ondersteuning op school functioneren en/of 
sociaal emotionele ontwikkeling  

- Inzet gedragsdeskundige/ambulante begeleiding in de vorm van gesprekken 
m.b.t. school functioneren en/of sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Leermiddelen/materialen  

- Werken op een laptop  
- Werken met digitale adaptieve leeromgeving taal en rekenen om de leerachterstanden 

in kaart te brengen, daarbij krijgen de leerlingen extra mogelijkheden om te oefenen, 
zowel op school als thuis  

- @school: Een intern programma waarbij leerlingen extra ondersteund worden bij 
het aanleren van studievaardigheden onder begeleiding van een gedragsdeskundige 

 

Samenwerking ketenpartners 
 

- Indien wenselijk kan contact worden gezocht met ketenpartners voor consultatie 
en advies 

 

 

Mentorplusarrangement  
 

Het mentorplusarrangement is beschikbaar voor individuele leerlingen die in onderwijs- en/of 
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ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgen en extra ondersteuning 
nodig hebben op leren, gedrag of gezondheid 

 

Voorwaarden: De school zal de behoefte en inzet van extra ondersteuning individueel 
laten beoordelen door het ondersteuningsteam en waar nodig dit doen in samenwerking 
met ketenpartners of het Samenwerkingsverband. 
 

Aandacht en tijd 
 

De mentor krijgt extra tijd in de taakurenbelasting om de leerling intensiever te begeleiden 
en indien nodig extra oudergesprekken te voeren. Er zijn drie niveaus te onderscheiden:  

- Licht: 6 min per week – 4 klokuren per jaar  
- Medium: 8 min per week – 5,5 klokuren per jaar  
- Zwaar: 16 min per week – 10,5 klokuren per jaar 

 

Ruimtelijke omgeving  

- Gebruik koptelefoon  
- Gebruik rustruimte 
- Gebruik stilteruimte adaptieve leeromgeving 

 

Expertise 
- Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van de mentor  
- De mentor kan hierin ondersteund/gecoacht worden door een gedragskundige 

 

Leermiddelen en materialen 
- Individueel bepaald en naar inzicht mentor  
- Gebruik makend van methodieken aanwezig op school als 

Meidenvenijn, het brugklasspel, kwaliteitenspel etc.  
- Inzet 1-blikagenda 

 

Samenwerking ketenpartners  

- Geen 
 

 

 

Talent-uren  
 

Programma talent-uren is beschikbaar voor excellente en hoogbegaafde leerlingen 
die uitblinken in bepaalde vakken en extra uitdaging nodig hebben 

 

Voorwaarden: drie vakken gemiddeld 7,5 of hoger, inzetbaar in alle klassen vanaf het 
tweede jaar + klas 1 havo/vwo na kerstvakantie 
 

Aandacht en tijd 

- Per week mogen 5 lesuren besteedt worden aan talent-uren.  
- Begeleiding talent-docent minimaal 1 uur per week 

 

Ruimtelijke omgeving  

- Mogelijkheden andere vakken te volgen op hoger niveau 
- Mogelijkheden extra uren muziek, sport, techniek, beeldende vorming  
- Mogelijkheden eigen invulling (zoals een nieuw vak, landelijk project etc.) 

 

Expertise 
- Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van de talent-docent  
- Vakdocenten kunnen een rol spelen in verdieping/verbreding 

 

Pagina 11 van 14  
Vastgesteld op/door: 23-11-2017 – Peter Groenenberg & Anne de Hoop - Einde looptijd: 01-12-2021 



 

52 

 

Leermiddelen en materialen  

- Voortgang middels digitaal talent-boekje 
 

Samenwerking ketenpartners  

- Geen 
 

 

 

Hoofdstuk 3: Ondersteuningsstructuur  

 

3.1 Schematische weergave ondersteuningsstructuur 
 

De ondersteuning is opgebouwd uit drie lijnen. Hoe steviger het fundament van de eerste lijn, hoe 

kleiner de rol van de lijnen erboven zal zijn. Ouders en leerlingen worden in de hele lijn 

betrokken, gevraagd om mee te denken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 
 

 

 

 

3e lijn: Extern 
 

ZAT  

 

2e lijn: Intern  
Ondersteuningstea 

m- 
 

overleg  
 

 

1e lijn: Basisondersteuning 
 

Team- & llnbesprekingen 

 

Ondersteuningscoördinator  
GGD schoolarts  
Wijkteamcoach  
Leerplicht  
(Politie) 

 

Ondersteuningscoördinator  
Teamleider  
Ambulant begeleider  
Orthopedagoog  
Leerlingbegeleider  
Remedial teacher 
 

Mentor 

Docenten  
Teamleider  
Onderwijs Ondersteunend Personeel  
Vertrouwenspersoon  
Anti-pest coördinator 
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Onderstaand ziet u een schematische weergave van de ondersteuningsroute. Mocht de 
ingezette ondersteuning voldoende zijn, stopt na evaluatie en terugkoppeling de route. Is de 
ondersteuning (nog) niet voldoende blijven we de route volgen.  
 

 

 

Ondersteuningsroute  

Guido 
 

 

 

 

  

  

Korte lijn in informatievoorzining en 

  

  
terugkoppeling in het gehele proces   

tussen:   
Leerling, mentor, ouders, 

 
ondersteuningscoördinator en 

 
deskundigen 

  
   

   

        
 
 

 
Individueel bepaald, maar o.a.:  
- Aanleren studievaardigheden  
- Individuele ondersteuning  
plannen en organiseren  
- Inzet dyscalculie- en  
dyslexieprotocol  
- Extra mentorgesprekken  
- Inzet onderwijsassistent  
- Korte gedragsinterventies 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
ZAT 

   Externe extra 

 
    

ondersteuning       
        

  
        - GGD 
      - Leerplicht 

      - Veilig Thuis 
      - Samenwerkingsverband 

      - Wijkteam 
-        - Scala 

- Leerlingbegeleider      - Politie (wijkagent) 
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3.2 Ondersteuning van docenten 
 

Basisondersteuning wordt in beginsel geboden door mentoren en docenten. Om de docenten te 
ondersteunen biedt Guido het volgende: 
 

- Ondersteuning startende docenten met de duur van 2 jaar door 
gedragsdeskundige. In deze ondersteuning wordt gebruik gemaakt van 
lesbezoeken, casusbesprekingen en intervisie en supervisie  

- Het coachen van startende docenten door meer ervaren docenten middels 
een buddysysteem  

- Inzet gedragsdeskundige voor ondersteuning mentoren middels 
handelingsadviezen, psycho-educatie, opstellen plan van aanpak, schrijven 
handelingsplannen en OPP’s en aansluiten oudergesprekken.  

- Collegiale consultatie voor individuele leerlingen en klassen onder supervisie 
van teamleider  

- Uitwisseling kennis en expertise tijdens leerlingen- en groepsbesprekingen 
en studiedagen, met op aanvraag ondersteuning/workshops/extra uitleg 
van het ondersteuningsteam  

- Daar waar nodig wordt gerichte scholing aangeboden om docenten en mentoren te 
versterken in hun competenties. Dit kan individueel of teamgericht plaatsvinden. 

 

3.3 Deskundigen 
 

Deskundigen van school   

Docenten en mentoren  

Teamleiders  

Ondersteuningscoördinator  

Orthopedagoog  

Leerlingbegeleider  

Onderwijsassistent  

Vertrouwenspersoon  

Anti-pestcoördinator  

Verzuimcoördinator  

Remedial teacher  

Deskundigen van buiten school, structureel beschikbaar 
 

Ambulant Begeleider  

Wijkcoach  

Leerplichtambtenaar  

Jeugdarts / jeugdverpleegkundige  

Scala 
Deskundigen van buiten school, op afroep beschikbaar 
 

Wijkagent  

Schoolmaatschappelijk werker  

MEE  

Veilig Thuis  

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Opvoedsteunpunt 
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Bijlage 5: Routing OPP 
 

       Einde schooljaar 

Begin schooljaar     Begin schooljaar   Einde schoolcarrière 

6 maanden   6 maanden 

 

 

HP    Evaluatie HP,  Evaluatie OPP,  Middenevaluatie Eindevaluatie 

Einde HP & evt  aanzet nieuwe OPP  OPP  OPP 

    start OPP 

 

Voorstel voor de routering van ondersteuning binnen de Guido de Brès. 

PM 1- mentor  

PM2 - afdelingsleider  

PM 3 – OCO: begin handelingsplan/ OPP 

PM 4 – extern/ ZAT 

 

Aannames voor dit document: 

• Van alle gesprekken met ouders wordt een gespreksverslag gemaakt, waarin de onderbouwing van de 

genomen beslissingen vastgelegd wordt. Gespreksverslagen worden altijd opgestuurd aan ouders, nadat 

alle school-betrokkenen deze hebben kunnen controleren. 

• Bij ‘gesprekken met ouders’ wordt bedoelt: ouders en/ of verzorgers 

• Overal, bij alle gesprekken, kan, als de leerling het aandurft en aan kan, de leerling aanschuiven en 

invloed nemen op de opgestelde doelen. De leerling mag/ kan ook halverwege het gesprek weg. 

 

Handelingsplan (HP) wordt opgesteld als daartoe besloten is door de OCO. Handelingsplan houdt in: 

doelgerichte ondersteuning die extra is, maar binnen wat we hier op school zelf kunnen leveren, gericht op sociaal 

emotionele, didactische of leerondersteunende aspecten en duurt maximaal 6 maanden vanaf begin ondersteuning.  

 

Start: HP wordt opgesteld door ondersteuner en ter controle bij de OCO overlegd. HP wordt altijd gemeld, liefst 

besproken met ouders, mentor en ondersteuner. 

Handelingsplannen lopen maximaal 6 maanden en zijn doelgericht.  

Verloop: van de ondersteuning wordt tussentijds bijgehouden wanneer, hoe lang en wat de inhoud van de 

ondersteuning is/ was. De vorm hiervan wordt per locatie bepaald (alles in Magister, op schrift of computer), maar 

zou mogelijkerwijs ingezien moeten kunnen worden door derden (ouders/ bevoegd gezag). 

Einde: Na 6 maanden stopt een HP altijd. Er wordt eerst een evaluatie uitgevoerd binnen het ondersteuningsteam. 

Daarna evaluatie met ouders. Twee mogelijke vervolgopties: de ondersteuning binnen school loopt door (in de 

vorm van een OPP) óf de ondersteuning binnen school stopt (wegens succes of wegens voortzetting buiten 

school).  

 

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) wordt opgesteld als  

- daartoe wordt besloten door de OCO,  

- als het HP afgerond is met deze uitkomst, 

- als een leerling al een OPP had (van een andere school of voorgaand jaar) óf  

- als van te voren al duidelijk is dat de gevraagde ondersteuning structureel is en groter dan het normale 

curriculum (zie eventueel ook de thermometer- als bijlage, van www.swveemland.nl) 

 

Een OPP houdt in: ondersteuning die extra is, meer dan mag worden verwacht binnen het normale curriculum, en 

gericht is op sociaal emotionele, didactische of leerondersteunende aspecten. Een OPP is doelgericht en onderbouwd 

vanuit de aangeleverde informatie en volgt logisch uit de analyse daarvan. De ondersteuning is blijvend en structureel 

(langer dan 6 maanden) en noodzakelijk voor het welslagen van de leerling op de lange(re) termijn.  

* Gesprek met ouders 

6 weken* 6 weken* 6 weken* *  *  

http://www.swveemland.nl/
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Start: Een OPP wordt opgesteld door een persoon met ortho-expertise, al dan niet aangevuld en ondersteund 

door de ondersteuner. Een OPP wordt binnen 6 weken na aanvang van het schooljaar of binnen 6 weken na 

afloop van het HP opgesteld en opgestuurd aan ouders, ter aanvulling en eventueel aanpassing. Het OPP wordt 

altijd besproken met ouders. Ouders tekenen voor ‘gezien’.   

Verloop: van de ondersteuning wordt tussentijds bijgehouden wanneer, hoe lang en wat de inhoud van de 

ondersteuning is/ was. De vorm hiervan wordt per locatie bepaald (alles in Magister, op schrift of computer), maar 

zou mogelijkerwijs ingezien moeten kunnen worden door derden (ouders/ bevoegd gezag). 

Evaluatie: na maximaal 6 maanden na start van het OPP wordt deze geëvalueerd, eerst in het team, daarna in 

gesprek met ouders, mentor en ondersteunende. Het OPP wordt, wat de doelen betreft, aangevuld/ uitgebreid.  

Als de evaluatie plaatsvindt aan het einde van het schooljaar, wordt direct de aanzet gegeven voor het nieuwe OPP 

van het volgende schooljaar. Als de evaluatie plaatsvindt in het midden van het schooljaar, wordt het OPP 

aangevuld met de nieuwe doelen. 

Einde: het einde van een OPP is uitsluitend met instemming van alle betrokkenen (inclusief leerling en ouders), of 

aan het einde van de schoolcarrière, na afloop van een evaluatie met alle betrokkenen.  
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OPP-thermometer 
 

Toelichting 

Deze thermometer kan helpen bij het maken van de keuze om een OPP op te stellen. 

De onderwerpen van deze thermometer zijn ontwikkeld vanuit de bijeenkomst van de Collectieve Ambitie op  

27 januari 2015 en een kleine werkgroep, bestaande uit ondersteuningscoördinatoren van Guido de Brès-

vmbo/lwoo, Amersfoortse berg, Griftland College, Vakcollege en Corderius. 

Bij het ontwerp is er van uitgegaan dat dit geen “afvinklijst” zou moeten zijn, maar een hulpmiddel voor de 

invuller(s) om vanuit de best mogelijke overwegingen te kunnen komen tot het besluit van het maken van een 

OPP. Wanneer besloten wordt tot het maken van een OPP, wordt de leerling altijd in PM 3 besproken. 

 

Deze thermometer kan  

• gebruikt worden in PM 0, intake 

• op elk moment in het schooljaar ingevuld worden vanuit PM 3 en  

• ook bij herhaling bij een zelfde leerling worden gebruikt i.v.m. een evaluatie  

• gebruikt worden bij de evaluatie van het OPP  

 

 

Legenda 

• Zet een kruisje in het nummer dat van toepassing is; het nummer staat voor de mate waarin het 

gedragsaspect voorkomt:  

1 = niet  2= enigermate wel  3 = wel 

 

• Wanneer: 

➢  bij het eerste onderwerp ( nr. 1) al direct “rood” aangekruist wordt, helpt de invulling van de 

volgende onderwerpen, om dit vermoeden te staven. 

 

➢ het groene gedeelte aangekruist wordt, dan geldt: het betreffende gedragsaspect is weliswaar 

aanwezig, maar kan vanuit de expertise in PM 1 en PM 2 begeleid worden met al dan niet een 

handelingsplan of richtlijnen. Nog niet in die mate dat het een OPP rechtvaardigt. 

 

➢ het oranje gedeelte aangekruist wordt, dan geldt: het betreffende gedragsaspect is aanwezig 

vanuit een vermoeden dat het blijft en mogelijk “erger wordt”, maar nog wel te begeleiden is 

vanuit bv. een handelingsplan /inzet extra expertise /hulp, vanuit de basisondersteuning. Of dat 

er overwogen wordt de leerling in te brengen in PM 3 

 

➢ het rode gedeelte aangekruist wordt, dan geldt: het betreffende gedragsaspect is een 

belangrijke indicator voor het maken van een OPP, dat ingebracht wordt in PM 3 

 

➢ wanneer op minimaal 4 onderwerpen een kruisje in het rood is gezet, is het verstandig om 

serieus te overwegen een OPP op te stellen op de in het rood aangekruiste gedragsaspecten. 

Hierbij is dan aandacht voor georganiseerde aanvullende, langdurige ondersteuning naar tijd en 

intensiteit, en met ondersteuning/betrokkenheid vanuit ouders, leerling, interne specialisten en 

eventueel jeugdzorg. 
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Thermometer  

voor het bepalen of een OPP gewenst /nodig is. 
 

Leerling   

Klas  

PM ….  

Door wie ingevuld  

Datum  

 

  

  Er wordt een OPP opgesteld als: 

bij minimaal 4 aangekruiste rode hokjes 

1 = niet  2= enigermate wel  3 = wel 

 

1 2 3 

1. er een vermoeden is /zal gaan ontstaan van toekomstige doorgeleiding met een TLV 

naar een VSO school * 

   

2. de hulpvraag blijft bestaan ondanks het werken met een tip-lijst dan wel 

handelingsplan 

 

   

3 meer analyse nodig blijkt om de juiste ondersteuningsvraag te kunnen vaststellen 

 

   

4. er behoefte blijkt aan overzichtelijke en geordende documenten, waarin eerder 

uitgevoerde interventies zijn weergegeven 

 

   

5. het beoogde diploma/uitstroomperspectief niet gehaald kan worden/ in gevaar komt 

zonder intensivering van de ondersteuning 

 

   

6. er sprake is van meervoudige problematiek 

 

   

7. de leerproblemen van de leerling lijken blijven te bestaan 

 

   

8. de gedragsproblemen van de leerling lijken te blijven bestaan 

 

   

9. de leerling de behoefte houdt verbaal agressief gedrag te vertonen in de klas of 

daarbuiten 

 

   

10. er overwogen wordt de leerling/ouders aan te melden bij de contactpersoon van het 

wijkteam 

 

   

* Er is altijd een OPP nodig, zowel op papier als in uitvoering, bij aanmelding bij het zorgplatform en bij het 

aanvragen van een TLV 
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Bijlage 6: Protocol Dyslexie en Dyscalculie 
 

Dyslexie 

 

Ondersteuning 

In klas 1 krijgen alle leerlingen die met een dyslexieverklaring op school komen een basistraining. Tijdens deze 

training krijgen zij handvatten aangereikt om de nieuwe talen te kunnen leren. Ook krijgen ze een beeld van hun 

eigen kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten voor hun leervaardigheden. Na deze training zijn ze vaardig in het 

toepassen van leervaardigheden. Als deze basistraining niet voldoende blijkt te zijn, kan er individueel nog 

ondersteuning gegeven worden door de RT-er. 

De mentor van de eerste klas haalt uit het dossier van het PO of een leerling zwak is in de onderdelen lezen en 

spelling. Als in de eerste maanden van de eerste klas dit ook zo blijkt te zijn, kan de mentor deze leerling opgeven 

voor een dyslexiescreening. Deze screening wordt afgenomen door leden van het ondersteuningsteam. Als uit de 

screening blijkt dat verder onderzoek naar dyslexie nodig is, gaat de orthopedagoog ( zo mogelijk samen met de 

mentor) in gesprek met de ouders. 

Leerlingen die grote moeite hebben met het lezen van een tekst, kunnen in aanmerking komen voor 

ondersteuning van het programma Kurzweil. De ondersteuningscoördinator bekijkt het dossier en beslist wie 

hiervoor in aanmerking komt. Belangrijkste richtlijn voor toekenning is hierbij de grote belemmering op het gebied 

van lezen. 

 

Dispensatie dyslexiepas 

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas. Deze pas geeft recht op extra tijd of een 

mondelinge overhoring van de toets of minder opdrachten bij een toets. Ook kan in overleg met de docent 

worden gekeken naar de hoeveelheid (huis)werk dat de leerling moet maken. Extra tijd geldt ook voor het maken 

van genormeerde toetsen (Cito) en examens. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het 

verstrekken van deze pas. 

De pas zal behalve de rechten van de leerling ook zijn of haar plichten vermelden. Zo wordt van leerlingen met een 

dyslexiepas verwacht dat ze elke dag de woordjes van de talen oefenen. Ze maken trouw hun huiswerk voor de 

talenvakken en maken gebruik van de hulpmiddelen die hen aangereikt worden. 

   

 

Dyscalculie 

 

Onderdeel begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie 

 

Algemeen 

In de begeleiding willen we als school aansluiten bij het protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en 

Dyscalculie (ERWD) dat speciaal voor het VO is geschreven en in 2012 is uitgebracht. In grote lijnen willen we hier 

weergeven welke route we met leerlingen willen volgen als het gaat om bijzondere begeleiding bij rekenen en 

welke keuzes we als school daarin willen maken.  

Hoewel we in de (extra) begeleiding van leerlingen de nadruk zal krijgen is het doel van die begeleiding niet om 

leerlingen uiteindelijk maar te voorzien van een mogelijk label “dyscalculie”.  

Wel onderkennen we het probleem dat sommige leerlingen ondervinden bij het rekenen en zien in dat in 

bepaalde gevallen extra ondersteuning noodzakelijk is. 

 

Ondersteuning 

In de onderbouw ( klas 1 en 2) is er voor alle leerlingen een hulpuur rekenen dat kan worden bezocht als er 

specifieke uitleg nodig is die tijdens de les is gemist of onvoldoende wordt begrepen. Het hulpuur heeft het 

karakter van een verlengde instructie. 

Leerlingen die worden aangemeld op school en een verklaring van ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben 

kunnen in aanmerking komen voor compensaties en dispensaties. Leerlingen waarbij het dossier van de 
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basisschool aanleiding geeft tot een vermoeden van ernstige reken en wiskunde problemen kunnen voor extra 

ondersteuning in aanmerking komen. 

 

De mentor van de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor extra ondersteuning is verantwoordelijk voor 

de aanmelding. Dit gaat altijd in overleg met en na toestemming van de ouders/ verzorgers. 

 

Het ondersteuningsteam bespreekt de aangemelde leerlingen en verwijst eventueel door naar de rekenspecialist 

van school. De rekenspecialist heeft een diagnostisch rekengesprek met de leerling en stelt vast welke extra 

ondersteuning de leerling nodig heeft. 

Dit verwoordt de rekenspecialist in een handelingsplan, wordt vastgelegd in Magister en met betrokkenen 

besproken.  

In elk handelingsplan is een evaluatiemoment een vast onderdeel. Doel van elke vorm van ondersteuning is de 

leerling er onafhankelijk van te maken. De rekenspecialist is verantwoordelijk voor de evaluatie. 

 

Dispensatie 

 

Rekenpas 

Leerlingen met een verklaring van ernstige rekenproblemen of dyscalculie krijgen een rekenpas. Deze pas geeft 

recht op extra tijd of een gereduceerd aantal opgaven bij toetsen waar rekenvaardigheden centraal staan. Ook 

kan in overleg met de reken/wiskunde docent worden gekeken naar de hoeveelheid (huis)werk dat de leerling 

moet maken. Het gebruik maken van een rekenmachine is altijd toegestaan. Extra tijd geldt ook voor het maken 

van genormeerde toetsen (Cito) en examens. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het 

verstrekken van deze pas. 

De pas zal behalve de rechten van de leerling ook zijn of haar plichten vermelden. Zo wordt van leerlingen met een 

dyscalculiepas verwacht dat ze regelmatig de basisrekenvaardigheden oefenen. Ze maken trouw hun huiswerk 

voor de rekenvakken en gaan naar het hulpuur voor aanvullende uitleg. 

 

Opzoekkaartjes 

Leerlingen kunnen in aanmerking komen om gebruik te maken van opzoekkaartjes voor bepaalde 

rekendomeinen. Hierbij moet worden gedacht aan breukenstroken, omrekenen van eenheden, tafelkaarten etc. 

Deze kaartjes mogen worden gebruikt bij het maken van gewone (huiswerk) opgaven. Op aangeven van de 

rekenspecialist en in overleg met betreffende docenten mogen deze ook worden ingezet bij het maken van 

schooltoetsen. Ook leerlingen waarbij geen dyscalculie is vastgesteld, maar waarbij door de rekenspecialist een 

ernstige rekenachterstand is geconstateerd kunnen in aanmerking komen voor deze kaarten. 

De opzoekkaartjes mogen niet worden gebruikt bij het maken van genormeerde toetsen (Cito) en examens. 

 

Rekenkaarten 

Er zijn ook een officiële rekenkaarten. Deze rekenkaarten mogen wel door leerlingen met een officiële verklaring 

van ERWD gebruikt worden bij toetsten en examens. 

 

Examen 

De rekencoördinator die belast is met het afnemen van het examen Rekenen houdt in de route naar dit examen 

een aantal onderdelen in de gaten. 

Hij kan een ER toets aanvragen, maar dan moet er in de route naar de toets een aantal zaken duidelijk zijn. 

Het gaat hierbij om volgende zaken: 

• is er in het dossier een officiële verklaring ERWD 

• is er een gesprek met deze leerling geweest voordat een ER toets aangevraagd wordt en zijn de 

consequenties voor de vervolgstudiemogelijkheden besproken 

• zijn de ouders op de hoogte gebracht van het aanvragen van een ER toets 

• is in het dossier duidelijk vastgelegd welke ondersteuning er geweest is 

• is er contact gelegd met de Examencommissie en inspectie  
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Bijlage 7: Rolprofielen 
 

De Resultaatgebieden van de Mentor van GSG Guido 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

mentor binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van mentor binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De mentor gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor een 

bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen op basis van 

beschikbare gegevens en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij 

de leerling én bij de mogelijkheden van de school 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin op elk moment van het jaar het leerling-dossier op orde is. ( profiel, basisgegevens, 

aanbevelingen etc.) 

b. Aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

c. Mate waarin in het contact met leerlingen wordt gewerkt aan een vertrouwensband. 

d. Mate waarin eigen signaleringen en observaties, en die van anderen, worden geïnventariseerd en de 

bevindingen worden omgezet in effectieve acties naar de betreffende leerling. 

e. Formuleren van een juiste hulpvraag, samen met het team, voor het ondersteuningsteam 

f. Aanbieden van de leefstijllessen of afgesproken alternatieven. 

 

2. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of de leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de mentor de voorgeschreven contactmomenten met de leerling en ouders optimaal 

benut 

b. Mate waarin ouders bij bijzonderheden tijdig worden geïnformeerd. 

c. Mate waarin met collega’s (teamleider, docenten, decaan en leden ZT) de formele en informele 

contactmomenten worden benut voor uitwisseling van relevante informatie. 
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3. Resultaatgebied: Service 

 

Resultaat: Adequate ondersteuning in de ogen van anderen (leerlingen, ouders, collega’s etc) die laten 

blijken daaraan behoefte te hebben.  

Te realiseren door: Het reageren op vragen, verzoeken en klachten van anderen (leerlingen, ouders, 

collega’s etc.) evenals het geven van informatie en beantwoorden van vragen. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de mentor gezorgd heeft voor de juiste ondersteuning aan leerlingen, collega’s en 

ouders, op basis van de hulpvraag van de leerling. 

b. De mate waarin de mentor bereikbaar is voor vragen en verzoeken van ouders en collega’s 

c. De mate waarin de mentor de ouders en collega’s op verzoek informeert over de leerling. 

 

4. Resultaatgebied: Administratie 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de informatie over een leerling wordt vastgelegd in het beschikbare systeem 

(leerlingvolgsysteem) 

b. Mate waarin de juiste informatie terecht komt bij de juiste personen en zorgvuldig is omgegaan met 

vertrouwelijke informatie. 

c. De mate waarin de mentor gegevens vastlegt op de manier zoals dat is afgesproken. (bijvoorbeeld 

kort en bondig) 

Competenties 

Luisteren naar leerlingen 

Geeft aan belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen van leerlingen door in te gaan op reacties en 

door te vragen 

Oudergerichtheid 

Het bespreken met ouders/verzorgers van wensen, verwachtingen en voortgang met betrekking tot de voortgang en het 

welbevinden van de leerling 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 

Samenwerken met collega’s 

Met collega’s een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel. 

Begeleiden van leerlingen 

Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoelen en het bevorderen van hun zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Stijl van begeleiden aanpassen aan leerling en situatie. 

Discipline 

Zich voegen naar het beleid en/of de procedures van de organisatie. Bij onduidelijkheden of veranderingen bevestiging 

zoeken bij de juiste autoriteit 

Oordeelsvorming  

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. 

Kwaliteitsgerichtheid 

Hoge eisen stellen aan kwaliteit van eigen producten en diensten en daarnaar handelen 
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De Resultaatgebieden van de Docent van GSG Guido 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

docent binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van docent binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De docent gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor een 

bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin wordt gesignaleerd dat leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij het “leren”.  

b. Mate waarin tijdig bij gesignaleerde hulp- of ondersteuningsvraag het aanbod aan de leerling wordt 

aangepast binnen de bevoegdheid van de docent. 

c. Mate waarin anderen tijdig worden geïnformeerd over gesignaleerde hulpvraag bij de leerling en de 

ingezette activiteiten. 

d. Mate waarin gegevens uit het dossier en het LVS van de leerling worden geraadpleegd en juist 

worden geïnterpreteerd. 

 

2. Resultaatgebied: Onderwijsprestaties (Sturen op) 

 

Resultaat: Behaalde onderwijsprestaties door leerlingen volgens de afgesproken normen en eindtermen. 

Te realiseren door: Het wisselend inzetten en uitvoeren van onderwijsactiviteiten(frontaal lesgeven, 

opdrachten geven, begeleiden, aansturen) gericht op het halen van beoogde resultaten in het leren en 

persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de docent de leerdoelen voor leerlingen concreet maakt. 

b. Mate waarin de docent toetst wat er behandeld is. 

c. Mate waarin de docent afwisselende werkvormen inzet. 

d. Mate waarin de docent reflecteert op resultaten van de leerlingen en indien nodig zaken bijstelt. 

e. Mate waarin de docent leerlingen helpt studievaardigheden en zelfstandig werken te ontwikkelen. 

f. Mate waarin de docent leerlingen leert verantwoordelijkheid te dragen. 

g. Mate waarin de docent het lesaanbod aansluit bij het niveau van de opleiding. 
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3. Resultaatgebied: Onderwijsontwikkeling 

 

Resultaat: Bij voortduring verbeteren of uitbreiden van het huidige onderwijsaanbod, 

onderwijsactiviteiten en –producten.  

Te realiseren door: Het gebruiken van opgedane kennis en ervaringen uit de dagelijkse werkzaamheden 

en deze te combineren en toe te voegen aan het bestaande onderwijsaanbod, onderwijsactiviteiten en –

producten. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de docent tijdens de lessen inspeelt op de actualiteit en ontwikkelingen in het 

vakgebied). 

b. Mate waarin de docent gebruikmaakt van nieuwe mogelijkheden (ICT, ELO enz.) 

c. Mate waarin de docent de lesmethode zo effectief mogelijk toepast. 

d. Mate waarin de docent vakgroepoverstijgend samenwerkt. 

e. Mate waarin de docent in staat is om het onderwijsaanbod te verbeteren door te reflecteren naar 

zichzelf en naar anderen (intervisie, collegiale consultatie, ontwikkelteams) 

 

4. Resultaatgebied: Onderwijsaanbod 

 

Resultaat: Maximale leermotivatie en gebruik van talent bij leerlingen. 

Te realiseren door: Het uitdagend aanspreken en begeleiden van leerlingen. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de docent streeft naar betekenisvol leren (eindproduct). 

b. Gebruik van aansprekende en eigentijdse werkvormen die aansluiten bij de lesstof en de 

belevingswereld van de leerlingen. 

c. Mate waarin variatie in lesstof en werkvormen wordt aangebracht. 

d. Mate waarin de docent oog heeft voor verschillen in leerstijlen, en hier een beroep op doet. 

e. Mate waarin de docent recht doet aan (niveau)verschillen. 

f. Mate waarin de docent leerlingen te ruimte geeft om te excelleren. 

 

5. Resultaatgebied: Administratie 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de informatie over een leerling wordt vastgelegd in het beschikbare systeem 

(leerlingvolgsysteem, cijferadministratie, aan- en afwezigheid etc.) 

b. Mate waarin de juiste informatie terecht komt bij de juiste personen en zorgvuldig is omgegaan met 

vertrouwelijke informatie. 

c. De mate waarin de docent gegevens vastlegt op de manier zoals dat is afgesproken. (bijvoorbeeld 

kort en bondig) 

Competenties 

 Kwaliteitsgerichtheid 

Hoge eisen stellen aan kwaliteit van eigen producten en diensten en daarnaar handelen. 

Aanpassingsvermogen 

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende personen, werkwijze, taken of eisen vanuit de 

school en aan veranderende externe omstandigheden. 
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Initiatief 

Kansen signaleren en hier pro actief naar handelen. 

Samenwerken met collega’s 

Met collega’s een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel. 

Begeleiden van leerlingen 

Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoelen en het bevorderen van hun zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Stijl van begeleiden aanpassen aan leerling en situatie. 

Sensitiviteit naar leerlingen 

Gedrag laten zien dat getuigt van het zich inleven in de leefwereld, gevoelens en behoeften van leerlingen. 

Leervermogen 

Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen. 

Oordeelsvorming onderwijs 

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken over de stand van zaken van de persoonlijke 

(competentie)ontwikkeling van leerlingen en het leerproces. 

Plannen en organiseren onderwijs  

Leerproces van leerlingen vormgeven door doelen en prioriteiten aan te geven en hen de juiste middelen, tijd en andere 

benodigdheden aan te bieden om leerdoelen te bereiken. 
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De Resultaatgebieden van de Counselor van Guido de Brès. 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

counselor binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van counselor binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De counselor gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor een 

bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

Kenmerken 

a. Mate waarin de problematiek van de leerling goed in kaart is gebracht 

b. Mate waarin ondersteuning/hulp is geboden die past bij de leerling en bij de mogelijkheden die de 

school kan bieden 

c. Mate waarin samen met de leerling is gezocht naar een passende oplossing. 

 

2. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of de leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

Kenmerken 

a. Mate waarin er contact is met ouders en collega’s 

b. Mate waarin externe hulpinstanties bekend zijn en er contacten liggen. 

 

3. Resultaatgebied: Service 

 

Resultaat: Adequate ondersteuning in de ogen van anderen (leerlingen, ouders, collega’s etc) die laten 

blijken daaraan behoefte te hebben.  

Te realiseren door: Het reageren op vragen, verzoeken en klachten van anderen (leerlingen, ouders, 

collega’s etc.) evenals het geven van informatie en beantwoorden van vragen. 

Kenmerken 

a. Mate waarin de counselor een luisterend oor biedt aan de leerling 

b. Mate waarin de counselor een positieve benadering hanteert naar de leerling 

c. Mate waarin de counselor betrouwbaar en zichtbaar is. 
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4. Resultaatgebied: Administratie 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

Kenmerken 

a. Mate waarin gesprekken goed zijn vastgelegd 

b. Mate waarin de informatie beschikbaar is voor degenen die dat mogen/moeten zien. 

 

5. Resultaatgebied: Advies 

 

Resultaat: Oplossingen en antwoorden die aan de behoeften van betrokkenen beantwoorden. 

Te realiseren door: het aandragen van oplossingen en antwoorden vanuit specifieke kennis, 

vaardigheden en/of ervaring op het eigen vakgebied. 

Kenmerken 

a. Mate waarin met het advies is aangesloten bij de vraag van de leerling en collega’s 

b. Mate waarin de juiste vervolgstappen zijn geadviseerd. 

c. Mate waarin op de juiste wijze is doorverwezen 

Competenties 

Luisteren 

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen 

Interpersoonlijk communiceren 

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale 

communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. 

Klantgerichtheid 

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge 

prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid 

Integriteit 

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en zich gedragen in lijn met gemaakte afspraken en algemeen 

aanvaarde sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben. 

Probleemanalyse 

Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van 

mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. 

Voortgangsbewaking 

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en eigen taken en 

verantwoordelijkheden te bewaken en veilig te stellen. 
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De Resultaatgebieden van de Decaan van Guido de Brès 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

decaan binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van decaan binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De decaan gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor een 

bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de decaan de leerlingen ondersteuning biedt om te komen tot een passend 

onderwijsresultaat 

b. Mate waarin op basis van testresultaten de leerlingen begeleiding ontvangen om te komen tot een 

goede vervolgstap in hun onderwijs/beroepskeuze. 

 

2. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of de leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin er contact is met vervolgonderwijs instituten. 

b. Mate waarin netwerkbijeenkomsten met andere decanen worden bezocht en benut voor 

kennistoename 

c. Mate waarin contacten onderhouden worden met het bedrijfsleven en ook bedrijven worden 

bezocht. 

d. Mate waarin contacten met oud-leerlingen is onderhouden. 
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3. Resultaatgebied: Planning 

 

Resultaat: Optimale aansluiting van activiteiten op elkaar met betrekking tot wanneer en waar ze 

plaatsvinden. 

Te realiseren door: Het opstellen van (een) plan(nen) voor de coördinatie en de organisatie van 

activiteiten. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin een jaarplanning is gemaakt waarin de decaan activiteiten vastlegt en afstemt 

b. Mate waarin de jaarplanning voldoende bekend gemaakt is aan collega’s 

c. Mate waarin op gezette tijden afspraken met verschillende relaties zijn gepland. 

 

4. Resultaatgebied: Advies 

 

Resultaat: Oplossingen en antwoorden die aan de behoeften van betrokkenen beantwoorden. 

Te realiseren door: het aandragen van oplossingen en antwoorden vanuit specifieke kennis, 

vaardigheden en/of ervaring op het eigen vakgebied. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin ouders en leerlingen voldoende zijn geïnformeerd over de functie van de decaan 

b. Mate waarin ouders en leerlingen duidelijk worden geadviseerd over de mogelijkheden van 

verschillende studiekeuzes 

c. Mate waarin leerlingen en ouders tijdig zijn geadviseerd om voorlichtingsdagen en bijeenkomsten te 

bezoeken 

d. Mate waarin de decaan op basis van testuitslagen de juiste adviezen geeft. 

 

Competenties 

Luisteren naar leerlingen 

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties. 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen 

Interpersoonlijk communiceren 

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale 

communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. 

Schriftelijke communicatie 

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal 

correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. 

Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te 

kunnen bereiken. 

Resultaatgerichtheid 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te grijpen bij 

tegenvallende resultaten 

Samenwerken met collega’s 

Met collega’s een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel. 

Netwerken 
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Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. (In)formele netwerken 

effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen 

Oordeelsvorming 

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. 
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De Resultaatgebieden van de Remedial Teacher van Guido de Brès 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

remedial teacher binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van remedial teacher binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De remedial teacher gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor 

een bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin handelingsplannen zijn opgesteld en vastgelegd 

b. Mate waarin handelingsplannen zijn uitgevoerd 

c. Mate waarin leerlingen met gedrags- en leerproblemen dusdanig zijn geholpen dat ze instaat zijn om 

optimaal te werken aan de leerresultaten. 

d. Mate waarin de hulpvraag op de juiste wijze is gediagnosticeerd en vastgesteld. 

 

2. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of de leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

Kenmerken 

a. Mate waarin er contact is met docenten, ouders en ambulant begeleiders opdat samen een goede 

benadering van leerlingen wordt geboden. 

b. Mate waarin contacten met anderen bijdragen aan een voldoende hulpaanbod aan leerlingen, 

voortvloeiend uit de ondersteuning voor leerlingen. 
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3. Resultaatgebied: Service 

 

Resultaat: Adequate ondersteuning in de ogen van anderen (leerlingen, ouders, collega’s etc.) die laten 

blijken daaraan behoefte te hebben.  

Te realiseren door: Het reageren op vragen, verzoeken en klachten van anderen (leerlingen, ouders, 

collega’s etc.) evenals het geven van informatie en beantwoorden van vragen. 

Kenmerken 

a. Mate waarin de remedial teacher zichtbaar is voor collega docenten bij vragen over leerlingen 

b. Mate waarin tijdig en juist de vragen en verzoeken van ouders zijn opgepakt  

c. Mate waarin wordt ingegaan op vragen en verzoeken van collega’s 

 

4. Resultaatgebied: Administratie 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

Kenmerken 

a. Mate waarin handelingsplannen goed zijn vastgelegd 

b. Mate waarin aangeboden ondersteuning goed is vastgelegd, ter verantwoording van ‘rugzak gelden’ 

 

5. Resultaatgebied: Advies 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

Kenmerken 

a. Mate waarin collega’s adviezen krijgen over hoe ze moeten omgaan met leerlingen met specifieke 

gedrag- of leerproblemen. 

b. Mate waarin leerlingen op een wijze geadviseerd worden op welke wijze om te gaan met de eigen 

leer- of gedragsproblemen. 

Competenties 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen 

Interpersoonlijk communiceren 

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale 

communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. 

Voortgangsbewaking 

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en eigen taken en 

verantwoordelijkheden te bewaken en veilig te stellen. 

Schriftelijke communicatie 

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal 

correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. 

Oordeelsvorming onderwijs 

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken over de stand van zaken van de persoonlijke 

(competentie)ontwikkeling van leerlingen en het leerproces. 

Begeleiden van leerlingen 
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Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoelen en het bevorderen van hun zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Stijl van begeleiden aanpassen aan leerling en situatie. 

Analyseren van ontwikkel- en leervragen 

Achterhalen van belangrijke informatie met betrekking tot de persoonlijke ontwikkel- en leervragen van leerlingen in 

relatie tot hun studieloopbaan; helpen van leerlingen bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. 

Extern samenwerken 

Het opbouwen en onderhouden van contacten met personen, bedrijven en instellingen van buiten de school, die 

medeverantwoordelijkheid dragen of anderszins relevant zijn voor het opleiden van leerlingen. Samenwerken om doelen 

te bereiken. 

Oudergerichtheid 

Het bespreken met ouders/verzorgers van wensen, verwachtingen en voortgang met betrekking tot de ontwikkeling en het 

welbevinden van de leerling. 
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De Resultaatgebieden van de Ondersteuningscoördinator van het Guido de Brès 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

ondersteuningscoördinator binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van 

resultaatsoorten. Per resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer 

passend te maken voor de beschreven rol van ondersteuningscoördinator binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De ondersteuningscoördinator gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de 

leidinggevende voor een bepaalde periode. 

 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte goed in kaart zijn gebracht 

b. Een goede beoordeling en bewaking van de ondersteuningsvraag 

c. Hulpaanbod dat aansluit bij de hulpvraag 

d. Borgen van ondersteuning aan leerlingen 

 

2. Resultaatgebied: Service 

 

Resultaat: Adequate ondersteuning in de ogen van anderen (leerlingen ouders, collega’s etc.) die laten 

merken daaraan behoefte te hebben. 

Te realiseren door: Het reageren op vragen, verzoeken en klachten van anderen (leerlingen ouders, 

collega’s etc.) evenals het geven van informatie en beantwoorden van vragen. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin de ondersteuningscoördinator ‘zichtbaar’ is binnen de organisatie voor collega’s 

b. Mate waarin de ondersteuningscoördinator voor anderen benaderbaar en bereikbaar is 

c. Mate waarin de ondersteuningscoördinator nazorg biedt en navraagt of het hulpaanbod adequaat is 

geweest. 
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3. Resultaatgebied: Projectmanagement en Coördinatie 

 

Resultaat: Maximale bijdrage van het onder de eigen verantwoordelijkheid vallende project, activiteiten, 

mensen of onderdeel aan de gehele organisatie. 

Te realiseren door: Het optimaal inzetten en afstemmen van mogelijkheden en kwaliteiten ter 

ondersteuning van de resultaten van de gehele organisatie. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin door de ondersteuningscoördinator adequaat wordt leidinggegeven aan het 

ondersteuningsteam  

b. Mate waarin afspraken worden bewaakt en uitgevoerd 

c. Stimuleren van planmatig werken van de tweedelijns mensen 

d. Mate waarin de begeleiding van de rugzakleerling op de juiste wijze wordt vormgegeven. 

 

4. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin ouders leerlingen en medewerkers tevreden zijn 

b. Mate waarin de ondersteuningscoördinator het imago van de school heeft verbeterd (een impuls 

heeft gegeven)  

c. Mate waarin relaties worden gelegd en onderhouden waarbij kennis wordt gehaald en gedeeld. 

d. Mate waarin binnen de school zicht is op ondersteuningsaanbod in de regio 

e. Mate waarin contacten met belangrijke externen op het gebied van ondersteuning zijn onderhouden 

5. Resultaatgebied: Planning 

 

Resultaat: Optimale aansluiting van activiteiten op elkaar met betrekking tot wanneer en waar ze 

plaatsvinden. 

Te realiseren door: Het opstellen van (een) plan(nen) voor de coördinatie en de organisatie van 

activiteiten. 

 

Kenmerken 

a. Mate waarin in de opgestelde planning rekening is gehouden met onvoorziene omstandigheden 

b. Mate waarin verschillende betrokkenen bij een planning voor een leerling goed zijn geïnformeerd 

over de verwachtingen etc. 

c. Mate waarin een logische volgorde is aangebracht in de opgestelde planning. 

d. Mate waarin bij veranderende afspraken iedereen tijdig en op de juiste manier is betrokken. 

Competenties 

 Probleemanalyse 

Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van 

mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. 

Resultaatgerichtheid 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te grijpen bij 

tegenvallende resultaten. 
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Voortgangsbewaking 

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken 

en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. 

Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te 

kunnen bereiken. 

Coachen  

Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen aanpassen aan 

medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 

Klantgerichtheid 

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge 

prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. 

Netwerken 

Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. (In)formele netwerken 

effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen. 
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De Resultaatgebieden van de Studiebegeleider van het Guido de Brès 

 

Resultaatgebieden als basis van het profiel 

Hieronder zijn de resultaten beschreven, onderverdeeld in resultaatgebieden en kenmerken, voor de rol van 

studiebegeleider binnen Guido de Brès. Resultaatgebieden zijn algemene beschrijvingen van resultaatsoorten. Per 

resultaatgebied zijn kenmerken of indicatoren beschreven om het resultaatgebied meer passend te maken voor 

de beschreven rol van studiebegeleider binnen Guido de Brès. 

De resultaatgebieden zijn gekozen uit een model van resultaatgebieden die in meer onderwijsinstellingen worden 

gebruikt. 

De studiebegeleider gebruikt deze kenmerken of indicatoren om afspraken te maken met de leidinggevende voor 

een bepaalde periode. 

 

1. Resultaatgebied: Leerlingenondersteuning 

 

Resultaat: Aanbod aan leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben bij het bereiken van het optimale 

leerresultaat en het vormgeven van hun ontwikkeling. 

Te realiseren door: Het vaststellen van de hulpvraag van leerlingen op basis van beschikbare gegevens 

en informatie van anderen en het aanbieden van een hulpaanbod dat aansluit bij de leerling én bij de 

mogelijkheden van de school 

Kenmerken 

a. Mate waarin leerlingen begeleid worden voor de korte en lange termijn vragen 

b. Mate waarin bij studieproblematiek testen worden aangeboden, worden teruggekoppeld en 

leerstrategieën worden doorgenomen 

c. Mate waarin bij oplossingen wordt gewerkt met reflectie en evaluatie 

 

2. Resultaatgebied: Relaties 

 

Resultaat: Functionele persoonlijke contacten die een aanwijsbaar voordeel opleveren voor de 

organisatie of de leerling. 

Te realiseren door: Het opbouwen en onderhouden van contacten met collega’s, klanten en/of 

vertegenwoordigers van organisaties evenals het samenwerken met instellingen of organisaties om hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm te geven in het opleiden van de leerling. 

Kenmerken 

a. Mate waarin er contacten met leerlingen, ouders, docenten en teamleiders zijn onderhouden ter 

bevordering van een sluitend aanbod aan leerlingen 

b. Mate waarin contacten worden gebruikt om oplossingsrichtingen voor specifieke problematiek te 

bedenken. 

c. Mate waarin contacten worden onderhouden om de ondersteuning aan leerlingen te optimaliseren  
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3. Resultaatgebied: Service 

 

Resultaat: Adequate ondersteuning in de ogen van anderen (leerlingen, ouders, collega’s etc.) die laten 

blijken daaraan behoefte te hebben.  

Te realiseren door: Het reageren op vragen, verzoeken en klachten van anderen (leerlingen, ouders, 

collega’s etc.) evenals het geven van informatie en beantwoorden van vragen. 

Kenmerken 

a. Mate waarin de studiebegeleider reageert op vragen en verzoeken van ouders, leerlingen, docenten, 

mentoren en teamleiders. 

b. Mate waarin gezocht wordt door de studiebegeleider naar oplossingen bij problemen. 

 

4. Resultaatgebied: Administratie 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

Kenmerken 

a. Mate waarin wekelijks aan mentoren en teamleiders en docenten wordt gerapporteerd over de 

activiteiten met leerlingen 

b. Mate waarin de gespreksmap en testresultaten zijn vastgelegd. 

 

5. Resultaatgebied: Advies 

 

Resultaat: Gemakkelijke en snelle beschikbaarheid van informatie voor alle gebruikers. 

Te realiseren door: het ordenen, opslaan en vastleggen van gegevens. 

Kenmerken 

a. Mate waarin adviezen aan mentoren, docenten, leerlingen, teamleiders en ouders bijdragen aan een 

goede aanpak en begeleiding van leerlingen binnen de mogelijkheden van de school 

b. Mate waarin adviezen zijn gegeven over leerstrategieën van specifieke leerlingen 

c. Mate waarin analyse van leerproblematiek en hulpvraag leidt tot een passend advies 

 

Competenties 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van 

het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen 

Interpersoonlijk communiceren 

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale 

communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. 

Voortgangsbewaking 

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en eigen taken en 

verantwoordelijkheden te bewaken en veilig te stellen. 

Schriftelijke communicatie 

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal 

correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. 

Oordeelsvorming onderwijs 

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken over de stand van zaken van de persoonlijke 

(competentie)ontwikkeling van leerlingen en het leerproces. 
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Begeleiden van leerlingen 

Begeleiden van leerlingen bij het bereiken van hun leerdoelen en het bevorderen van hun zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Stijl van begeleiden aanpassen aan leerling en situatie. 

Analyseren van ontwikkel- en leervragen 

Achterhalen van belangrijke informatie met betrekking tot de persoonlijke ontwikkel- en leervragen van leerlingen in 

relatie tot hun studieloopbaan; helpen van leerlingen bij het analyseren en formuleren van hun ontwikkel- en leervragen. 
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Orthopedagogische deskundigheid ‘aan de poort’  
 

Taken  

• Beoordelen of een leerling behoefte heeft aan extra onderwijsondersteuning.  

• Uitvoeren van (gedrags-)onderzoek bij leerlingen en het interpreteren van de uitkomsten ervan.  

• Opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die behoefte hebben aan extra 

ondersteuning, waaronder:  

o Het formuleren van bevorderende en belemmerende factoren in de ontwikkeling van de leerling  

o Stellen van onderwijskundige doelen.  

o Arrangeren van effectieve onderwijsinterventies.  

• Volgen en evalueren van de ontwikkeling van leerlingen in vergelijking met het ontwikkelingsperspectief.  

• Evalueren en bijstellen van arrangementen.  

•  (Mede-)beoordelen van de mogelijkheden van de school om ondersteuning te bieden.  

• Bijdragen aan deskundigheidsbevordering van het docententeam.  

• Overleggen en afstemmen met ketenpartners m.b.t. zorg voor jeugd.  

• Overleggen en afstemmen met ouders.  

• Overleggen en afstemmen met mentor en vakdocenten.  

• Overleggen en professionaliseren in professioneel netwerk.  

• Verzorgen van schriftelijke communicatie met betrokkenen bij ondersteuning.  

• Aanleveren van data voor de monitor van het samenwerkingsverband.  

 

 

Kennis en Vaardigheden  

• De functionaris kent de school goed, wat betreft de inhoudelijke en structurele mogelijkheden en 

afspraken rond ondersteuning, en kan contextgevoelig adviseren en beoordelen.  

• De functionaris is in staat om situaties zowel invoelend als met professionele distantie te beoordelen.  

• De functionaris is in staat (gedrags-)onderzoek bij leerlingen af te nemen. ? De functionaris beheerst 

gesprekstechnieken om op overeenstemming gericht overleg te kunnen voeren met betrokkenen.  

• De functionaris is blijvend op de hoogte van effectieve orthopedagogische en –didactische aanpakken en 

heeft kennis van expertise binnen het samenwerkingsverband.  

• Kent de professionele afweging en procedure rond toelating en toelaatbaarheid tot tussenvoorzieningen 

en het voortgezet speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband  
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Bijlage 8: Leerling Volg Systeem (LVS) 
 

Doel 

In de visie van de school hebben we vastgelegd dat we gericht zijn op de ontwikkeling van de leerlingen. Het doel 

van ons onderwijs is richting en ruimte geven aan het functioneren en de ontwikkeling van de leerling als christen 

in de maatschappij, nu en in de toekomst. 

 

Uitgangspunten: 

In onze visie gaan we er van uit dat voor zijn ontwikkeling elke leerling begeleiding en soms extra ondersteuning 

nodig heeft. 

Om deze begeleiding adequaat te laten verlopen is het noodzakelijk dat de juiste gegevens van elke leerling 

 

1. zijn vastgelegd 

2. worden bijgehouden 

3. door de daar toe bevoegde medewerker te raadplegen zijn 

 

Uitvoeringskader 

Op onze school werken we met het leerling-administratiesysteem Magister. 

In dit systeem worden met ingang van het cursusjaar 2008-2009 alle noodzakelijke gegevens van elke leerling 

vastgelegd en bijgehouden. Tevens wordt in dit systeem vastgelegd welke medewerker toegang heeft tot welke 

informatie. 

 

Uitvoering – Invoer en Toegang  

 

Invoer 

Wanneer in Magister de gegevens van een leerling worden geraadpleegd wordt eerst het scherm getoond met de 

volgende indeling: 

 

1. Basisgegevens 

2. Administratie 

3. Opleiding 

4. LVS 

5. Portfolio - dit onderdeel laten we hierna eerst buiten beschouwing 

 

Basisgegevens 

Deze gegevens worden door de leerlingenadministratie (hierna aangeduid met LA) ingevoerd. 

 

Administratie 

De volgende items worden door de LA ingevoerd: 

NAW 

Registraties 

Ouders 

Medisch - alleen de gegevens die bekend zijn bij de inschrijving 

Vrije info 

 

Opleiding 

De hieronder vallende items worden door LA en het locatiesecretariaat ingevoerd. 
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LVS 

De volgende items worden door de LA en het locatiesecretariaat ingevoerd: 

Absenties 

Leerplicht 

Cijfers 

 

De volgende items worden door de mentor ingevoerd: 

Logboek 

Hierin worden door de mentor de notities (datum/afspraken/verslag/..) vastgelegd m.b.t.: 

Gesprekken 

Leerlingbesprekingen 

Rapportvergaderingen 

Tevens wordt hierin aangegeven wie van welke info op de hoogte wordt gebracht. 

 

Stage 

Testen 

Kenmerken 

 

Kwadrant   

Het kwadrant wordt gevuld met gegevens die elders in Magister zijn ingevoerd. 

In de eerste kolom betreft dit de prestaties van de leerling (capaciteiten en schoolprestaties) en in de tweede 

kolom het gedrag van de leerling (persoonsontwikkeling en schoolgedrag). 

De eerste rij van het kwadrant laat persoonsgegevens (capaciteiten en persoonsontwikkeling) zien en de tweede rij 

de schoolgegevens (schoolprestaties en schoolgedrag). 

In het kwadrant staan de items vermeld die worden getoond.  

 

Toegang 

De toegang tot de leerling-gegevens is als volgt vastgelegd: 

(onder docent wordt hier verstaan de docent die de betreffende leerling les geeft) 

 

Basisgegevens  teamleden/leden ondersteuningsteam/docent  

 

Administratie  teamleden/leden ondersteuningsteam/docent 

 

Opleiding  teamleden/leden ondersteuningsteam/docent 

 

LVS   teamleden/leden ondersteuningsteam/docent 
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Invoering gebruik Magister m.b.t. LVS 

 

Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk in Magister het LVS te gaan gebruiken. 

Aangezien er veel mogelijkheden in Magister zijn en het gebruik van Magister m.b.t. het LVS nog niet gangbaar is, 

is het zeer raadzaam om een keuze uit de mogelijkheden te maken waar door de betrokkenen mee gewerkt 

wordt. 

 

Tenminste de volgende onderdelen van het LVS in Magister worden gehanteerd: 

 

Logboek  

Contactregistratie  hierin worden de gespreksverslagen met bijbehorende afspraken en acties genoteerd. 

 

Rapportbesprekingen hierin worden de opmerkingen en ondersteuningsbehoefte n.a.v. leerling- en 

rapportbesprekingen genoteerd. 

 

Studiebegeleiding  hierin worden de gegevens m.b.t. de studiebegeleiding door de studiebegeleider g

   genoteerd. 

  

Decaannotities hierin worden de gegevens m.b.t. de ondersteuning op het terrein van richting- en 

profielkeuze en loopbaanoriëntatie en beroep door de decaan genoteerd. 
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Bijlage 9: De Gezonde School 
  

Centraal in de aanpak staan de vier Gezonde School-pijlers.  

1. Signaleren en doorverwijzen: vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen 

(zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt 

(individuele leerlingenzorg). 

 

2. Gezondheidseducatie: het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over de gezondheid van 

studenten. Het doel is primair collectieve preventie. Het betekent gebruik maken van Gezonde School-

activiteiten richting leerlingen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen. De (succesvolle) activiteiten 

neemt u op in het schoolbeleid. 

 

3. Schoolomgeving: deze is gezond als de fysieke en sociale omgeving optimaal is voor studenten (om te 

leren) en voor medewerkers (om te werken). Het wordt gemakkelijker om te komen tot gezond gedrag.  

 

4. Beleid en regelgeving: hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan.  

 

De gezondheidsthema`s zijn:  

1. Voeding: Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk hierbij aan gezonde voeding in de 

schoolkantine, de aanwezigheid van watertappunten en het gebruik van een lesprogramma.  

 

2. Roken, alcohol en drugs: Centraal staat de manier waarop uw school aandacht besteedt aan het 

voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik door uw leerlingen. Denk hierbij aan: specifieke 

lespakketten of activiteiten, beleid met betrekking tot genotmiddelen in en om uw school, het betrekken 

van ouders bij signalering van leerlingen met problematisch genotmiddelengebruik en het geven van het 

goede voorbeeld door docenten, managers en andere medewerkers van uw school.  

 

3. Relatie en seksualiteit: Centraal staat de manier waarop uw school aandacht besteedt aan de ontwikkeling 

van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan een schooleigen visie op het 

thema, het gebruik van specifieke lespakketten en gedragsregels over de omgang met elkaar.  

 

4. Welbevinden en sociale veiligheid: Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot 

gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Daarvoor is 

het nodig dat ze zich sociaal, weerbaar maar ook kwetsbaar kunnen opstellen, gezien en geaccepteerd 

worden en het gevoel hebben erbij te horen. Voorwaarde voor het welbevinden van een leerling is dat de 

sociale veiligheid op school gewaarborgd is. Sociale veiligheid gaat hierbij over meer dan het tegengaan 

en optreden bij onveiligheid. Het gaat over de ruimte voor leerlingen om tot ontwikkeling te komen,  

om fouten te kunnen maken, om verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken.  

De schoolleiding en het team hebben een belangrijke rol in het zorgdragen voor het welbevinden en de 

sociale veiligheid van leerlingen. Door het belang van een veilig schoolklimaat te erkennen en hier als 

schoolleiding actief op te sturen, voelen docenten zich gesteund om met het onderwerp aan de slag te 

gaan. Zo gaat aandacht voor welbevinden en sociale veiligheid leven in de hoofden en het handelen van 

alle betrokkenen en wordt het ingebed in de totale pedagogische aanpak.  

 

5. Bewegen en sport: Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. 

Denk hierbij aan het geven van voldoende en kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding en de extra 

aandacht die de school heeft voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en 

gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking 

met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij het bewegen en sporten in en rondom de 

school. 

 


