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Voorwoord 
 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft tot doel dat ie-
dere leerling in Nederland onderwijs ontvangt dat passend is en volledig overeenkomt met de 
mogelijkheden van de leerling. Met de invoering van passend onderwijs wordt een nieuwe ziens-
wijze in het omgaan met leerlingen met ondersteuningsvragen geïntroduceerd; niet zo zeer de 
handicap of de beperking staat centraal, maar de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsbe-
hoefte.  
 
Belangrijke elementen van de wetgeving zijn o.a.: 
 
- de invoering van de zorgplicht voor schoolbesturen voor leerlingen met ondersteuningsbe-

hoeften; 
- de deelname aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 
- de verplichting dat iedere school een schoolontwikkelingsprofiel samenstelt; 
- het werken met een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die gebruik maken van mid-

delen extra ondersteuning (de voormalige LGF-leerling); 
- het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en instellingen jeugdzorg. 
 
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van het Willem van Oranje College Waalwijk, dat een 
zo goed mogelijk inzicht geeft aan de ouders1 en collega scholen in de ondersteuning die deze 
school aan de leerlingen beschikbaar stelt. De medezeggenschapsraad van de school heeft ad-
viesrecht bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school de ondersteuning die zij kan verzorgen. 
Die ondersteuning omvat zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning. De wet pas-
send onderwijs legt vooral een accent op de beschrijving van de extra ondersteuning. 
 
Het ontwikkelen van een dergelijke tekst kost veel tijd, omdat het scholen dwingt om goed na te 
gaan wat we kunnen bieden, waar onze mogelijkheden liggen en ook waar onze grenzen liggen. 
Alle scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat hebben in de 
afgelopen jaren deelgenomen aan studiedagen over het omgaan met leerlingen met ondersteu-
ningsbehoeften. Onder de titel ‘Iedere leerling bij de les’ is nagegaan waar de mogelijkheden en 
waar de grenzen liggen.  
 

  

                                           
1 Overal waar in deze tekst het woord ouders wordt gebruikt wordt bedoeld: ‘ouders/verzorgers’. In verband met de leesbaarheid kiezen 

wij voor het gebruik van het woord ouders. 
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Alle scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel hun eigen manier van ondersteuning. 
Samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband is afgesproken 
dat er een gezamenlijke format komt voor de beschrijving van het eigen schoolondersteunings-
profiel. Het format is grotendeels gebaseerd op de inhoud van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. 
 
Veel aandacht is daarbij besteed aan de vragen over de huidige competenties en de verdere pro-
fessionalisering van de leraren2. Immers de concrete invulling van het schoolondersteuningspro-
fiel hangt af van de expertise van de school en de afspraken die binnen het samenwerkingsver-
band zijn gemaakt.  
 
Wij verwachten dat dit schoolondersteuningsprofiel een goed overzicht biedt van de mogelijkhe-
den van deze school en dat het aangeeft dat door de school alles gedaan wordt om passend on-
derwijs te bieden aan leerlingen. Het gaat om zo thuisnabij mogelijk onderwijs, door ouders ge-
wenst en passend bij de competenties van de leerling. 
 
Op die manier willen we als school onze missie, “samen leren, samen leven, samen leren samen-
leven”, binnen deze nieuwe wet passend vorm geven. 
 
 
 
Waalwijk, 
januari 2015 
 
 
Locatiedirectie Willem van Oranje College Waalwijk 
 
 
 
C.W. Smit MEd  
J.P.G.A. Straver MEd be. ec. 

  

                                           
2 In dit Schoolondersteuningsprofiel wordt de term ‘leraar’ gebruikt. Daarmee sluiten wij aan bij de wettelijke en arbeidsrechtelijke aandui-

dingen van dit beroep. Uitzondering maken wij wel ten aanzien van het gebruik van de term ‘vakdocent’.  
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Hoofdstuk 1 De betekenis van passend onderwijs voor onze school 
 

 

1.1. Vooraf 
 

Doel van de wet passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. 

Een passende plek wil zeggen: dichtbij huis en op hun eigen niveau. De wet passend onderwijs is 

vooral bedoeld om aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die passende onderwijs-

plek te geven. Uiteraard blijft het doel van het onderwijs hetzelfde als voorheen: de leerlingen 

goed voorbereiden om hun plaats in de samenleving door ze uit te dagen en het beste uit zich-

zelf te halen. 

 

Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen de verant-

woordelijkheid hebben om een leerling, waarvan de school van aanmelding aangeeft dat die 

leerling extra ondersteuning nodig heeft, een passend arrangement aan te bieden. Dit aan-

bod moet gedaan worden bij de aanmelding of als de leerling al op school zit en blijkt dat er 

extra ondersteuning nodig is. 

 

De gehele opvoeding is er opgericht om jonge mensen hun mogelijkheden en hun idealen 

te leren ontdekken, zodat zij een goede keuze kunnen maken voor hun levens- en beroepsinvul-

ling. Dit geldt voor alle leerlingen binnen het Willem van Oranje College Waalwijk.  

De school ziet de algemene leerlingenzorg als een taak voor iedere medewerker binnen zijn of 

haar mogelijkheden. Deze taak ligt in het verlengde van de lesgevende taak en is daarmee nauw 

verbonden. Een bijzondere taak is weggelegd voor de mentor in de school en wel vooral in ver-

band met de sociaal emotionele begeleiding van de leerlingen uit de klas.  

 

Een van de belangrijkste verworvenheden van de afgelopen jaren is dat het besef dat de school 

het niet alleen kan! De problematiek van leerlingen is nogal eens zo groot dat een intensieve sa-

menwerking met ouders en instellingen voor jeugdzorg noodzakelijk is. Het onderwijs heeft een 

grote verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van de leerling, maar beseft moet worden 

dat niet alles kan en dat samenwerking en afstemming noodzakelijk is.  

 

1.2. Passend onderwijs en zorgplicht 
 
De belangrijkste verandering in de wet is dat schoolbesturen zorgplicht hebben. Ouders hoeven 
niet meer zelf op zoek naar een passende school. Deze plicht ligt voortaan bij de school waar de 
leerling wordt aangemeld of reeds bij staat ingeschreven. 
 
Als er door de school of door de ouders vermoed wordt dat een leerling extra ondersteuning no-
dig heeft dan wordt door de school, samen met de ouders, de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling in beeld gebracht. Kernvraag is dan wat het leerling nodig heeft om met succes de 
schoolloopbaan te volgen en af te ronden.  
 
Het is de bedoeling dat de school gaat onderzoeken wat de school kan voor deze leerling. Ver-
wacht wordt dat de school een plan gaat maken waarin staat wat de school kan en welke midde-
len daarvoor nodig zijn. Ook kan worden aangegeven wat in de thuissituatie kan gebeuren en 
welke externe partners ingezet worden. In het hoofdstuk over de ouders gaan we hier dieper op 
in.  
 
Het kan zijn dat de school tot de conclusie komt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
zo groot is dat de school niet kan bieden wat nodig is. Het is dan niet in het belang van de leer-
ling dat het kind wordt ingeschreven of langer op deze school blijft.  
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De zorgplicht richt zich op de toelating van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Maar het 
geboden onderwijs moet wel passen bij de capaciteiten en mogelijkheden van de leerlingen. 
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs gehand-
haafd blijft. Dat wil zeggen dat bij inschrijving de school overtuigd moet zijn van de kans op het 
behalen van een diploma. Het advies van de school voor primair onderwijs is daarbij leidend. 
 
Het is de taak van onze school om het primair onderwijs in de regio en de ouders van toekom-
stige leerlingen goed te informeren over de toelating en de toelatingscriteria tot onze school en 
welke verwachtingen wij hebben van de leerling. 
In de informatiefolders, op de website en in de schoolgids zal aangegeven worden welke de aan-
meldcriteria zijn van de school. Van de school mogen de ouders verwachten dat zij bij iedere 
aanmelding nagaat of zij het onderwijs kan bieden wat deze leerling nodig heeft. 
 
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte heeft de school zorgplicht en moet een pas-
sende onderwijsplek voor de leerling gevonden worden waar het wél het onderwijs krijgt waar 
het recht op heeft. Dit kan een andere school voor voortgezet onderwijs zijn of een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij houdt de school zoveel mogelijk rekening met de wensen 
van de ouders. Als het de school is gelukt om een andere school te vinden dan meldt de school 
dit bij de ouders. 
 

Ouders moeten de leerling schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar 

waarheid aangeven of zij mogelijk weten of er iets te melden is over hun kind dat consequenties 

heeft of kan hebben voor het onderwijs. De school heeft het recht ouders om (aanvullende) in-

formatie te vragen, als ouders dat weigeren is de zorgplicht moeilijk in te vullen. 

 

Gedurende 6 weken heeft de school de tijd te onderzoeken of de school de leerling passend on-

derwijs kan bieden. De termijn van 6 weken gaat overigens pas in wanneer de school alle nood-

zakelijke gegevens tot haar beschikking heeft. Vervolgens is het mogelijk dat de periode met 4 

weken wordt verlengd.  

 

Bij het realiseren van de zorgplicht moet steeds de driehoek van ouders – leerling – school cen-

traal staan.  

 

De algemene voorwaarden tot toelating zijn: 

 

1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding. 

2. Ouders respecteren de grondslag van de school. 

3. Het advies van de basisschool en de gegevens over de schoolloopbaan geeft zicht op de 

mogelijkheden van een diploma. 3 

4. De ouders zijn wettelijk verplicht bij aanmelding aan te geven dat hun kind extra onder-

steuning nodig heeft bijvoorbeeld door aan te geven dat er gewerkt wordt met een ontwik-

kelingsperspectief. 

5. De gevraagde extra ondersteuning moet door de school geleverd kunnen worden om een 

diploma te behalen. 
 

1.3. Samen verantwoordelijk 
 
Het samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid om binnen de regio tot een samen-
hangend geheel aan voorzieningen voor extra ondersteuning te komen en de beschikbare finan-
ciële middelen zodanig te verdelen, dat optimale ondersteuning binnen het bereik van alle leer-
lingen komt. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de geboden ondersteuning op zijn 
school. Als uit het toezicht op de school blijkt dat de kwaliteit van de extra ondersteuning op de 
school niet aan de basiskwaliteit voldoet, spreekt de inspectie daarop in de eerste plaats het 
schoolbestuur aan. 

                                           
3 Het inrichtingsbesluit voortgezet onderwijs, waarin de regels staan in zaken inschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen blijft 

van kracht. Daarin is o.a. aangegeven dat het advies van de basisschool aangevuld met gegevens over de schoolloopbaan van de leerling 

mede bepalend is voor de inschrijving. 
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Indien de inspectie echter concludeert dat het schoolbestuur de vereiste kwaliteit niet kan leve-
ren vanwege het beleid van het samenwerkingsverband, spreekt de inspectie ook het samenwer-
kingsverband aan. 
 
Andersom kan het zo zijn dat het samenwerkingsverband niet tot een samenhangend geheel aan 
ondersteuningsvoorzieningen komt, omdat bepaalde scholen zich niet houden aan gemaakte af-
spraken. In dat geval spreekt de inspectie het samenwerkingsverband aan, omdat deze de pri-
maire verantwoordelijkheid hiervoor heeft. De inspectie kan in aanvulling hierop echter ook het 
desbetreffende schoolbestuur aanspreken. 
 
Onze school hoort bij het SWV Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs De Langstraat (30.09), 
samen met het dr. Mollercollege Waalwijk, het Van Haestrecht College Kaatsheuvel, de Walewyc, 
het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg, de Overlaat in Waalwijk, MET Praktijkonderwijs 
in Waalwijk, het Prinsentuincollege in Andel en het d’Oultremondcollege in Drunen.  
 

1.4. Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
 
De samenwerkende besturen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het onder-
steuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen: 
- het passend onderwijs in hun regio inrichten; 
- het geld voor extra ondersteuning besteden; 
- leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; 
- de rol van de ouders beschrijven. 
 
Het ondersteuningsplan is evenals ons schoolondersteuningsprofiel een zogenaamd ‘groeimodel’. 
Uiteraard is er een sterke relatie tussen de beide documenten. Met het plan van het samenwer-
kingsverband en met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen ontstaat er een overzicht 
van het totale aanbod in de regio. Juist in verband met de toepassing van de zorgplicht is dat 
overzicht ook nodig. 
 
De functie van het plan, namelijk het in kaart brengen van de basisondersteuning, extra onder-
steuning en boven schoolse opvangmogelijkheden, wordt met de beschrijving hiervan gereali-
seerd. 

  

http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/over-swv/
http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/over-swv/
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1.5. Algemene gegevens van de school 
 

Willem van Oranje College 

De Gaard 4 

5146 AW Waalwijk 

T 0416-333069 

E info@wvoranje.nl 

I www.het-willem.nl 

 

Het Willem van Oranje College is een brede school voor Protestants - Christelijk Voortgezet On-

derwijs en heeft 2 locaties: een vmbo-afdeling (met LWOO) in Wijk en Aalburg (sectoren Tech-

niek en Zorg en Welzijn, vmbo T en instroompunt havo t/m leerjaar 3 en atheneum t/m leerjaar 

2) en een locatie in Waalwijk met mavo (vmbo-t), havo, atheneum en gymnasium afdeling. 

De locatie Waalwijk kent geen leerwegondersteunend onderwijs. Hiervoor kunnen de leerlingen 

naar onze nevenlocatie, het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg of naar collega-scho-

len van SG de Overlaat in Waalwijk en het Prinsentuin College in Andel. 

 

Voor verdere informatie zie “Vensters voor verantwoording” 

www.venstersvoorverantwoording.nl  

 

Het Willem van Oranje College Waalwijk staat in regio De Langstraat en behoort tot SWV Pas-

send Onderwijs VO 30.09 (zie afbeelding 1.1). Onze leerlingen wonen voornamelijk in deze regio 

(zie tabel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afbeelding 1.1 SWV VO 30.09 

 

Het SWV Passend Onderwijs VO 30.09 werkt ten behoeve van de gemeenten Aalburg, Heusden, 

Loon op Zand, Waalwijk, Woudrichem. 97,3% van onze leerlingen zijn afkomstig uit deze ge-

meenten. 

  

mailto:info@wvoranje.nl
http://www.het-willem.nl/
http://www.venstersvoorverantwoording.nl/
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Totaal aantal leerlingen per gemeente 2014-2015 Aantal Procenten 

Gemeente Maasdriel 1 0,1 

Gemeente Woudrichem 2 0,1 

Gemeente Aalburg 112 7,1 

Gemeente Heusden 117 7,4 

Gemeente Loon op Zand 502 31,9 

Gemeente Waalwijk 798 50,7 

Gemeente Dongen 26 1,7 

Gemeente Hardinxveld-Giesendam 1 0,1 

Gemeente Geertruidenberg 10 0,6 

Gemeente Tilburg 3 0,2 

Gemeente Zederik 1 0,1 

Totaal 1573 100% 

   

Afbeelding 1.2 Herkomst van leerlingen Willem van Oranje College Waalwijk   
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Hoofdstuk 2 Visie en perspectief op passend onderwijs 
 

 

2.1. Vooraf 
 
De gehele opvoeding is er opgericht om jonge mensen hun mogelijkheden en hun idealen te le-
ren ontdekken, zodat zij een goede keuze kunnen maken voor hun levens- en beroepsinvulling. 
Dit geldt voor alle leerlingen binnen het Willem van Oranje College Waalwijk.  
Onze school ziet de ondersteuning voor leerlingen als een taak voor iedere medewerker binnen 
zijn of haar mogelijkheden. Deze taak ligt in het verlengde van de lesgevende taak en is daar-
mee nauw verbonden. Daarnaast neemt de mentor een belangrijke plaats in in vooral de sociaal 
emotionele ondersteuning van de leerlingen uit de klas.  
Willen wij onze doelstellingen realiseren dan is samenwerking met de ouders en instellingen voor 
jeugdzorg gewenst. 
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de betekenis van passend onderwijs voor de organisatie 
van onze school. 
 

2.2. Uitgangspunten Passend Onderwijs Willem van Oranje College Waalwijk 
 
Tijdens de fase van ontwikkeling van dit schoolondersteuningsprofiel zijn de volgende 9 uit-
gangspunten geformuleerd: 
 
1. In de vormgeving van passend onderwijs gaat om het versterken van de eigen kracht van 

leerlingen. Het gaat dan ook niet meer om ‘zorg’, maar om ‘ondersteuning’ met als doel 
het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij door de leerling. 

 
2. Het onderscheid tussen basisondersteuning (met inzet van eigen middelen van de school) 

en extra ondersteuning (mede met middelen via het samenwerkingsverband) moet duide-
lijk zijn voor alle functionarissen en leraren in de school. 

 
3. Zorgplicht van de school houdt in dat we als Willem van Oranje College Waalwijk verant-

woordelijkheid dragen voor onze leerlingen om hen te begeleiden zodat het ontwikkelings-
perspectief4 van elke leerling succesvol verloopt en gerealiseerd wordt.  

 
4. Het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt ver-

taald naar de onderwijsleersituatie (planning van activiteiten, ondersteuning door leraren, 
ondersteuning door externe partners). Het ontwikkelingsperspectief is gericht op het indi-
vidu, de leraar, de ouders en instellingen voor jeugdzorg.  
Daarnaast zien wij een omslag die gaat van ‘zorg gericht op het individu’, naar ‘ondersteu-
ning gericht op het onderwijsleerproces’. 

 
5. Onze ondersteuning in zowel basis- als extra ondersteuning wordt gekenmerkt door een 

planmatige aanpak en een proces van open communicatie tussen school, leerling, ouders 
en zorgverleners.  
De ondersteuning is gericht op doelgerichte en effectieve gespreksvoering, waarbij de 
juiste personen aan tafel zitten. Doelstelling en rol van elk van de ondersteuners moeten 
daarin helder zijn. Hierbij een duidelijke focus ligt op de gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid van allen maar in het bijzonder op die van de ouders. Onze ondersteuning is ge-
richt op onderwijskundige en pedagogische ondersteuning van de leerling. 

 

  

                                           
4 Het Willem van Oranje kiest er voor om voor iedere leerling een perspectief te bieden op een diploma. De 

school wil de leerlingen een richting en een koers aanreiken. In de wet passend onderwijs wordt de term 
ontwikkelingsperspectief gereserveerd voor die leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. 
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6. De spil in de ondersteuning is de mentor. De school werkt met een speciaal mentorpro-
gramma waarmee o.a. gewerkt wordt aan de versterking van het klimaat in de groep en de 
sociaal emotionele ontwikkeling.  
De mentor opereert in een team van leraren / mentoren per opleiding. Dit team is verant-
woordelijk voor het verlenen van de basisondersteuning en is daartoe bekwaam of vraagt 
daarbij om advies. Het team wordt ondersteund in het verlenen van extra ondersteuning 
door diverse functionarissen. De mentor wordt op het gebied van ondersteuning aange-
stuurd door de zorgcoördinator.  

 
7. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de inrichting van de ondersteuningsstructuur 

van de school. De zorgcoördinator zelf functioneert zelf onder verantwoordelijkheid van het 
directielid die belast is met de portefeuille zorg. 

 
8. De school stimuleert de verdere professionalisering van het leraren en het mentoren team 

zodat zij in staat zijn om de basisondersteuning succesvol vorm te geven.  
De school biedt hierbij ondersteuning door o.a. de leerlingbegeleiders en de inrichting en 
kwalitatieve bemensing van het zorglokaal, opvanglokaal en het ondersteuningslokaal. 

 
9. De ondersteuning (basiszorg en extra ondersteuning) wordt verleend binnen het daarvoor 

beschikbare gestelde budget. Hiertoe wordt een jaarlijkse begroting opgesteld, mede op 
basis van de vastgestelde ontwikkelingsperspectieven die zijn opgesteld.  
Het budget wordt bepaald door bijdrage vanuit lumpsum voor de basisondersteuning, het 
overgangsbudget vanuit het SWV VO De Langstraat gebaseerd op o.a. het aantal leerlingen 
leerlinggebonden financiering en een vergoeding voor de inzet van de ondersteuners pas-
send onderwijs. 5 

 

  

                                           
5 De term ondersteuners passend onderwijs wordt gebruikt voor de inzet van de voormalige ambulante be-
geleiders. Op basis van een aantal criteria (o.a. schoolgrootte, aantal leerlingen met voormalige rugzakjes) 
heeft iedere school een aantal uren ondersteuning ontvangen. De uren worden ingezet voor de ondersteu-

ning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en voor ondersteuning van functionarissen binnen de 
school. 
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2.3. Pedagogisch en didactische werkprincipes 
 
Op basis van het voorgaande stellen we vast dat het Willem van Oranje College staat voor leer-
linggericht onderwijs, waarbij betrokkenheid, kwaliteit, veiligheid en perspectief centraal staan. 
De leraar en de mentor zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs met 
betrekking tot leren leren, leren leven en leren kiezen. De school beseft daarenboven ook dat zij 
het niet zonder ouders en zonder externe ondersteuning kan wanneer de ondersteuningsbehoef-
ten van leerlingen te groot worden. 
 
In het onderwijs in het algemeen en in de ondersteuning in het bijzonder van leerlingen wordt 
uitgegaan van een aantal pedagogische en didactische werkprincipes. Om die principes te kun-
nen realiseren gaan wij uit van hoge verwachtingen van het personeel. 
Deze verwachtingen geven aan welke competenties nodig zijn om onze doelen te kunnen realise-
ren. 
 
Pedagogische werkprincipes 
Er wordt van alle medewerkers6 gevraagd: 
- open te staan voor “het specifieke” van iedere leerling; 
- consequent en betrouwbaar te zijn; 
- de leerling bewust te maken van zijn sterke en zwakke kanten; 
- de leerling verantwoordelijkheid te geven voor zijn eigen ontwikkeling; 
- de sterke kanten van de leerling te stimuleren en de zwakke kanten te compenseren; 
- positieve feedback te geven; 
- de leerling succeservaringen te laten opdoen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de 

drie primaire ontwikkelingsbehoeften: relatie, competentie en autonomie. 
 

Extra gevraagd wordt bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften: 
- te overleggen met de leerling wat hij nodig heeft; 
- met de leerling reflectieve gesprekken kunnen voeren waarbij nagegaan wordt welke con-

sequenties gedrag kan hebben voor de relatie met anderen (waaronder ook begrepen de 
relatie met leraren); 

- te accepteren dat leerlingen met sommige dingen problemen hebben en moeite hebben 
zich aan te passen; 

- de begeleiding af te stemmen met de mentor. Deze overlegt met eventuele andere begelei-
ders zoals de ambulante begeleider en de ouders. 

 
Didactische werkprincipes 
Er wordt van alle medewerkers gevraagd: 
- in de didactische situatie zoveel mogelijk uit te gaan van verschillen tussen leerlingen 

(‘Omgaan met verschillen’); 
- zorgen voor een goede voorbereiding en gestructureerde organisatie; 
- zicht te krijgen op de door de leerling gebruikte strategie door de leerling te laten vertellen 

hoe die iets aangepakt heeft; 
- de leerprocessen te structureren; 
- taakgerichte feedback te geven en in het bijzonder aan leerlingen met ondersteuningsvra-

gen; 
- ondersteunende en compenserende hulpmiddelen in te zetten (bijv. laptop, hulpkaart, Kur-

zweil e.d.). Er kan ook meer tijd voor het maken van opdrachten worden gegeven. 
 
De school heeft ook een aantal verwachtingen van leerlingen en ouders. Juist gezien de gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid van hen voor de schoolloopbaan zijn die van bijzonder belang. 
 

  

                                           
6 Onder medewerkers verstaan wij hier alle functionarissen binnen de school; leiding, mentoren, leraren en 
ondersteunend personeel. 
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Verwachtingen leerlingen en ouders: 
- van de leerling mag verwacht worden dat hij zich extra inzet en zich nooit verschuilt achter 

zijn (leer- en/of gedrags-) problematiek; 
- de leerling is medeverantwoordelijk voor de uitvoering en het rendement van de onder-

steuning. Hij maakt immers samen met de mentor, vakdocent en/of andere begeleiders af-
spraken te werken aan het oplossen van problemen. Dat vraagt ook om een extra inzet 
van werkzaamheden door de leerling; 

- van ouders wordt verwacht dat zij de school open en transparant informeren over ontwik-
kelingen die van belang zijn voor de schoolloopbaan van hun kind; 

- ouders zijn er voor verantwoordelijk dat hun kind eventuele extra buitenschoolse hulp 
krijgt; 

- kosten voor externe hulpverlening buiten school en niet vallend onder de verantwoordelijk-
heid van de school dan wel aangestuurd door de school, zijn voor rekening van ouders; 

- de school werkt samen met de leerling en hun ouders om het beste voor het kind te berei-
ken. Daarom verwachten we van ouders en leerlingen een ondersteunende, positieve en 
actieve houding; 

- ouders nemen contact op met de mentor wanneer zij problemen ervaren en hebben een 
actieve houding bij het oplossen daarvan; 

- van ouders wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren zelf verantwoordelijk te zijn voor 
hun eigen leren en zo meedenken aan oplossingen. 

 

2.4. Passend onderwijs; een omslag in denken 
 
Passend onderwijs vraagt van scholen dat wij afscheid nemen van het denken in labels en etiket-
ten. Het gaat niet om de beperkingen van de leerlingen, maar om de mogelijkheden en kansen. 
De ondersteuningsbehoefte van leerlingen moet centraal staan en scholen worden gedwongen 
steeds na te gaan of ze een passend aanbod kunnen geven aan die leerling.  
 
Iedereen beseft dat dat vraagt om een omslag in denken en dus om een andere kijk op de mo-
gelijkheden van de leerling, de school en de omgeving. 
 
Echter voor de komende periode geldt dat we ons nog bevinden in een overgangsperiode. In die 
periode krijgt het Willem van Oranje College Waalwijk nog ondersteuningsmiddelen van het SWV 
VO De Langstraat die gebaseerd zijn op de aantallen leerlingen met leerlinggebonden financie-
ring (de rugzak). Het betreft hier overigens een financiering gebaseerd op 40 leerlingen (2,56% 
van totaal aantal leerlingen). 
 
In overleg met ouders en afhankelijk van de ondersteuningsvraag van die leerlingen wordt on-
dersteuning geboden aan die leerlingen. Maar we beseffen ook dat van die groep van 40 leer-
lingen er leerlingen de school verlaten en er nieuwe leerlingen de school instromen.  
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Hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur 
 

 

3.1. Vooraf 
 
In aansluiting op de doelstellingen van passend onderwijs streeft het Willem van Oranje College 
Waalwijk er naar dat aan zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs geboden wordt. Voor het 
Willem van Oranje College Waalwijk is dat geen nieuwe taakstelling. Al jaren werkt de school 
aan een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur voor de leerlingen. Daarom wil de school op 
de ingeslagen weg op het gebied van ondersteuning aan leerlingen verder gaan. Mede op basis 
van de rapportages van de inspecties weten we dat een aantal zaken goed verlopen en we willen 
de werkwijze zoveel mogelijk continueren. Zo zijn onze leraren, mentoren, leerlingbegeleiders, 
en de leden van het Interne Ondersteuningsteam (voortaan: IOT) en het Ondersteuningsteam 
(voortaan OT) zijn goed op elkaar ingespeeld en vindt er een goede afstemming plaats tussen de 
werkzaamheden voor de leerlingen met ondersteuningsbehoeften. 
 
De wet passend onderwijs en vooral de samenwerking met de andere scholen voor voortgezet 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vraagt van ons het ondersteuningsprofiel te beschrij-
ven en daarin vooral aan te geven welke de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan zijn. 
 
In de aanloop naar het schoolondersteuningsprofiel is door alle scholen gewerkt aan het verkrij-
gen van een helder zicht op de basisondersteuning. Met behulp van het simulatie instrument 
‘Alle leerlingen bij de les’ van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) hebben alle scho-
len van het samenwerkingsverband deelgenomen aan studiedagen. Op deze dagen stonden on-
dersteuningsvragen en orthobeelden van leerlingen centraal. 
 
Daarbij waren o.a. de volgende vragen aan de orde: Hebben wij in het verleden dergelijke leer-
lingen op school gehad? Welke ervaringen en expertise hebben we daarmee opgebouwd? Wat 
vraagt een dergelijke leerling aan ondersteuning? Kunnen wij in de toekomst leerlingen met die 
vragen aan? Wat vraagt dat van de leraar, de medeleerlingen en van de school als organisatie?  
 
Deze en andere vragen stonden centraal op die studiedag. Winst daarvan was dat het besef 
groeide dat wij als school redelijk veel aan kunnen, maar er is nauwelijks een eenduidig recept 
aan te bieden voor het omgaan met leerlingen met ondersteunings-behoeften. Het gaat steeds 
om het toepassen van maatwerk en een afweging per leerling. Bij dat proces van afweging spe-
len dan diverse belangen en overwegingen een rol. Tijdens dat proces draagt de school zorg 
voor een open communicatie met alle betrokkenen. 
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3.2. Ondersteuningsorganisatie 
 

Het hierna volgende organisatieschema (afbeelding 2.1) geeft aan hoe binnen de organisatie van 

het Willem van Oranje College Waalwijk de werkzaamheden verdeeld zijn en hoe de verantwoor-

delijkheidslijnen lopen. 
 

       

     locatiedirectie  

        

        

  zorg -coör-
dinator 

    

     teamleiders  

 interne 
ondersteuners 

      

       

    leerling -be-
geleiders 

   

   

 externe 
ondersteuners 

       

  mentoren  leraren  

        
     Afbeelding 3.1 Ondersteuningsstructuur Willem van Oranje College Waalwijk 

 
 
Binnen de interne ondersteuningsstructuur van het Willem van Oranje College Waalwijk 
functioneren bovenstaande functionarissen in de schoolorganisatie op basis van 
verantwoordelijkheden en verhoudingen conform bovenstaande schets. 
- directielid met portefeuille zorg; 
- zorgcoördinator; 
- teamleiders; 
- leerlingbegeleiders; 
- mentoren; 
- leraren. 
 
De volgende functionarissen werken onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator: 
- orthopedagoog; 
- mentoren; 
- GZ-psycholoog; 
- autismedeskundige; 
- medewerkers zorglokaal; 
- medewerkers opvanglokaal; 
- medewerker ondersteuningslokaal; 
- verzuimcoördinator; 
- schoolmaatschappelijk werk (Juvans) – extern; 
- gedragsdeskundigen (Kompaan de Bocht) – extern; 
- onderwijsondersteuners passend onderwijs (voorheen AB’ers) – extern. 
 
Bovenstaande schets vond plaats vanuit het perspectief van de organisatie van de school. Wan-
neer we naar de ondersteuning kijken vanuit de leerling en de ouders dan geldt dat in alle geval-
len het eerste te maken hebben met de mentor. Deze geldt als de vaste contactpersoon tussen 
school en leerling en ouders. Vooral wanneer zich problemen van welke aard dan ook voordoen 
dan zal er in eerste instantie contact met de mentor.  
 
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag vindt er vervolgens contact plaats met de leerlingbege-
leider of de zorgcoördinator. Met de teamleider hebben de ouders en de leerling vooral te maken 
wanneer er ook sprake is van het toepassen van sanctionerende maatregelen.  
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3.3. Ondersteuningsprofielen 
 

Elke school binnen het SWV heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld.  

Onderstaande overzichten geven deze week voor het Willem van Oranje College Waalwijk.  
 
 

 
Ondersteuningsprofiel mavo – havo – vwo 

Willem van Oranje College Waalwijk 
 

 BASIS EXTRA GRENS 

Gedragsstoornis  ADHD/ADD   ODD 

 Reactieve  

hechtingsstoornis 

Ontwikkelingsstoornis  ASS  NLD  

Leerstoornis  Dyslexie 

 Dyscalculie 

  

Angststoornis   Automutilatie 

 Fobie *) 

 Angststoornis 

 OCD  

(dwangneurose) 

 PTSS /dissociatie 

 

Tic-stoornis  Gilles de la 

Tourette *) 
 

  

Lichamelijke beperking  Astma 

 Eczeem 

 Epilepsie 

 Lichamelijke  
handicap *) 

 Slechthorend *) 
 

 Slechtziend *)  Blind 

 

Overige  Faalangst  Affectieve 

verwaarlozing 

 Hoogbegaafdheid 
 

 Downsyndroom 

 Verstandelijke 

beperking 

 

 
  
*) leerling afhankelijk 

 Afbeelding 3.2 Ondersteuningsprofielen 
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3.4.  Drie vormen van ondersteuning 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk onderscheidt de volgende drie vormen van ondersteu-
ning: 
- basisondersteuning; 
- extra ondersteuning binnen de school; 
- extra ondersteuning buiten de school. 

 
Basisondersteuning 
Het dagelijks onderwijs, de dagelijkse ondersteuning in de afdelingen die leraren, mentoren en 
teamleiders geven bij het leerproces, de pedagogische inrichting van het onderwijs, de onder-
steuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ondersteuning bij het maken van keuzes.  
Ook de verzuimcoördinator speelt een grote rol in de basisondersteuning door controle te hou-
den op ziekteverzuim en de absentie7. De medewerker opvanglokaal neemt maatregelen bij les-
verwijderingen.  
 
Maar bovenal benadrukken wij dat het Willem van Oranje College Waalwijk uitgaat van een veilig 
leer- en werkklimaat voor leerlingen en voor alle betrokkenen bij de organisatie. 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk streeft ernaar de basisondersteuning te versterken en 
te verbeteren. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van die ondersteuning ligt bij 
de mentor en de vakdocent. Ten aanzien van de leerproblemen leggen we een sterk accent op 
de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Wij beschouwen deze als kernvakken en wanneer 
leerlingen op die vakken goed functioneren dan profiteren zij daarvan bij de andere vakken.  
 
Ook dient er aandacht te zijn voor het voorkomen en bestrijden van gedragsproblemen. Het gaat 
vooral om problemen die een juiste werkhouding belemmeren en die de schoolloopbaan in weg 
staan. Preventie, snel ingrijpen en een juiste benaderingswijze zijn vaak effectieve interventies.  
 
We streven op het Willem van Oranje College Waalwijk maatwerk na. De ruimte hiervoor vinden 
we zowel in de mentorles als in de reguliere lessen. Binnen de leerlingbespreking worden keuzes 
gemaakt in de verdere ondersteuning van de leerling buiten de les. 
 
De leraar is verantwoordelijk voor het aanbieden, begeleiden en controleren van het aangepaste 
programma. Van de leraar wordt verwacht dat hij aandacht heeft voor de meer individuele on-
dersteuning van de leerling in de klas.  
 
Op verzoek kan het IOT de leraar zelf ondersteunen dan wel de leerling ondersteuning bieden. 
Deze ondersteuning vindt plaats door de mentor in samenspraak met de leerlingbegeleider en de 
teamleider. Ondersteuning vanuit het IOT aan de leerling buiten de les is veelal een kortdurend 
traject. Deze kortdurende ondersteuning aan de leerling door interne experts kan indien nodig 
en mogelijk een vervolg krijgen door een aanvullend of aangepast programma. 
 
Ook wordt er in de basisondersteuning steeds meer expertise gevraagd op het gebied van speci-
fieke leerproblemen. Taak van leraren is het signaleren van problemen, leerlingen met proble-
men in de les begeleiden door uitvoeren van het (individuele) handelingsplan, aanpassen van in-
structie en desgewenst variatie in werkvorm en lesstof. 
 

  

                                           
7 Het Willem van Oranje Waalwijk neemt in het schooljaar 2014-2015 als pilot deel aan het project M@ZL. 
Dat woord staat voor Medische Advisering Zieke Leerling op het voortgezet onderwijs. Dit project is van 
oorsprong van de GGD West Brabant heeft als doel meer grip te krijgen op ziekteverzuim onder leerlingen. 
De aanpak onderscheidt zich vooral door de intensieve samenwerking tussen de afdeling leerplicht, de leer-
lingbegeleider van de school en de jeugdarts van de GGD. Zij hebben de methodiek gezamenlijk ontwikkeld 

en hebben bindende afspraken gemaakt over de uitvoering. 
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Tot de professionaliteit van leraren behoort in ieder geval het omgaan met veel voorkomende 
leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en (daar waar mogelijk) leerlingen met ASS-
kenmerken. Zo nodig kan hiervoor interne ondersteuning worden geboden. De leraren Neder-
lands, Engels en wiskunde moeten bekwaam zijn om naar aanleiding van de signalering het pro-
bleem in beperkte mate verder te onderzoeken om op grond daarvan een aanpassing te kunnen 
doen in het programma van de leerling en/of een aanvraag te kunnen doen voor steunles van 
een expert.  
 
Voorwaarde voor het optimaal ondersteunen van leerlingen is een pedagogisch en didactisch kli-
maat dat veilig en motiverend is. Leraren bieden in hun lessituatie de ruimte en mogelijkheid om 
leerlingen met sociaal-emotionele- en gedragsproblemen te ondersteunen. Zij streven eenheid in 
de begeleiding na en evalueren dat regelmatig in mentorgesprekken met de leerlingbegeleider 
van betrokken afdeling.  
 
Extra interne ondersteuning 
Leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning, zoals hierboven geschetst, ko-
men in aanmerking voor extra ondersteuning. Zij worden ingebracht in het IOT. 
 
Deze ondersteuning wordt geboden door specialisten binnen de school zoals de leerlingbegelei-
der, vertrouwenspersoon, orthopedagoog, opvoedkundig medewerker, de decaan en de onder-
wijsondersteuner.  
 
Ook de schoolmaatschappelijk werker en de schoolpsycholoog vallen hieronder. Zij functioneren 
in de school op gezette tijden en in samenwerking met de school.  
 
Indien er middelen vanuit het samenwerkingsverband (voormalige middelen leerlinggebonden 
financiering) ingezet wordt voor werkzaamheden voor de leerling in de extra ondersteuning dan 
wordt dat opgenomen in het verplichte Ontwikkelingsperspectief.  
 
Extra externe ondersteuning 
Ondanks alle ondersteuning in de basis- en de extra ondersteuning is het mogelijk dat een leer-
ling toch niet voldoende geholpen kan worden en dat meer ondersteuning noodzakelijk is. Soms 
is de problematiek te complex of is er sprake van een specifiek (leer- en/of gedrags-) probleem. 
Leerlingen die in aanmerking komen voor deze specifieke ondersteuning worden ingebracht in 
het OT. Het OT bestaat uit interne en externe specialisten.  
 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan wij verder in op deze vormen van ondersteu-
ning. 
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3.5. De kern van de basisondersteuning 
 
 
Op basis van het Referentiekader Passend Onderwijs (VO Raad, PO Raad, januari 2013) kent de 
basisondersteuning van het Willem van Oranje College Waalwijk de volgende vier aspecten: 
- preventie en licht curatieve interventies; 
- inrichting van de ondersteuningsstructuur; 
- planmatig werken; 
- kwaliteit. 
 
In het hierna volgende gaan wij nader in op de preventie en de licht curatieve interventies. In 
paragraaf 3.5 staat de ondersteuningsstructuur centraal. Het planmatig werken krijgt de aan-
dacht in paragraaf 3.6 over de arrangementen. Tot slot komt de kwaliteit aan de orde in hoofd-
stuk 7. 
 
De maatregelen in verband met de preventie en de licht curatieve interventies worden be-
schouwd als de kern van de basisondersteuning en omvat de volgende onderdelen: 
1. de toelating en plaatsing van leerlingen; 
2. een veilig en doelmatig pedagogisch en didactisch werkklimaat; 
3. een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);  
4. onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of min-

der dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis 
van IQ alleen wordt vermeden;  

5. fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de 
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben; 

6. (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn 
op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen; 

7. een protocol voor medische handelingen; 
8. de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.  
 
De overige onderdelen van de basisondersteuning (inrichting ondersteuningsstructuur, planmatig 
werken en kwaliteit) komen in de volgende onderdelen van dit schoolondersteuningsprofiel aan 
de orde. 

 

1. De toelating en plaatsing van leerlingen 

 
In verband met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 is het van 
belang dat de toelating en plaatsing van leerlingen zorgvuldig geschiedt. Wettelijk heb-
ben de schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht. Dat betekent dat zorgvuldig 
nagegaan moet worden of de school in staat is om iedere leerling die zich heeft aange-
meld passend onderwijs aan te bieden. Indien er ondersteuningsvragen zijn van leer-
lingen moet nagegaan worden of deze school die vragen bijvoorbeeld in het kader van 
de extra ondersteuning kan beantwoorden, zo niet dan moet nagegaan worden of een 
andere school in staat is deze vragen te beantwoorden. Van belang hierbij is dat de 
school deel uitmaakt van een samenwerkingsverband passend onderwijs. In dat verband 
hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld met daarin omschreven 
wat behoort tot de basisondersteuning en de extra ondersteuning.  
 
Indien een school vaststelt dat de ondersteuningsvragen te complex zijn kan worden na-
gegaan of de leerling op een andere school wel plaatsbaar is. Indien ook dat niet moge-
lijk is komt de vraag aan de orde of de leerling niet meer gebaat is bij de deelname aan 
voortgezet speciaal onderwijs. Dan vindt er een aanmelding plaats bij de Adviescommis-
sie Toelating (voortaan: ACT) van het samenwerkingsverband. Door de ACT wordt nage-
gaan of deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs of aan de bovenschoolse voor-
ziening gewenst is. Indien het geval is dan verstrekt het samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring. 
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2. Een veilig en doelmatig pedagogisch en didactisch werkklimaat 

 
In de ontwikkeling van de jongeren speelt de school een cruciale rol. De schoolloopbaan 
is van grote betekenis voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de toekomstige maat-
schappelijke positie. Voor alle leerlingen die onze school bezoeken erkennen wij de grote 
verantwoordelijkheid die wij dragen voor de ontwikkeling van hen. Maar we kunnen dat 
natuurlijk niet alleen. In ieder geval hebben wij de medewerking nodig van de jongeren 
zelf en de ouders en in aantal gevallen moet de school ondersteund worden door ex-
terne partners met expertise op het terrein van jeugdhulp. 
 
De school spant zich in om in de school en in de klassen een veilig en doelmatig pedago-
gisch en didactisch klimaat te bieden. Veiligheid en een positief ingesteld klimaat zijn de 
beste garanties voor het bevorderen van het ontwikkelings- en leerproces. Daarenboven 
is het personeel getraind in het zo vroeg mogelijk onderkennen van problemen en stag-
naties in de ontwikkeling van de leerling. Daarbij beperken wij ons niet tot de leervorde-
ringen van de leerling, maar zijn we gericht op alle aspecten van de ontwikkeling. Om 
dat te kunnen realiseren is een frequent contact met de ouders noodzakelijk. 
 

 
 

3. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

 
Dyslexie 
 
Voor ruim 10% van de leerlingen geldt dat er sprake is van dyslexie. Leerlingen met 
dyslexie moeten alle kansen krijgen om een diploma te krijgen. Daarvoor is een aantal 
extra maatregelen binnen de school. Die maatregelen zijn vastgelegd in een dyslexiebe-
leid en – protocol. Kern daarvan is dat het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid 
van ouders, leerling en school. 
Onderdelen van het beleid zijn de volgende elementen: 
- Het gaat om een geïntegreerde aanpak, d.w.z. steeds meer binnen de les en 

steeds minder buiten de les. 
- De ondersteuning vindt plaats gedurende de hele schoolperiode. 
- Afstemming tussen leraren, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinator. 
- Communicatie met ouders en leerling moet plaatsvinden. 
 
 
Dyscalculie 
 
De uitgangspunten voor het dyscalculie beleid zijn vergelijkbaar met die het dyslexiebe-
leid. Echter het aantal leerlingen waarbij sprake is dyscalculie is aanmerkelijk minder. 
We spreken hier over enkele procenten van het totaal aantal leerlingen. Neemt niet weg 
dat het van belang om hier aandacht aan te besteden. 
 
Voor leerlingen met dyscalculie kent de school een aantal compenserende faciliteiten, 
die vergelijkbaar zijn met het beleid voor dyslexie. 
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4. Onderwijsprogramma’s en leerlijnen, die zijn afgestemd op leerlingen met 
meer of minder dan gemiddelde intelligentie en maatwerk voor groepen 
leerlingen met een gelijke ondersteuningsbehoefte 

 
Omgaan met Excellentie 
 
Bij het ontwikkelen van excellentie op het Willem van Oranje College Waalwijk wordt ex-
cellentie breder getrokken dan alleen maar het leveren van goede prestaties. In onze vi-
sie is succes in de samenleving afhankelijk van meer dan alleen een hoge intelligentie. 
Om tot volle bloei te komen zijn executieve vaardigheden, sociale vaardigheden en crea-
tiviteit zeker zo belangrijk als het IQ van de leerling. Het Willem van Oranje College 
Waalwijk wil alle ruimte geven aan de ontwikkeling en versterking van talent o.a. door 
een verrijkt onderwijsaanbod. In dat aanbod is opgenomen: Bèta Platform, Cambridge 
Class, Gymnasium, International Business College en Business & Research College.  
 
Onze ambitie is om voor leerlingen een uitdagende en krachtige leeromgeving te creëren 
met een enthousiast lerarenteam. Onderwijs dat gericht op de versterking van talenten 
en begaafdheden is waardevol voor de leerling, de ander en de wereld.  
Dit onderdeel van de basisondersteuning sluit aan bij de indicatoren uit het inspectieka-
der excellentie (o.a. de school heeft een aanbod afgestemd op hoogbegaafde leerlingen, 
de school is gericht op het leveren van (intellectuele) prestaties).  
 
 
Leren leren, leren leven, leren kiezen 
 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende de schoolloopbaan steeds meer in 
staat zijn zelfstandig hun leerproces te sturen. Het streven is om leerlingen af te leveren 
die in staat zijn om succesvol een vervolgopleiding te doorlopen. 
Al in de brugklas wordt daarom expliciet aandacht gegeven aan leermethodieken tijdens 
de mentorlessen. Het streven is om die methodieken actief te blijven promoten in de 
vaklessen en de mentorlessen in de opvolgende jaren, aangezien een leerling bepaalde 
technieken pas zal gaan toepassen als daar behoefte aan is. 
 
 
RTTI 
 
Wij willen de leerlingen stimuleren dat zij profiteren van het onderwijsaanbod en dat 
aangeboden leerstof zo goed mogelijk beklijfd. Wij verwachten van leraren dat zij in in-
structie en verwerking van leerstof proberen zoveel breed mogelijk aan te bieden.  
Ook wordt gewerkt met de principes van de RTTI aanpak (Reproductie, Toepassen level 
1, Toepassen level 2 en Inzicht.  
 
 
De inrichting van bijzondere lokalen 
 
Het uitgangspunt van de ondersteuning is dat zoveel mogelijk binnen de klassikale les-
sen gebeurd. De primaire kracht moet in deze reguliere lessen zitten. Leraren zijn over 
het algemeen goed in staat om tijdens deze lessen de leerlingen de sturing en onder-
steuning te bieden die ze nodig hebben. Van een school mag je, indien noodzakelijk, 
naast de lessen extra (studie) begeleiding en sturing verwachten. Als een leerling niet 
mee kan komen in het onderwijsleerproces in de klas of dit proces verstoort dan dient 
de leraar een passende rol op te pakken gericht op het halen van de gestelde onderwijs-
doelen en het handhaven van een positieve werksfeer in de klas.  
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Naast deze ondersteuning in de klas wil de school voor leerlingen met complexe onder-
steuningsvragen en leerlingen in (tijdelijke) situationeel moeilijke omstandigheden de 
mogelijkheid geven tot het krijgen van extra ondersteuning in het volgen van het onder-
wijsleerproces. Door extra ondersteuning, na of in plaats van de reguliere lessen, wordt 
de leerling in staat gesteld om bij te blijven met de rest van de klas.  
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk kent een aantal bijzondere lokalen en wel de 
volgende: 
 
a. Opvanglokaal. 

In dit lokaal worden leerlingen opgevangen die tijdelijk de les niet meer kunnen 
volgen. 
 

b. Ondersteuningslokaal. 
In dit lokaal worden diverse werkzaamheden verricht die vooral gericht zijn op on-
dersteunen van het leerproces van de leerlingen (wegwerken van vakinhoudelijke 
hiaten en planning van huiswerktaken op basis van een plan van de vakinhoudelijk 
docent e.d.). 
 

c. Zorglokaal. 
In dit lokaal ligt het hoofdaccent op het verbeteren van het gedrag van de leerling 
en op de ondersteuning in het leren omgaan met voor de leerling kritische lessitua-
ties. 
 

 
 

5. Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en in-
structieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen 
die dit nodig hebben 

 
De school beschikt op over een lift waardoor alle ruimtes fysiek toegankelijk zijn. De 
ruimtes zelf zijn dusdanig ruim van opzet dat toegankelijkheid geen probleem is. De lo-
catie is drempelloos, de deuren zijn voldoende breed om toegankelijkheid met een rol-
stoel te garanderen. Er zijn ruimtes die geschikt zijn of eenvoudig geschikt gemaakt 
kunnen worden voor (medische) handelingen uitgevoerd door een geautoriseerde hulp-
verlener.  
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6. (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodie-
ken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken 
van gedragsproblemen 

 
Veiligheid 
 
Veiligheid is in een school een groot goed. Het is een basisvoorwaarde voor een goed 
klimaat waarin gewerkt en geleerd kan worden. Het zorgdragen voor veiligheid loopt als 
een rode draad door al het handelen van de school. Het gaat dan om de kwaliteit van 
communicatie, bejegening, voorkomen van conflicten en indien nodig het oplossen van 
conflicten.  
Vooral tijdens de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en ver-
sterking van sociale vaardigheden, omgaan met diversiteit, faalangst e.d. Er wordt voor 
gezorgd dat alle leraren goed op de hoogte zijn van de inhouden van die activiteiten. 
 
 
 
Programma’s 
 
Alle leerlingen komen tijdens de mentorlessen in aanraking met activiteiten gericht op 
de verbetering van de sociale vaardigheden. Daarin wordt aandacht besteed aan onder-
werpen als samenwerken, versterken van het zelfbeeld, communicatie en dergelijke.  
Voor leerlingen die problemen hebben met hun gedrag biedt de school extra en aanvul-
lende programma’s in training en begeleiding. De school hanteert een procedure om na 
te gaan voor welke leerling deelname aan een dergelijk programma gewenst is. Uiter-
aard is er veel overleg met de ouders van de leerling.  
 
Bij de inrichting van die programma’s en uitvoering kan de school gebruik maken van 
deskundigen als: schoolmaatschappelijk werk, medewerkers GGD, medewerkers GGZ en 
ondersteuners passend onderwijs. 
 
 
Pestprotocol 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk kent een uitgebreid pestprotocol. De school 
gaat ervan uit dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Pesten 
wordt gezien als een het op een niet-respectvolle wijze van omgaan met elkaar. Alles 
moet er op gericht zijn dit te voorkomen en te bestrijden. 
 
In het pestprotocol wordt aandacht besteed aan diverse vormen van pesten, waarbij ook 
gewezen moet worden op het gebruik van de nieuwe sociale media.  
 
Van pesten is sprake als dezelfde persoon of hetzelfde groepje personen regelmatig door 
een of meer andere personen wordt ‘geplaagd’ met als doel of als effect het kleineren, het 
intimideren of bedreigen van die leerling of dat groepje leerlingen.  
 
De effecten voor de schoolloopbaan en de ontwikkeling van de gepeste leerling zijn vaak 
enorm groot. Het is een opdracht van de school alles in het werk te stellen pesten de kop 
in te drukken. De school hanteert hiervoor twee benaderingswijzen: 
- de no-blame benadering. In deze methode zorgt het ‘niet beschuldigen’ voor een 

potentiële oplossing van het probleem. Het feit dat niemand, ook de pester niet, 
iets verweten wordt, helpt mee aan het verminderen van het pesten.  

- de vijf sporenbenadering, waarbij systematisch wordt nagegaan wat er gebeurd is 
en hoe het pesten kan worden voorkomen. 
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7. Een protocol voor medische handelingen 

 
De school werkt met een protocol voor medische handelingen. Dat protocol is opgesteld 
door de GGD Hart voor Brabant.  
 
Het gaat om het bieden van ondersteuning aan leerlingen welke afhankelijk zijn van me-
dicijnen. De school handelt conform wettelijke afspraken met betrekking tot medicijn-
verstrekking en het uitvoeren van medische handelingen.  
In het protocol is ook opgenomen hoe te handelen bij leerlingen die ziek worden op 
school, procedure voor medicijnverstrekking, communicatie met ouders e.d.  
 

 
 

8. De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpart-
ners kan bieden 

 
In een aantal gevallen kan de school het niet alleen en is het gewenst en noodzakelijk 
dat er zorg en ondersteuning is door instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening. Voor 
een deel hangt dit samen met een toename van de problematiek van de leerlingen en 
aard van de ondersteuningsvragen. Ondersteuning is dan nodig bij de signalering, di-
agnostiek en aanpak van de problematiek. Door de school wordt gebruik gemaakt van 
het schoolmaatschappelijk werk, de opvoedingsdeskundige, de schoolverpleegkundige 
e.d.  
 
Verder op in dit schoolondersteuningsprofiel gaan we nader in op de taakstelling van de 
ketenpartners.  
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3.6. Inrichting ondersteuningsstructuur 
 
In deze paragraaf gaan wij in op de ondersteuningsstructuur van de school als geheel. In de 
voorgaande paragraaf is een schets opgenomen van alle activiteiten die in het kader van de ba-
sisondersteuning uitgevoerd kunnen worden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor alle leerlingen 
en zijn tegelijk preventief en licht curatief van aard.  
 
Echter hoe te handelen wanneer het niet goed gaat met een leerling, wanneer er stagnaties 
plaatsvinden in de ontwikkeling van de leerling en wanneer er onder het verwachte niveau wordt 
gepresteerd. Op dat moment is het gewenst en noodzakelijk te handelen.  
 
De ondersteuningsstructuur is opgebouwd in de volgende drie niveaus: 
1. Schoolondersteuningsniveau 1: Signalering in de klas. 
2. Schoolondersteuningsniveau 2: Extra ondersteuning binnen de school. 
3. Schoolondersteuningsniveau 3: Extra ondersteuning buiten de school. 
 
De maatregelen op de ondersteuningsniveaus 1 tot en met 2 zijn schoolintern. Daarbij wordt ook 
gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning door externe instellingen voor jeugdzorg. Ook de 
ondersteuners passend onderwijs kunnen op deze niveaus worden ingezet. Wanneer leerlingen 
op niveau 2 gebruik maken van middelen voor de extra ondersteuning (de voormalige middelen 
van de leerlinggebonden financiering) wordt voor die leerlingen een ontwikkelingsperspectief 
ontwikkeld. Ondersteuningsniveau 3 is schoolextern en duiden we aan als bovenschools. Op dat 
niveau gaat het dan om het voortgezet speciaal onderwijs en de bovenschoolse voorziening. 
 
Voor de effectiviteit wordt gewerkt met een schema met vragen. Het schema is op twee manie-
ren te gebruiken: als leidraad voor opschaling, maar het kan ook gebruikt worden als checklist, 
d.w.z. wat is waar gebeurd en met welk resultaat. Zo kan er per leerling nagegaan worden waar 
in de opschaling op school wel of geen of onvoldoende interventie is gepleegd. Zo is de checklist 
een toets voor de mate waarin een school tijdig en adequaat heeft ingegrepen. De checklist is op 
die manier te gebruiken als een reflectie op eigen handelen en op het functionerende ondersteu-
ningssysteem. Het is te overwegen om de interventies te voorzien van een datum om inzicht te 
krijgen in de tijdspanne van de aanpak. In het hierna volgende wordt voor elke niveau eerst de 
vragen weergegeven die bij dat niveau passen.  
 
3.6.1. Ondersteuningsniveau 1. Signalering in de klas 
 

 Schoolondersteuningsniveau 1 
Signalering in de klas 

Ja Nee 

1 Leraar of leraren lost (lossen) het zelf op.    

2 Leraar overlegt met collega en lost het op.    

3 Leraar overlegt met de mentor. Mentor neemt actie en lost het op.   

4 Mentor legt contact met ouders/leerling (deze stap wordt niet gezet 
als er sprake is van een problematiek die rechtstreeks herleidbaar is 
tot de ouders – dan volgt altijd contact met de leerlingbegeleider – of 
als de vraagstelling leraar-gerelateerd is). 

  

5 Mentor en leraar lossen het op. Leerling is gekend in de oplossing.   

6 Bij blijvend probleem wordt in overleg met ouders/leerling (zie de 
eerdere opmerking over wanneer ouders wel/niet betrokken worden) 
opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2.  

  

 
Het schema begint bij de signalering in de klas. Nadat er een leer-, gedrags- of ander probleem 
gesignaleerd is wordt er oplossingsgericht gewerkt. Wordt er geconstateerd dat er geen oplos-
sing direct voorhanden is dan wordt er opgeschaald en gaat de leraar in overleg met een collega. 
 
De basisondersteuning is het fundament van het continuüm van ondersteuning en betreft het 
werken in de klas. De taak van de leraren is hierbij cruciaal. Zij zijn op pedagogisch en didac-
tisch gebied in staat om te gaan met diversiteit op groepsniveau. Daarnaast is vroegsignalering 
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en het inspelen als ook het aanpassen hierop een belangrijke kerntaak van de leraren. De vroeg-
signalering leidt tot een oplossing die door de leraar wordt uitgevoerd, zoals ook nu al het geval 
is. De mentor is de spil in de organisatie van de basisondersteuning. De leraren worden bij bo-
vengenoemde taken ondersteund door mentor en het IOT (o.a. de leerlingbegeleiders) onder lei-
ding van de zorgcoördinator. 
 

3.6.2.Ondersteuningsniveau 2. Extra ondersteuning binnen de school 
 

 Schoolondersteuningsniveau 2 
Extra ondersteuning binnen de school 

Ja Nee 

7 Mentor brengt de leerling in het IOT aan de hand van het bespreek-
formulier – er wordt een oplossing gevonden (melding ouders).  

  

8 De mentor betrekt de leerlingbegeleider erbij – er wordt een oplos-
sing gevonden.  

  

9 Er vindt een triadegesprek plaats tussen ouders/leerling – mentor – 
leerlingbegeleider  

  

10 In overleg met ouders/leerling wordt er opgeschaald naar niveau 3.   

11 Zorgcoördinator zoekt in eigen netwerk naar oplossing en vindt deze.   

12 Zorgcoördinator schakelt het OT in en meldt dit bij ouders/ leerling en 
bij externe zorgpartners. 

  

13 Er wordt een oplossing gevonden – melding ouders.  
Indien met extra middelen dan is een Ontwikkelingsperspectief nood-
zakelijk. 

  

14 Er wordt een casusverantwoordelijke aangewezen.   

15 Deze vindt een oplossing en meldt dat bij zorgcoördinator en ou-
ders/leerling.  

  

16 OT (casusverantwoordelijke) doet melding bij Adviescommissie Toe-
laatbaarheid (ACT). 

  

 
De vroegsignalering leidt tot de constatering dat de leerling met een gedrags-, leer-, motorisch, 
sociaal-emotioneel probleem te maken heeft en dat extra ondersteuning nodig is.  
 
De extra ondersteuning betreft het geheel van interventies van de school, dat het niveau van de 
klas te boven gaat. Mogelijke activiteiten op het niveau van de extra ondersteuning kunnen zijn: 
individuele begeleiding, steunlessen, remedial teaching, faalangstreductietraining, sociaal-emoti-
onele vaardigheidstraining, Nederlands als tweede taal e.d. 
 
Ook het schoolmaatschappelijk werk, de opvoedingsdeskundige en de ondersteuner passend on-
derwijs worden geplaatst op het niveau van de extra ondersteuning.  
Inzet van deze extra ondersteuning vindt plaats na bespreking in het IOT. Hier spelen de zorgco-
ördinator, de mentor en de leerlingbegeleider een belangrijke rol.  
 
Bij de daadwerkelijke ondersteuning in de klas is er de mogelijkheid van de inzet van de onder-
wijsondersteuner passend onderwijs. Over deze inzet zijn afspraken gemaakt in het SWV VO De 
Langstraat. De onderwijsondersteuner biedt ondersteuning aan zowel de leerling als aan de lera-
ren. De onderwijsondersteuner maakt deel uit van het IOT en versterkt zo de expertise van het 
team. De onderwijsondersteuner in de school informeert en ondersteunt de leraren, zodat die in 
staat zijn in hun lessen rekening te houden met de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op 
deze manier kunnen zij beter inspelen op wat de leerling in de extra ondersteuning nodig heeft. 
 
Indien de ondersteuningsbehoefte van de leerling de ondersteuningsmogelijkheden van de leraar 
of van de school overstijgt dan is het gewenst de oplossingen buiten de klas en/of de school te 
zoeken. Door de uitgevoerde activiteiten op niveau 1 en 2 heeft de school aangegeven dat het al 
heel veel gedaan heeft.  
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De school kan in een dergelijke situatie contact opnemen met de samenwerkende instellingen 
voor zorg en jeugdhulp. Transparantie en openheid naar ouders staan hierbij voorop en ouders 
moeten instemmen met het leggen en onderhouden van dergelijke contacten.  
 
Het gaat hierbij om instellingen als: MEE, Juvans, Bureau Jeugdzorg, CJG (Centrum voor Jeugd 
en Gezin), GGD, GGZ, leerplicht, politie, instellingen voor verslavingszorg, e.d.  
De school kan de expertise van deze instellingen benutten voor advies en consultatie. Daar waar 
zowel ondersteuning binnen als buiten de school nodig is, zullen de school en de instelling voor 
jeugdzorg komen tot één geïntegreerd plan van aanpak voor de leerling.  
 
Afstemming en goede afspraken over regievoering zijn daarbij van essentieel belang. Om langs 
elkaar heen werken te voorkomen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van één 
kind – één gezin – één plan. Het gaat dan om een integrale aanpak waarbij de diverse leefwerel-
den (gezin, school en vrije tijd) van de leerling in beeld zijn. Er is dan sprake van Integraal Han-
deling Gericht Diagnosticeren (IHGD). 
 
De extra inzet van de extra ondersteuning van instellingen van buiten de school vindt plaats via 
het OT. De afstemming, coördinatie en regievoering tussen school en instelling vinden plaats in 
het OT en tussen de vaste contactpersonen. Een goede samenwerking met de instellingen voor 
jeugdzorg bevat het gezamenlijk vastgestelde plan van aanpak, duidelijkheid over de verant-
woordelijkheid, afstemming, evaluatie, bijstelling van het plan en de bereikbaarheid van de 
vaste contactpersonen. 
 
Het schakelen van de basisondersteuning of de extra ondersteuning binnen school naar de extra 
ondersteuning buiten school kan alleen na bespreking in OT en onder verantwoordelijkheid van 
de zorgcoördinator.  
 
In het OT ontmoeten de vertegenwoordigers van de school en de instellingen voor jeugdzorg el-
kaar. Daar vindt uitwisseling van informatie plaats, worden besluiten genomen over de aanpak 
van de ondersteuning. Daar ook wordt afgesproken wie casusverantwoordelijk is en wanneer te-
rugkoppeling en evaluatie plaats vindt.  
 

3.6.3.Ondersteuningsniveau 3. Extra ondersteuning buiten de school 
 

 
Ondersteuningsniveau 3 

Extra ondersteuning buiten de school 

Ja Nee 

17 In overleg met ouders/leerling komt Adviescommissie Toelaatbaarheid 
(ACT) met een advies m.b.t. een arrangement binnen of buiten de 
school. 

  

18 Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) meldt advies aan school en aan 
directeur SWV. 

  

19 Directeur van het SWV VO De Langstraat bekrachtigd advies en oplos-
sing. Advies wordt uitgevoerd. 

  

 
De ondersteuning op het boven schoolse niveau bevat de ondersteuning, die de mogelijkheden 
van de school te boven gaan. Leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben, die niet of 
onvoldoende geboden kan worden op een reguliere school, zijn aangewezen op de boven 
schoolse voorziening of het voorgezet speciaal onderwijs. 
 

  



 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014 – 2018 
PAGINA 29 

 

3.6.4.De drie ondersteuningsniveaus in één overzicht 
 

  Drie ondersteuningsniveaus 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
S

 C
 H

 O
 O

 L
 I

 N
 T

 E
 R

 N
 

 
Ondersteuningsniveau 1 

Signalering in de klas 

1 Leraar of leraren lost (lossen) het zelf op. 

2 Leraar overlegt met collega en lost het op. 

3 Leraar overlegt met de mentor. Mentor neemt actie en lost het op. 

4 Mentor legt contact met ouders/leerling (deze stap wordt niet gezet als er 
sprake is van een problematiek die rechtstreeks herleidbaar is tot de ou-
ders – dan volgt altijd contact met de leerlingbegeleider – of als de 
vraagstelling leraar-gerelateerd is). 

5 Mentor en leraren lossen het op. leerling is gekend in de oplossing. 

6 Bij blijvend probleem wordt in overleg met ouders/leerling (zie de eer-
dere opmerking over wanneer ouders wel/niet betrokken worden) opge-
schaald naar ondersteuningsniveau 2. 

 
Ondersteuningsniveau 2 

Extra ondersteuning binnen de school 

7 Mentor brengt de leerling in IOT; er wordt een oplossing gevonden (mel-
ding ouders).  

8 De mentor betrekt de leerlingbegeleider – er wordt een oplossing gevon-
den.  

9 Er vindt een triadegesprek plaats tussen ouders/leerling – mentor – leer-
lingbegeleider.  

10 In overleg met ouders/leerling wordt opgeschaald naar niveau 3. 

11 Zorgcoördinator zoekt in eigen netwerk naar oplossing en vindt deze. 

12 Zorgcoördinator schakelt het OT in en meldt dit bij ouders/leerling en bij 
externe zorgpartners. 

13 Er wordt een oplossing gevonden – melding ouders.  
Indien met extra middelen dan is een Ontwikkelingsperspectief noodza-
kelijk. 

14 Er wordt een casusverantwoordelijke aangewezen 

15 Deze vindt een oplossing en meldt dat bij zorgcoördinator en ouders/leer-
ling.  

16 OT (casusverantwoordelijke) doet melding bij Adviescommissie Toelaat-
baarheid (ACT). 

S
C

H
O

O
L
E
X

T
E
R

N
 

 
Ondersteuningsniveau 3 

Extra ondersteuning buiten de school 

17 In overleg met ouders/leerling komt Adviescommissie Toelaatbaarheid 
(ACT) met een advies m.b.t. een arrangement binnen of buiten de 
school. 

18 Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) meldt advies aan school en aan 
directeur SWV. 

19 Directeur van het SWV VO De Langstraat bekrachtigd advies en oplos-
sing. Advies wordt uitgevoerd. 
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Voor het werken met de onderscheiden niveaus zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
a. het overzicht geeft de afspraken en procedures weer die de school hanteert bij het signale-

ren, diagnosticeren en analyseren van het probleem en wie er allemaal betrokken zijn bij 
de procesgang en bij de procedures; 

b. van alle leraren wordt nadrukkelijk verwacht dat deze handelen conform de afspraken in 
bovenstaand overzicht; 

c. de school legt een sterk accent op de kwaliteiten van de leraren en mentoren in ondersteu-
ningsniveau 1. Dat wil zeggen dat verwacht wordt dat een aantal van de problemen van 
leerlingen daar zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en worden opgelost; 

d. de ouders en leerlingen moeten goed op de hoogte zijn van de procedures binnen de 
school (website, schoolgids, voorlichting e.d.); 

e. in het kader van de uitvoering van de zorgplicht vindt de signalering van problemen reeds 
in zo vroeg mogelijk stadium plaats en op basis van de ondersteuningsvragen en – behoef-
ten van de leerling wordt bekeken of de school de vragen kan beantwoorden en op welk 
niveau maatregelen gewenst zijn; 

f. van iedere leraar mag verwacht worden dat deze handelingsbekwaam is ten aanzien van 
het werken met leerlingen die in het zogenaamde basiszorgprofiel participeren; 

g. ervaringen met het werken met de ondersteuningsniveaus worden regelmatig besproken 
en geëvalueerd. Deze zijn vervolgens de basis voor de opname in het professionaliserings-
plan. 

 

3.7. Extra ondersteuning 
 
In het schema van de ondersteuningsniveaus komt het een aantal malen voor dat externe on-
dersteuning binnen of buiten de school geboden kan worden. Kennelijk zijn de ondersteunings-
vragen en –behoeften dat het de basisondersteuning overstijgt en dat er extra en aanvullende 
maatregelen geboden moeten worden. In het hierna volgende geven wij een schets van de mo-
gelijkheden. 
 

3.7.1.Het werken met een ontwikkelingsperspectief 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en betekent het voor deze school 
dat het ondersteuningsplan van het SWV VO De Langstraat wordt uitgevoerd. Een van de maat-
regelen is dat op landelijk niveau de leerlinggebonden financiering (de rugzak) is opgeheven. De 
besturen van het SWV VO De Langstraat hebben de afspraak gemaakt dat het oorspronkelijke 
budget voor de leerlinggebonden financiering ter beschikking wordt gesteld aan de scholen zelf. 
Zij kunnen naar eigen inzicht deze middelen inzetten; zij het dat zeker in schooljaar 2014 – 
2015 prioriteit gegeven wordt aan de leerlingen die oorspronkelijk de leerlinggebonden financie-
ring ontvingen. Gezien het feit dat er meer maatwerk geboden wordt en er ook sprake zal zijn 
van kortdurende arrangementen is het de verwachting dat er ook voor andere leerlingen midde-
len beschikbaar zullen zijn. 
 
Door het Willem van Oranje Waalwijk wordt het format ontwikkelingsperspectief gebruikt voor de 
volgende situaties: 
- aanvraag extra ondersteuning (ondersteuningsniveau 2 en 3); 
- aanvraag deelname aan de boven schoolse voorziening OPDC (via de Adviescommissie 

Toelaatbaarheid); 
- aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO (via de Adviescommissie Toelaatbaarheid). 
 
Voor leerlingen die aangemeld worden voor het OT wordt gebruik gemaakt van een aanmel-
dingsformulier dat ontwikkeld is door de school zelf. 
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In het ontwikkelingsperspectief zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
- algemene gegevens van de leerling; 
- cognitieve gegevens en gedragsdiagnose; 
- bevorderende en belemmerende factoren; 
- didactische gegevens; 
- eerder geboden ondersteuning en effecten; 
- onderwijsbehoeften; 
- onderwijsniveau en uitstroombestemming; 
- plan van aanpak; 
- evaluatie; 
- set van handtekeningen. 
 
Daarmee krijgt het ontwikkelingsperspectief een dubbele functie voor de school. Het is zowel be-
doeld als het document dat gebruikt wordt voor de aanvraag van arrangementen (waaronder 
ook begrepen de Toelaatbaarheidsverklaring voor de boven schoolse voorziening en het voortge-
zet speciaal onderwijs) als het document waarin extra en aanvullende activiteiten worden ge-
pland en verantwoordt. 
De wet passend onderwijs geeft aan dat er voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen 
een ontwikkelingsperspectief moet zijn. De wet passend onderwijs geeft aan dat voor de vol-
gende leerlingen een ontwikkelingsperspectief verplicht is: 
- scholen voor voortgezet speciaal onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2013 een ontwikke-

lingsperspectief vaststellen voor elke leerling. Voor nieuwe leerlingen moeten ze dit binnen 6 
weken na inschrijving doen; 

- voor elke leerling in het praktijkonderwijs moet het bevoegd gezag met ingang van 1 augus-
tus 2014 een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de 
leerling; 

- voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het be-
voegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op.  

 
In aansluiting op de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs moeten de volgende 
onderdelen in het ontwikkelingsperspectief tenminste zijn opgenomen: 
- de te verwachten uitstroombestemming van de leerling; 
- de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. 

Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de voor de uit-
stroombestemming vereiste kennis en vaardigheden; 

- ondersteuning en begeleiding (plan van aanpak). 
In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begeleiding opge-
nomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Dit 
gedeelte wordt beschouwd als het handelingsdeel. 

 
Over het ontwikkelingsperspectief wordt intensief overleg gevoerd met de ouders. Over de vast-
stelling van de uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan wordt op overeenstemming 
gericht overleg gevoerd. Over het plan van aanpak wordt verwacht dat ouders instemming verle-
nen.  
 
In de wet passend onderwijs wordt aangegeven dat er op overeenstemming gericht overleg ge-
voerd wordt met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. De tweede kamer heeft in april 
2013 de zogenaamde motie Ypma aangenomen. Daarin wordt voorgesteld dat ouders ten aan-
zien van het handelingsdeel overeenstemming moeten hebben met de school. De kamer ver-
zoekt een wetsvoorstel hierover in te dienen. De verwachting is dat dit per 1 augustus 2015 in-
gevoerd zal worden. Betekent dat voor de overige delen het voeren van op overeenstemming 
gericht overleg van toepassing blijft. 
 
Het is van belang dat scholen over de juiste instrumenten beschikken om ouders zo volledig mo-
gelijk te informeren over dit overleg en de mogelijkheden van beroep en bezwaar wanneer er 
een verschil van inzicht bestaat tussen school en ouders over het ontwikkelingsperspectief. 
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3.7.2.Het vaststellen van de onderwijsbehoeften; een omslag in denken 
 
Een van de belangrijkste wijzigingen bij de invoering van de wet passend onderwijs is de intro-
ductie van een ander denken over leerlingen met onderwijsbehoeften. Bij de invoering van de 
leerlinggebonden financiering waren wij vooral gericht op het indiceren van leer-, gedrags- en 
persoonlijkheidskenmerken. Op basis van die indicatie werden middelen en ondersteuning ter 
beschikking gesteld. Er werd vanuit gegaan dat wanneer een leerling dergelijke kenmerken heeft 
er per direct zich ook problemen voordoen in het onderwijs.  
 
Met de invoering van passend onderwijs willen wij veel meer uitgaan van de daadwerkelijk erva-
ren onderwijsbehoeften en – vragen. Dus niet zozeer de problemen, de kenmerken of de handi-
cap staan centraal; het gaat om de ondersteuningsvragen en – behoeften. 
 
Het Willem van Oranje College heeft in de afgelopen jaren zich al geprofessionaliseerd in het 
omgaan met deze vragen en behoeften van leerlingen. Vanaf het moment van de aanmelding 
van de leerling wordt vertrokken vanuit de behoeften en vragen van de leerlingen. 
Daarbij wordt door de school gebruik gemaakt van de volgende twee concepten: 
- Indicatie vanuit Onderwijsbehoeften (IVO); 
- Handelingsgericht werken. 
 
Bij de Indicatie vanuit Onderwijsbehoeften wordt steeds vertrokken vanuit de onderstaande vijf 
velden. Steeds komen de vragen aan de orde; wat heeft deze leerling nodig op het betreffende 
terrein? wat heeft deze leerling reeds gehad op dat terrein? wat was het effect daarvan? wat is 
bevorderend en belemmerend in de ontwikkeling van de leerling? en kunnen wij dit bieden? 
 
Het gaat om de volgende vijf gebieden: 
1. de hoeveelheid aandacht en tijd 

(hoeveel extra tijd is er nodig / beschikbaar, welke eisen moeten / kunnen we stellen aan 
het aantal “handen in de klas” of de groepsgrootte); 

2. het onderwijsleermateriaal 
(welke aangepaste onderwijsmaterialen zijn nodig / beschikbaar); 

3. de ruimtelijke omgeving  
(welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig / beschikbaar om 
een normale schoolgang van de leerlingen met speciale behoeften te garanderen; opvang- 
en zorglokaal); 

4. de expertise 
(welke teamexpertise is nodig / beschikbaar, en welke specialistische expertise is nodig / 
beschikbaar, met welke intensiteit); 

5. de samenwerking met andere instanties 
(samenwerking op welke basis en met welke intensiteit is nodig / beschikbaar met welke 
instellingen buiten het onderwijs GGD, GGZ, etc.).  

 
De tweede benadering werkt vanuit de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. Die uit-
gangspunten geven richting aan het dagelijks handelen en richten het ontwikkelingsprofiel vooral 
op de planning en uitvoering van concrete activiteiten en zijn op haar beurt een verdere concre-
tisering van vooral de hoeveelheid aandacht en tijd. Bij het Handelingsgericht Werken gaat het 
dan om de volgende terreinen: 
- instructie; 
- feedback geven; 
- leeractiviteiten; 
- klasgenoten; 
- ouders en verzorgers. 
Het Willem van Oranje College Waalwijk geeft de voorkeur aan om beide invalshoeken steeds te 
bezien en per leerling steeds na te gaan wat nodig is en welke concrete werkzaamheden uitge-
voerd en gepland moeten worden. Motto hierbij is ‘wat heeft de leerling nodig?’ 
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3.7.3.Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de mogelijkheden voor ondersteuning op boven 
schools niveau dankzij de inzet van middelen vanuit de lichte ondersteuning van het SWV. 
 
In het schooljaar 2014-2015 wordt door het SWV VO De Langstraat verder gewerkt aan de ont-
wikkeling van een Orthopedagogisch en –Didactisch Centrum (voortaan OPDC). Daarmee wordt 
aangesloten op de wettelijke mogelijkheden een dergelijke voorziening in te richten. Deze voor-
ziening vervangt projecten als Rebound, Op de Rails, Herstart en dergelijke. In deze boven-
schoolse voorziening worden leerlingen geplaatst die tijdelijk meer intensievere begeleiding no-
dig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. Tijdens het verblijf 
in het OPDC blijft de leerling ingeschreven op de school voor voortgezet onderwijs. In principe 
heeft het OPDC de bedoeling de leerling terug te laten keren naar de eigen school.  
 
Het heeft de voorkeur te komen tot een geïntegreerde voorziening voor jongeren met gedrags- 
en motivatieproblemen. De komende periode wordt afscheid genomen van de voormalige aan-
duidingen. Immers in de financiering van de samenwerkingsverbanden voor de lichte ondersteu-
ning is ook afscheid genomen van de oorspronkelijke aanduiding. Het gaat meer en meer om 
een geïntegreerde voorziening, waarin aansluitend op de ondersteuningsvraag van jongeren 
maatwerk wordt geboden. 
 
Van belang is dat tijdens het verblijf in een dergelijke voorziening de leerling ingeschreven blijft 
op de school voor voortgezet onderwijs. Het gaat dus om een tijdelijke plaatsing van maximaal 
twee jaar. De school voor voortgezet onderwijs blijft gedurende die periode verantwoordelijk 
voor het onderwijs aan de leerling en moet zorg dragen voor het aanleveren van studiepakketten 
en proefwerken. 
 
De leerling wordt besproken in de ACT van het samenwerkingsverband. Deze geeft een toelaat-
baarheidsverklaring voor deelname aan de boven schoolse voorziening.  
 
Het samenwerkingsverband heeft te maken met vijf gemeenten (Waalwijk, Aalburg, Heusden, 
Loon op Zand en Woudrichem), waarbij in Waalwijk het OPDC gevestigd is dat gefinancierd 
wordt door het samenwerkingsverband, de gemeente Waalwijk en vanuit de middelen in het ka-
der van de regeling Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten.  
Het OPDC is gehuisvest in het Jeugdcentrum Tavenu te Waalwijk. 
 
Het OPDC staat sinds twee jaar onder leiding van de school voor praktijkonderwijs MET te Waal-
wijk en wordt ook als een plusvoorziening ingericht met subsidiegeld vanuit Voorkomen Voortij-
dig Schoolverlaten.  
 

3.7.4.Voortgezet speciaal onderwijs 
 
Het voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen van wie de ondersteuningsbehoefte 
zo groot zijn dat het regulier onderwijs deze niet kan beantwoorden.  
 
De scholen voor VSO zijn voorlopig nog onderverdeeld in vier clusters: 
1. Leerlingen met een visuele beperking. 
2. Leerlingen met een auditieve beperking. 
3. Leerlingen met een lichamelijke, meervoudige of verstandelijke beperking en langdurig 

zieke kinderen. 
4. Leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. 
De besturen van scholen voor het VSO (cluster 3 en 4) zijn bestuurlijk opgenomen in het SWV 
VO De Langstraat voor passend onderwijs. De scholen voor de clusters 1 en 2 blijven bestuurlijk 
onderscheidend en nemen niet deel aan de samenwerkingsverbanden. Wel zijn er op diverse ni-
veaus afspraken gemaakt over de inzet van expertise voor leerlingen met een visuele en audi-
tieve beperking.  
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Volgens de wet passend onderwijs bepaalt het samenwerkingsverband of de leerling toelaatbaar 
is voor het voortgezet speciaal onderwijs binnen de clusters 3 en 4. Voor die leerlingen verstrekt 
het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring. Binnen het Samenwerkingsverband 
VO De Langstraat functioneert de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) die adviseert over het 
verstrekken van de verklaring. 
 
Hieronder geven wij een aantal kenmerken van het voortgezet speciaal onderwijs; 
Het VSO is gericht op:  
- de versterking van de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de leerlingen; 
- het toepassen van methoden, werkvormen, aanpakken en materialen afgestemd op ver-

schillen tussen leerlingen; 
- het continu in beeld hebben van de ontwikkeling van de leerling; 
- een ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bij-

gesteld; 
- orthopedagogische en –didactische ondersteuning, die is afgestemd op de behoefte van de 

leerling; 
- deskundigheid van de leraren op het gebied van didactische en pedagogische ondersteu-

ning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 
- het structureel betrekken van ouders bij de school en de ondersteuning. 
 

3.7.5. Inzet ondersteuners passend onderwijs 
 
In de wet- en regelgeving bij de invoering van passend onderwijs zijn afspraken gemaakt over 
de inzet van de ondersteuners passend onderwijs (de voormalige ambulant begeleiders). Deze 
afspraken zijn neergelegd in een zogenaamde tripartite overeenkomst (rijk, besturen- en onder-
wijsorganisaties). Uitgangspunt van de overeenkomst is dat er geen gedwongen ontslag plaats-
vindt voor de voormalig ambulant begeleiders en dat er regionaal bestuurlijke afspraken worden 
gemaakt over de inzet van die extra ondersteuning.  
 
Voor wat betreft het Willem van Oranje College Waalwijk geldt dat zij de extra ondersteuning wil 
gebruiken bij de versterking van de basisondersteuning binnen het primair proces en bij de on-
dersteuning van individuele leerlingen.  
 
Kern daarbij is dat de ondersteuners passend onderwijs dienstverlenend en vraag gestuurd wer-
ken. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van gemaakte afspraken tussen de lei-
dinggevenden van de ondersteuners passend onderwijs en de schoolleiding van het Willem van 
Oranje College Waalwijk. 
 

3.8. De grenzen van de school worden overschreden 
 
De meeste ondersteuningsvragen zullen door de school en de samenwerkende ketenpartners op-
gepakt kunnen worden. Er zal echter voor een deel van de leerlingen specialistische ondersteu-
ning nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de school handelingsverlegen, de grenzen wat 
betreft de veiligheid overschreden worden en de continuïteit van de schoolloopbaan van andere 
leerlingen in gevaar wordt gebracht. 
 
Specialistische ondersteuning zal moeten worden ingezet als de ondersteuningsbehoefte de mo-
gelijkheden van de school overstijgt en ook boven de mogelijkheden van de ketenpartners uit-
stijgt. Bij de zorgplicht gaat het erom waar de leerling het best passende aanbod kan krijgen. 
Indien deze school dan niet kan bieden dan is de vraag aan de orde of een andere reguliere 
school dat dan wel kan of dat de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het voort-
gezet speciaal onderwijs een reële optie is. 
 
In alle gevallen geldt dat er steeds overleg noodzakelijk en gewenst is met de ouders en dat er 
door de school transparant overlegd wordt (zie hoofdstuk ouders).  
Voor het Willem van Oranje College Waalwijk geldt dat er in alle gevallen maatwerk geboden 
wordt en dat er steeds gekeken wordt naar de ondersteuningsvraag van de individuele leerling. 
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3.9. Een voorbeeld van de onderwijsbehoefte in het Ontwikkelingsperspectief 
 

De school heeft in de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het werken met het format van 

een ontwikkelingsperspectief. Ter illustratie bij dit hoofdstuk geven wij inzicht in wat er in het 

kader van de onderwijsbehoeften van een leerling aangegeven kan worden in een dergelijk per-

spectief. 

 

Het voorbeeld heeft betrekking op Anouk, een leerling uit leerjaar 1 van het VWO. Anouk heeft 

de diagnose PDD-NOS, met kenmerken van Asperger. Daarnaast heeft zij ook enkele lichame-

lijke klachten. Dit alles maakt dat Anouk wat meer ondersteuning nodig heeft in de komende pe-

riode. 

 

In het ontwikkelperspectief (OPP) worden vervolgens de kenmerken van de leerling beschreven,. 

recente onderzoeksresultaten en wat de school reeds gedaan heeft en welke de effecten daarvan 

waren. Ook wordt aangegeven welke de uitstroombestemming is van de leerling. 

 

Hierna volgen de paragraaf over de onderwijsbehoeften over de vijf velden van de werkwijze van 

Indicatie Vanuit Onderwijsbehoeften (IVO). 

 

Onderwijsbehoeften volgens IVO 

 

Veld 1 Aandacht en tijd 

- Vermijd woordgrappen en sarcasme, hier kan Anouk niet veel mee. 

- Wees begripvol; wordt niet boos, maar benoem feitelijk wat er mis ging en wat anders kan. 

- Houdt de gezondheid van Anouk in de gaten. Signalen zijn: veel hoesten, minder eten en sneller 
optredende vermoeidheid. 

- Anouk mag te allen tijde naar het toilet (met een maximum van 2x per les). Let er wel op dat ze 

dit niet als "vluchtweg" gebruikt en dat ze niet te lang weg blijft. Ze droomt nogal eens weg en 
vergeet dan de tijd. Laat een andere leerling haar dan halen en bespreek dat dit niet de bedoeling 
is. 

- Kuchen is haar reactie op zich onprettig voelen of zich geen houding weten te geven. Ze zit dan 
niet lekker in haar vel waarvan de reden niet altijd boven tafel komt.  

- Anouk geeft aan dat ze buikpijn heeft (spanning) en dan naar toilet moet.  

- Wees duidelijk, helder en concreet in het geven van opdrachten en aanwijzingen. 

- Stel duidelijke grenzen en regels en houd je hieraan; wees voorspelbaar. 

- Visuele ondersteuning werkt positief; zet een lesplanning op het bord, teken zoveel mogelijk tij-

dens het geven van uitleg. 

- Geef huiswerk vóór de les op; schrijf dit ook helder op het bord. 

- Check of Anouk dit noteert. 

- Help Anouk bij het aangaan van sociale contacten: bied gedragsalternatieven en benoem letterlijk 
wat je van haar verwacht. 

- Wanneer Anouk vastloopt of op sociaal gebied een conflict/moeilijke situatie heeft: zoek direct met 
haar samen naar oplossingen, hierdoor haal je de druk bij haar eraf 

- Spiegel (negatief) gedrag en maak inzichtelijk wat dit bij de ander teweeg brengt. Anouk kan dit 

zelf niet tot nauwelijks. 

- Geef Anouk bij samenwerkingsopdrachten een duidelijke rol en taak. 

- Check 1 op 1 of Anouk alle informatie ook meekrijgt (doe dit niet klassikaal, ze staat niet graag in 

de belangstelling). 

- Vraag 1 op 1 of Anouk vragen heeft. 

- Laat zien dat je Anouk ‘ziet’. Maak een kort praatje, check zaken 1 op 1, noem haar naam tijdens 

lessen. 

- Bevestig wanneer ze zaken goed doet; geef complimenten. 

- Daag Anouk cognitief voldoende uit, anders raakt ze haar motivatie kwijt. 

- Deel grote opdrachten over in kleinere deelopdrachten maak het overzichtelijk voor Anouk. 

- Stuur Anouk naar het zorglokaal als je merkt dat ze gespannen is. 
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Veld 2  Onderwijsmateriaal 

- Hulpkaart. 

- Tweede boekenpakket. 

Veld 3 Ruimtelijke omgeving 

- Plek bij de deur. 
- Onbeperkte toegang tot het toilet, ook tijdens lessen (met een maximum van 2x per les). 
- Goede ventilatie in klaslokalen. 

Veld 4 Inzet expertise 

- Op het gebied van lichamelijke gesteldheid is expertise van cluster 3 gewenst, 
- Expertise vanuit cluster 4 (PDD-nos) kan worden ingezet als dat nodig is vooral in verband met 

plannen/organiseren huiswerk?  
- Gesprekken met mentor: Gesprekken m.b.t. sociaal welbevinden indien nodig? 

Veld 5 Samenwerking met andere instanties 

- Thuisbegeleiding via persoonsgebonden budget.  
- Contact met huisarts en eventueel arts in het ziekenhuis. 

 

Handelingsgericht werken 

 

Instructie 

- Duidelijk, concreet en afgebakend. Opdrachten met duidelijke voorwaarden/ eisen. 
- Bouw 1 op 1 checks in. 
- Laat zien dat je Anouk ‘ziet’. 
- Geef regelmatig complimenten. 
- Geef instructie het liefst visueel ondersteund. 
- Heldere opbouw in opdrachten ‘je maakt eerst dit, dan dat..’ 
- Noem Anouks naam in lessen, zodat ze actief betrokken blijft. 
- Deel grote opdrachten over in kleinere deelopdrachten; maak het overzichtelijk voor Anouk. 

Feedback 

- Check 1 op 1 of Anouk zaken begrepen heeft. 
- Nodig haar 1 op 1 uit tot het stellen van hulpvragen (niet klassikaal, ze staat niet graag in de be-

langstelling). 
- Spiegel negatief (sociaal) gedrag voor Anouk, maak inzichtelijk wat er mis ging. 
- Vraag bij LO 1 op 1 aan Anouk of ze haar grenzen niet overschrijdt. 

Leeractiviteiten 

- Uitdagend genoeg. 
- Afgebakend met duidelijke randvoorwaarden (wanneer moet het af zijn, in een mapje of niet, ei-

sen etc.). 
- Die binnen haar mogelijkheden passen (LO). Leerkrachten LO dienen op te letten of Anouk haar 

grenzen niet overschrijdt. 

Klasgenoten 

- Het gaat er om dat klasgenoten begrip hebben voor ‘uitzonderingen’ die voor Anouk gemaakt 
worden. 

Ouders 

- Die korte lijnen houden met school. 

- Die benoemen wanneer er meer aandacht moet komen vanuit de PDD-nos kant. 

Deze leerling heeft….. 

Anouk heeft zowel op sociaal-emotioneel (PDD-NOS) als lichamelijk gebied een diagnose. Deze maken 
dat zij de komende tijd extra begeleiding nodig zal hebben. 
Momenteel zit ze goed in haar vel en komt graag naar school. 
Het is van belang dat leerkrachten goed op de hoogte zijn van beide diagnoses, zodat ze hun handelen 
hierop aan kunnen passen. 
Waak ervoor dat Anouk het naar de wc gaan niet als ontwijkingsgedrag gaat inzetten wanneer ze in pa-
niek raakt. Wanneer dit wel zo lijkt, maak dit bespreekbaar met haar.  
Waak er tevens voor dat Anouk zicht prettig blijft voelen. Mocht dit veranderen; meldt het bij de mentor. 
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Hoofdstuk 4 De schoolinterne en - externe overlegstructuur 
 

 

4.1. Vooraf 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk heeft in de afgelopen jaren een overlegstructuur opge-
bouwd die een onderdeel vormt van de ondersteuningsstructuur van de school. Streven is en 
blijft dat we kiezen voor effectiviteit en voor efficiency en dat geldt ook voor de overlegstructuur. 
In dit hoofdstuk geven wij een schets van de doelstellingen en taken van de het IOT en het OT. 
Ook besteden we aandacht aan de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) van het Samenwer-
kingsverband VO De Langstraat. Deze commissie adviseert over deelname aan de Re-
bound/OPDC en over de toelaatbaarheid voor het voortgezet speciaal onderwijs. 
 

4.2. Het Intern Ondersteuningsteam 
 
Het Intern Ondersteuningsteam (IOT) staat het dichtst bij de klassenvloer en komt wekelijks bij 
elkaar. Het overleg probeert zo snel en efficiënt mogelijk een antwoord te geven op de gesigna-
leerde ondersteuningsbehoefte en problemen van leerlingen. De mentor wordt in het algemeen 
gezien als de spil van de ondersteuningsstructuur. Deze heeft het frequents contact met de leer-
ling en met de ouders. Bij de mentor komen ook de signalen binnen van andere leraren over 
mogelijke signalen over het gedrag en het functioneren van de leerling. 
 
Het IOT kent de volgende functies: 
- het signaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen; 
- het benoemen van stimulerende en belemmerende factoren; 
- het formuleren van onderwijsbehoeften; 
- het formuleren van onderwijsdoelen; 
- het formuleren van interventies waar mogelijk met gebruikmaking van de vijf velden van 

Indicaties vanuit onderwijsbehoeften; 
- zorgdragen dat deze worden uitgevoerd en het resultaat evalueren; 
- het doorverwijzen naar het OT als bovenstaande stappen onvoldoende resultaat hebben 

opgeleverd; 
- het verzorgen van consultatie aan de inbrenger, waarbij het doel is dat het probleemoplos-

send vermogen van de inbrenger wordt vergroot; 
- het tijdig en adequaat organiseren van de communicatie over de leerling zowel in school 

als naar leerling, ouders en externe instellingen; 
- het inrichten van de nazorg; 
- het verzorgen van de eindevaluatie en de afsluiting. 
 
Het IOT kent een kleine kernbezetting van de teamleider en de leerlingbegeleider. Deze wordt 
aangevuld door betrokkenen direct bij de leerling. Dat betekent dat het IOT in steeds wisselende 
samenstelling functioneert. 
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De wisselende deelnemers aan dit IOT zijn o.a. 
- locatiedirectielid met de portefeuille zorg; 
- mentor; 
- zorgcoördinator; 
- orthopedagoog; 
- schoolmaatschappelijk werker (Juvans); 
- opvoedingsdeskundige (Kompaan en De Bocht); 
- ondersteuner passend onderwijs. 
 
Het IOT wordt bij elkaar geroepen op initiatief van de leerlingbegeleider. 
 
Het IOT past in stappen de volgende werkwijze toe: 
- de mentor signaleert een probleem en er wordt van uitgegaan dat dit gedeeld is met col-

lega leraren en dat de leerling aan de orde is geweest in de leerlingbespreking; 
- de mentor informeert de ouders en de leerlingbegeleider; 
- de leerlingbegeleider informeert de leden van het IOT over de leerling. Onderwerpen daar-

bij zijn in ieder geval: 
▪ de reden van aanmelding; 
▪ reeds geboden ondersteuning en de behaalde effecten; 
▪ het functioneren van de leerling op school, thuis en in de vrije tijd; 
▪ bevorderende en belemmerend kanten van de leerling; 
▪ wat is de ondersteunings- en onderwijsbehoefte; 
▪ wie stelt plan van aanpak op? 
▪ wanneer vervolgbespreking? 

- als direct helder is waar de ondersteuning vandaan moet komen, gaat de leerlingbegeleider 
met de leerling aan de slag; 

- als de ondersteuning onvoldoende is, wordt de leerling doorverwezen naar het OT;  
- de leerlingbegeleider houdt de mentor op de hoogte en noteert de ontwikkelingen in het 

leerling informatiesysteem SOM; 
- de leerlingebegeleider informeert mentor, team en leerling/ouders over de uitkomsten en 

resultaten van dit overleg, tenzij anders met elkaar overeengekomen; 
- de mentor informeert de ouders over de voortgang. 
 

4.3. Het Ondersteuningsteam 
 
Indien de ondersteuningsvragen complex zijn, de maatregelen die aangestuurd zijn vanuit het 
IOT te weinig effect heeft of wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag is het ge-
wenst de leerling te bespreken in het Ondersteuningsteam (OT). Dit team is een voorzetting van 
het voormalige zorg- en adviesteam. Het OT bouwt voort op de ervaringen die in de afgelopen 
jaren zijn opgedaan en hebben de samenwerking tussen het onderwijs en de instellingen voor 
jeugdhulp versterkt. Dankzij die samenwerking kan het onderwijs profiteren van de expertise 
van die instellingen. Daardoor worden de mogelijkheden om interdisciplinair en integraal te wer-
ken alleen maar vergroot. 
 
Het OT kent in de ondersteuningsstructuur de volgende functies: 
- het formuleert de ondersteuningsvraag naar de inzet van de instellingen en inzet van de 

expertise van de instellingen; 
- het formuleert verzoek voor aanvullende diagnostiek en voert dit zoveel mogelijk zelf uit; 
- het formuleert – samen met ketenpartners ondersteuningsbehoeften, doelen en interven-

ties vanuit multidisciplinair perspectief in een onderwijs- zorgarrangement; 
- het maakt afspraken over de uitvoering van die activiteiten en draagt zorg voor de coördi-

natie, regievoering, afstemming en eventuele inzet van middelen en evalueert de op-
brengst; 

- de communicatie over leerling tijdig en adequaat organiseren, zowel in school als naar 
leerling/ouders/verzorgers/externen. 

- formuleert op basis van de evaluatie volgende adviezen voor de leerling bijvoorbeeld een 
aanmelding bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). 
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Het OT komt een keer per zes weken bij elkaar onder voorzitterschap van de directie. Een admi-
nistratief medewerker verzorgt de notulen. Voor het overleg kunnen de onderstaande functiona-
rissen van binnen de school uitgenodigd worden: 
- directielid belast met de portefeuille zorg; 
- zorgcoördinator; 
- leerlingbegeleiders; 
- teamleiders; 
- orthopedagoog. 
 
Van buiten de school kunnen o.a. de volgende personen worden  
- ondersteuner passend onderwijs; 
- schoolmaatschappelijk werk; 
- leerplicht ambtenaar; 
- GGD Hart voor Brabant; 
- GGZ Breburg; 
- schoolagent. 

 
Van groot belang is dat er naast de feitelijke overleggen er regelmatig bilateraal overleg tussen 
onderwijs en de afzonderlijke instellingen. Vooral gaat het dan om vragen over jongeren die 
geen uitstel behoeven en waarbij ook niet alle instellingen betrokken hoeven te zijn. 
 
Het OT werkt volgens de volgende werkwijze: 
- de leerlingbegeleider meldt de leerling aan bij de zorgcoördinator, deze meldt de leerling 

aan bij het OT overleg na schriftelijke toestemming van ouders; 
- een week voorafgaand aan het overleg wordt een overzicht met leerlingen die besproken 

gaan worden verstuurd; 
- op basis van de ondersteuningsvraag gaan de externe deskundigen met de leerling aan de 

slag; 
- er worden duidelijke afspraken gemaakt over de regievoering en de communicatie. 
- de leerlingbegeleider houdt de mentor op de hoogte en noteert de ontwikkelingen in het 

leerling informatiesysteem SOM; 
- de leerlingbegeleider informeert mentor, team, leerling en ouders over de uitkomsten en 

resultaten van dit overleg, tenzij anders met elkaar overeengekomen; 
- de leerlingbegeleider zet de uitkomsten en resultaten in het leerling informatiesysteem 

SOM; 
- de mentor informeert de ouders over de voortgang. 

 

4.4. Overleggen op basis van een professionele dialoog 
 

In de ondersteuningsstructuur neemt het overleg over de ondersteuningsbehoefte van de leer-

ling en daarmee de voortgang van de schoolloopbaan een belangrijke plaats in. Vandaar dat er 

de nodige voorwaarden gesteld kunnen worden aan het voeren van een goed overleg.  

 

De professionele dialoog is een instrument om een professionele werkrelatie in te richten en 

vorm te geven en die gebaseerd is op de volgende acht aspecten: 

1. Formele afspraken: taken, rollen en verantwoordelijkheden. 

2. Gezamenlijkheid: delen van expertise, delen van ervaringen, gelijkwaardigheid, gezamen-

lijk proces, loyaliteit, wederzijdse afstemming. 

3. Ondersteuning: coachen, faciliteren, helpen in positionering, ondersteunen, voorwaarden 

scheppen. 

4. Openheid: benoemen wat je ziet, bespreekbaar maken, duidelijkheid scheppen over el-

kaars rol, verwachtingen uitspreken, voorspelbaar zijn, zichtbaar zijn in de organisatie. 

5. Professionele zakelijkheid: adviserend, afstand nemend, anticiperend, autonoom, controle-

rend, kader stellend, voorbeeldrol invullend. 

6. Toegankelijkheid: laagdrempelig, niet autoritair, open, positief, ruimte gevend. 
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7. Verantwoordelijkheid: gedeelde eindverantwoordelijkheid, integrale verantwoordelijkheid 

voor de eigen school, resultaatverantwoordelijkheid. 

8. Vertrouwen: empathie, betrokkenheid, fouten mogen maken, kwetsbaarheid, oog voor el-

kaar, reflectie, respect voor elkaar, ruimte, verbondenheid, zorg en aandacht. 

 

Deze acht kwaliteitskenmerken zijn van groot belang bij de evaluatie van de besprekingen en 

dan vooral wanneer het overleg niet optimaal verloopt en er bij de deelnemers onvrede bestaat. 

 

4.5.  Functie Adviescommissie Toelaatbaarheid 
 
In de wet passend onderwijs is bepaald dat na 1 augustus 2014 door de samenwerkingsverban-
den een toelaatbaarheidsverklaring voor het (voortgezet) speciaal onderwijs afgegeven moet 
worden. In het Samenwerkingsverband VO De Langstraat wordt deze taak uitgevoerd door de 
ACT. 
De leden van de ACT bezitten de vereiste deskundigheid en hebben kennis van zowel het regu-
lier als het speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Zij nemen leerlingen met onder-
steuningsvragen onder de loep en zoeken naar oplossingen in verband met de voortgang van de 
schoolloopbaan. 
 
De ACT heeft tot taak advies uit te brengen aan de directeur van het samenwerkingsverband. 
Daarbij gaat het om de volgende doelgroepen: 
- leerlingen die vanwege hun ondersteuningsbehoefte moeite hebben een school te vinden 

die passend is; 
- moeten overstappen van de ene school voor VO naar de andere school voor VO, maar die 

vanwege hun ondersteuningsbehoefte moeite hebben een school te vinden met het pas-
sende zorgaanbod; 

- gebaat zijn bij een tijdelijke opvang in een bovenschoolse voorziening. 
 

Tot de taken van de ACT behoren onder meer:  
- het geven van advies over de deelname aan het OPDC van het samenwerkingsverband. 

Deze voorziening verzorgt de bovenschoolse opvang van leerlingen die vanwege gedrags- 
c.q. veiligheidsredenen tijdelijk niet meer in het reguliere onderwijs mee kunnen draaien; 

- het adviseren m.b.t. plaatsing basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs verlengde 
aanmelding); 

- het adviseren van de scholen m.b.t. het continueren van de schoolloopbaan; 
- het adviseren over het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet 

speciaal onderwijs.  
 

4.6. Rollen en taken in een checklist 
 
Hieronder volgt een overzicht van de rollen en taken van het IOT, het OT en de ACT. Dit geldt 
als een nadere uitwerking van het voorgaande. 
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Functie Intern 
OT 

OT ACT 

Screening en probleemtaxatie  x   

Hulpvraag formuleren  
x   

Hulpvraag (eventueel) herformuleren en vaststellen 
 x  

Doelen bepalen met betrekking tot leren (alleen onderwijsperspectief) 
x   

Doelen bepalen met betrekking leren en sociaal-emotioneel functione-

ren (multidisciplinair perspectief) 

 x  

(Aanvullend) Diagnostisch onderzoek  
 X  

Bieden/activeren ondersteuning leerlingen/ leraren/  

ouders  

x   

Voorbereiden integrale indicatiestelling  
 x  

Toelichting aan leraren / mentoren / zorgfunctionarissen 
x x  

Coördinatie en opvolging van de ondersteuning en/of jeugdzorg  
 x  

Handelingsactivering leraren / mentoren / ondersteuners / zorgfunctio-

narissen 

x   

Deskundigheidsbevordering schoolfunctionarissen  
x x  

Activerende preventie  
x   

Samenwerking en afstemming in de keten  
 x  

Evaluatie en monitoring  
x x x 

Toetsing van gehanteerde verwijsprocedures 
  x 

Advies passende onderwijsleeromgeving 
  x 

Directeur van het SWV VO De Langstraat geeft op basis van advies ACT 

formeel een ‘go’ of ‘no go’. 

   

 

4.7. Externe zorg en gemeente 
 

Met ingang van januari 2015 gaan er een groot aantal veranderingen plaatsvinden in de wet- en 

regelgeving betreffende de jeugdzorg. Een aantal wetten worden gewijzigd en de gemeenten 

krijgen een sturende en regisserende rol inzake de inzet van middelen. 

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg in het voorjaar van 2014 tussen de gemeenten en 

het bestuur van het SWV VO De Langstraat is de samenhang tussen het ondersteuningsplan van 

het SWV en de plannen in het kader van de jeugdhulp aan de orde geweest. Het overleg is be-

doeld om te komen tot een afstemming ten aanzien van de taakstelling van het onderwijs en van 
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de gemeentelijke overheid om zo zorg te dragen voor een dekkende zorgstructuur en alle leer-

lingen in beeld te hebben. Samenhang en afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp is daarbij 

ook van essentieel belang.  

 

Het SWV VO De Langstraat is een belangrijk onderdeel in de educatieve infrastructuur van on-

dersteuning en jeugdzorg in de regio. Het onderwijs neemt daarin een bijzondere positie in. Cen-

traal daarin staat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de schoolloopbaan van de leer-

ling. Door de invoering van passend onderwijs komt daarbij de bijzondere verantwoordelijkheid 

zorg te dragen voor een passende plaats voor iedere leerling in het onderwijs. 

 

Algemeen is het besef gegroeid dat de school voor de uitvoering van haar taakstelling het niet 

alleen kan en de ondersteuning nodig heeft van instellingen met expertise uit de jeugdhulp. 

 

De gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de toegang tot ondersteuning 

en hulp, realiseren deze zo veel mogelijk binnen het onderwijs door de inzet van frontlijnmede-

werkers (generalisten), die eenduidig en methodisch verantwoord acteren.  

Deze generalistische professional kijkt breed en integraal naar het hele systeem (gezin, vrije 

tijd, netwerken), gaat na wat de opvoeder zelf kan, bepaalt met het gezin welke ondersteuning 

wanneer nodig is, en zorgt dat de regie (zoveel mogelijk) bij de opvoeder zelf blijft.  

 
De frontlijnmedewerker bepaalt ook wanneer er méér nodig is en zorgt voor een passend ver-
volg. Een passend vervolg kan ook zijn dat nadere diagnostiek plaatsvindt ten behoeve van aan-
vullende specialistische hulp. Het vervolg kan ook door de frontlijnmedewerker zelf worden uit-
gevoerd. Afstemming tussen scholen en frontlijnmerkers is bijzonder gewenst voor die leerlingen 
die een ondersteuningsbehoefte hebben en voor wie gewerkt wordt met een ontwikkelingsper-
spectief. Verder kan de school gebruik maken van de expertise van de frontlijnmedewerker met 
betrekking tot het integraal werken, de gezins- en vrije tijdsbesteding en de toegang naar meer 
gespecialiseerde zorg. 
 
Deze ontwikkelingen leiden vanaf 1 januari 2015 zeker ook tot een andere invulling van het OT 
qua samenstelling en werkwijze. 
 

4.8. Professionalisering interne overleg- en ondersteuningsorganisatie 
 

Het Willem van Oranje College Waalwijk heeft een goede interne ondersteuningsstructuur. We 

zijn een lerende organisatie die haar visie op ondersteuning van leerlingen kritisch onder ogen 

wil zien en verder wil ontwikkelen. Vanuit verschillende disciplines zijn er korte lijnen m.b.t. pas-

sende aanpak of doorverwijzen, de procedures en de daadwerkelijke ondersteuning. Het OT is 

heel actief en bijzonder betrokken op de leerlingen die ondersteuning nodig hebben. 

 

Voor de komende jaren zijn er de volgende ontwikkelpunten benoemd: 

- het verkrijgen van een grotere betrokkenheid van de leerling en diens ouders in het hele 

ondersteuningstraject; 

- meer bewaken van de regulatieve cyclus en het sneller en doeltreffender inzetten van het 

specifieke aanbod van de partners uit het ondersteuningsteam; 

- het (nog) beter formuleren van de ondersteuningsvragen, bij voorkeur geformuleerd in ter-

men van onderwijsbehoeften van de leerling.  

- het efficiënter en effectiever vergaderen in de vorm van een professionele dialoog. Dit 

heeft als aspecten: 

a. elkaar bevragen op ‘waarom deze leerling nu? 

b. welke meetbare of zichtbare resultaten streven wij na? 

c. inzetten van doorzettingsmacht als situaties dreigen te verzanden (inzet GGZ /BJZ); 

- het verder uitbouwen van de ‘signaleringsstructuur’ door het inzetten van effectieve leer-

lingbespreking; 

- het verder digitaliseren van het leerlingvolgsysteem; 

- het consequent invoeren door alle collega’s van afspraken/gegevens in het leerlingvolgsys-

teem. 
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Hoofdstuk 5 Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen 
 

 

5.1. Vooraf 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van leerlingen en 
de maatregelen en afspraken die daarvoor nodig zijn. Juist voor leerlingen met ondersteunings- 
en onderwijsbehoefte is de zorg voor continuïteit van het grootste belang. Tegelijkertijd hebben 
de we door de nieuwe wetgeving passend onderwijs te maken met nieuwe regels in verband met 
de zorgplicht. 
 

5.2. Toelating en plaatsing voortgezet onderwijs 
 
Het is van groot belang dat een leerling zo snel mogelijk op een plek komt te zitten waar zijn 
mogelijkheden het best tot hun recht komen. Het Willem van Oranje College Waalwijk maakt on-
derdeel uit van de regio Waalwijk en jarenlang wordt er gewerkt met goede afspraken in zake 
voorlichting, advisering, aanmelding, informatieoverdracht en plaatsing. Naast de regionale af-
spraken heeft het voortgezet onderwijs ook te maken met het Inrichtingsbesluit Voortgezet On-
derwijs, waarin de regels en afspraken staan in verband met inschrijven, schorsen en verwijde-
ren van leerlingen. Daarnaast heeft de school vanaf 1 augustus 2014 te maken met de invoering 
van de zorgplicht. 
 
In paragraaf 1.2 hebben wij al aangegeven wat de relatie is tussen de zorgplicht en de toelating 
van leerlingen. Op grond van de wet passend onderwijs is de school verplicht na te gaan of zij in 
staat is passend onderwijs aan te bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Indien 
zij dat niet kan is zij verplicht een alternatief aan te bieden. 
 
Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor 
moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:  
- Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).  
- Ouders respecteren de grondslag van de school.  
- Voor voortgezet onderwijs geldt dat de leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, 

dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat 
een leerling met een mavo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.  

- Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.  
- Ouders zijn wettelijk verplicht alle informatie te verstrekken wanneer er ondersteunings-

vragen zijn.  
 
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de 
school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aan-
meldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging 
aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Deze 
termijn kan met 4 weken worden verlengd. Overigens gaat de termijn van 6 weken pas in wan-
neer alle noodzakelijk informatie is ontvangen. 
 
In het vervolg gaan wij in op het regionale Verlengd aanmeldingstraject en op de afspraken over 
de overdracht van informatie van primair naar voortgezet onderwijs. 
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5.2.1.Verlengd Aanmeldingstraject (VAT) 
 
In samenwerking met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30-10 heeft het Samenwer-
kingsverband VO De Langstraat een Verlengd Aanmeldingstraject (VAT) opgezet. Dit traject is 
bedoeld voor leerlingen die overstappen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs 
en een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Het traject voorziet in een eerdere aanmelding 
van deze leerlingen op het voortgezet onderwijs, zodat alle betrokkenen meer tijd hebben om de 
ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en af te stemmen over de gewenste ondersteuning. 
 
Hieronder volgt de tijdlijn en de stappen die in het kader van het VAT worden uitgevoerd. 

 

Eind groep 7 De IB-er van de school voor primair onderwijs selecteert de leerlingen, die in aan-

merking komen voor een verlengd traject. Deze leerlingen met een extra ondersteu-

ningsbehoefte worden besproken door de leraren van groep 7 en 8, de directie, de 

IB-er en de onderwijsondersteuner (voormalige AB’er). Ook ouders kunnen zelf aan-

geven dat zij voor hun kind een VAT willen volgen. 

De leerlingen met een leerlinggebonden financiering (voormalige rugzak) zijn vanaf 

groep 7 in beeld. Voor leerlingen zonder een dergelijk budget wordt bij het samen-

werkingsverband voor het primair onderwijs preventieve ambulante begeleiding 

aangevraagd. 

 

Eind groep 7 De vergadering van de leraren van groep 7 en 8, de directie, IB-er en onderwijson-

dersteuner komen tot een voorlopig advies. Ze bespreken dat met de ouders. Ou-

ders hebben de mogelijkheid om zich te oriënteren op de scholen voor voortgezet 

onderwijs 

 

Begin groep 8 De leerlingen, die voor een VAT in aanmerking komen, worden aangemeld bij het 

samenwerkingsverband primair onderwijs. Deze informeert de projectleider VAT. 

Beiden oriënteren zich, stellen verhelderende vragen, beoordelen of gegevens toe-

reikend zijn en komen met een advies voor scholen met een passend ondersteu-

ningsprofiel. 

Scholen voor PO en VO en ouders worden op de hoogte gesteld van het advies. Ou-

ders hebben de mogelijkheid zich nader te oriënteren en een keuze te maken. 

 

Vóór de herfst- 

vakantie van groep 8 

Ouders van leerlingen met een VAT maken bekend wat hun schoolkeuze is. De leer-

ling (met een VAT) wordt aangemeld bij de school voor VO. De beide samenwer-

kingsverbanden en de projectleider VAT gebracht van de aanmeldingen. De scholen 

van VO ontvangen een overzicht van de leerlingen en hun schoolkeuze. 

 

Vóór de kerst- 

Vakantie van groep 8 

Er vindt een warme overdracht plaats tussen PO en VO. PO en VO zijn partners in 

het proces om de leerling de grootst mogelijke kansen te bieden. Beide partners 

brengen in beeld welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welke “middelen” 

nodig zijn. 

 

Eind januari groep 8 Het VO neemt een beslissing. Vanaf 1 augustus 2014 hebben de scholen te maken 

met de zorgplicht. Dat betekent dat wanneer een school voor VO besluit om een 

leerling niet te plaatsten zij een alternatief moet bieden. In een onderbouwd advies 

wordt dit meegedeeld aan de ouders, de school voor PO en aan de ACT van het Sa-

menwerkingsverband VO De Langstraat. 

Indien de school voor VO besluit voor toelating en er blijkt extra ondersteuning no-

dig te zijn dan worden afspraken gemaakt over de inrichting van een Ontwikkelings-

perspectief.  
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Tussen februari en 

april/mei groep 8 

De ACT van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat onderzoekt nader de on-

dersteuningsvraag van de leerling, die niet toegelaten is. Zij adviseert over een ex-

tra onderzoek, welke extra ondersteuning en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

De ACT komt met een advies over een school die de passende zorg kan bieden. De 

directeur van het SWV VO De Langstraat wordt ingelicht over het advies en be-

krachtigd dit na overleg met de directeur VO. 

Indien een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in beeld is moet het Samen-

werkingsverband VO De Langstraat een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken. 

 

April/mei groep 8 Tegelijk met de leerlingen, die volgens het reguliere traject doorstromen naar het 

VO, krijgen ook de laatste leerlingen van het VAT een besluit over de plaatsing. 

De ACT van het VO heeft vastgesteld welke extra ondersteuning nodig is voor de 

leerling en heeft een school gevonden die een passende zorg kan bieden. De direc-

teur van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat wordt ingelicht over het ad-

vies en bekrachtigd dit na overleg met de directeur VO. 

Indien nodig wordt aan het Samenwerkingsverband VO De Langstraat gevraagd een 

toelaatbaarheidsverklaring te verstrekken. 

 

 
Het VAT is ingesteld om ouders en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het voort-
gezet onderwijzen te begeleiden in hun schoolkeuze. Leerlingen in het VAT zijn vaak leerlingen 
waarvoor extra ondersteuning of zelfs zware ondersteuning nodig is.  
Op grond van de wet passend onderwijs en de afspraken in de regio geldt dat voor die leerlingen 
een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Door deze reeds in groep 7 te signaleren is er de 
mogelijkheid om te komen tot een goed en tijdig onderzoek bij aanmelding. 
Uiteraard moet de gehele procedure in overeenstemming met de nieuwe eisen die de zorgplicht 
stelt aan het voortgezet onderwijs.  
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5.2.2.Overdracht van PO naar VO voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte 
 
Deze doelgroep betreft de leerlingen, die van het primair onderwijs doorstromen naar het voort-
gezet onderwijs en voor wie, op grond van de ondersteuningsbehoefte, te verwachten is dat er 
ook in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig is. 
 
Hieronder volgen enkele kenmerken van deze doelgroep: 
- de leerling komt op grond van de didactische vorderingen in aanmerking voor plaatsing, 

maar er zijn grote twijfels in verband met informatie over het gedrag van de leerling; 
- in een aantal gevallen is de gedragsproblematiek van de leerling niet of nauwelijks onder-

zocht, bleek er geen handelingsverlegenheid in het primair onderwijs te zijn en heeft de 
leerling ook geen leerlinggebonden financiering aangevraagd; 

- de leerling heeft vaak niet alleen problemen op school, maar ook thuis en op straat, waar-
voor soms ook hulp geboden wordt door jeugdhulpverlening; 

- de leerling heeft moeite met de overgang van het systeem van het primair onderwijs naar 
het systeem van het voortgezet onderwijs; 

- soms hebben de ouders geen goed beeld van de problematiek, leggen de lat te hoog, kun-
nen zich niet vinden in de school, die qua ondersteuning het best aansluit bij de behoeften 
van de leerling; 

- de opkomende puberteit brengt vaak een toename van het probleem met zich mee. 
 
Bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zijn wij door de zorgplicht ver-
plicht een onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de vraag of 
onze school een passend antwoord kan bieden. In verband daarmee willen wij bereiken, dat: 
- de ouders alle relevante informatie bij de aanmelding te verstrekken; 
- de scholen voor primair onderwijs eveneens alle relevante informatie verstrekken in het 

onderwijskundig rapport; 
- de ouders en de scholen voor primair onderwijs op de hoogte zijn van het onderzoek naar 

de mogelijkheden van plaatsing; 
- leerlingen en ouders tijdig duidelijkheid hebben over de plaatsing in het voortgezet onder-

wijs; 
- er een transparante communicatie is tussen alle betrokkenen. 
 
Onze school baseert zich op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, gegevens over de capaci-
teiten, de Cito-eindtoets en gegevens m.b.t. tot gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en 
werkhouding. Mocht er een verschil zijn tussen het advies en de dossiergegevens, dan is het be-
langrijk dat dit verschil wordt toegelicht. In de warme overdracht zal dit dan zeker onderwerp 
van bespreking zijn. 
 
Op basis van de ondersteuningsvraag van de leerling zal de school een arrangement en een ont-
wikkelingsperspectief opzetten, waarin opgenomen de inzet van middelen en ondersteuning. 
 
Plaatsing van de leerling op het Willem van Oranje College Waalwijk wordt mede bepaald door 
de maximale klassenomvang binnen de school. Deze is voor mavo vastgesteld op 26 leerlingen 
en voor havo/vwo op 28 leerlingen. 
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5.3. Overdracht van voortgezet onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs  
 
Als leerlingen in de loop van hun (reguliere) schoolloopbaan vastlopen, ondanks de inzet van de 
extra onderwijszorgondersteuning wordt een aanmelding worden gedaan bij de ACT van het Sa-
menwerkingsverband VO De Langstraat. Daarvoor wordt een aanmeldingsformulier ingediend. In 
dat formulier gaat het om het aangeven van de belangrijkste kenmerken van de leerling, de on-
dersteuningsbehoefte, de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten.  
 
De school voor voortgezet onderwijs geeft aan dat alles in het werk gesteld is om op eigen 
kracht, met ondersteuning van de eigen onderwijsondersteuners, aangevuld met ondersteuning 
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, uitval te voorkomen en het leerproces te continueren. 
Na instemming door de ouders wordt de aanmelding gedaan bij de ACT. 
 
Voor een plaatsing binnen het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring 
nodig van het samenwerkingsverband. 
 
Indien de leerling geplaatst wordt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs dan zijn de 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de gegevens over de capaciteiten, de resultaten van toet-
sen en gegevens m.b.t. tot gedrag en werkhouding aan de school voor voortgezet speciaal on-
derwijs beschikbaar. Deze gegevens worden in verband met de warme overdracht overgedragen, 
 
Overigens is het ook mogelijk dat de ouders zelf het initiatief nemen het kind aan te melden bij 
een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dan geldt dat die school de zorgplicht krijgt en de 
ondersteuningsbehoefte moet onderzoeken. In die situatie geldt dat dan de school voor voortge-
zet speciaal onderwijs de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt. Juist in die situaties zijn trans-
parantie en heldere communicatie van het grootste belang.  
 

5.4. Overdracht naar het beroepsonderwijs 
 
De school besteedt veel aandacht aan de uitstroom van leerlingen naar het beroepsonderwijs. 
Ook dat maakt een onderdeel uit van ons beleid ten aanzien van passend onderwijs.  
 
De mentoren en decanen begeleiden en adviseren de leerlingen in het kiezen van een vervolgop-
leiding. De mentor vult het overdrachtsdossier in. De decanen ‘volgen’ de leerlingen nog een jaar 
door te informeren over hoe het gaat op de vervolgopleiding. 
 
De VAVO (Volwassen Algemeen Voortgezet Onderwijs) binnen het middelbaar beroepsonderwijs 
is er voor leerlingen die niet zijn geslaagd of die twee keer in hetzelfde leerjaar doubleren. Er 
gelden toelatingscriteria voor leeftijd en opleiding. De leerling blijft ingeschreven staan op de vo-
school en wordt gedetacheerd. De overdracht gaat op dezelfde wijze als de overdracht naar het 
mbo. 
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Hoofdstuk 6 Ouders en Passend Onderwijs 
 
 

6.1. Vooraf 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de invoering van de wet passend onderwijs een feit. Vanaf de start van 
de ontwikkeling van de wet is het belang van ouder onderstreept. Een van de aanleidingen van 
de wet was dat ouders van kinderen met ondersteuningsvragen regelmatig klaagden dat zij van 
het ‘kastje naar de muur werden gestuurd’. De invoering van zorgplicht geeft aan dat scholen de 
verantwoordelijkheid krijgen om zorg te dragen voor een passende plaats.  
 
Onze school is er van overtuigd dat een goede relatie met de ouders van het grootste belang is 
voor de schoolloopbaan van de leerling. Onze visie is dat ouderbetrokkenheid plaats moet vinden 
vanuit het perspectief van educatief partnerschap. Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse be-
trokkenheid van ouders en school ten einde optimale omstandigheden te creëren voor de ont-
wikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. In een gelijkwaardige relatie worden be-
slissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de 
verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.  
 
De school verwacht van de leraren dat zij vanuit deze visie communiceren met ouders. Daarbij 
laten zij zich leiden door een positieve grondhouding, waarbij ouders serieus worden genomen 
en de communicatie open en transparant is. Ook wordt er uitgegaan van een oplossingsgerichte 
dialoog waarbij helderheid is over ieders verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van de 
leerling. 
 
In de programma’s voor scholing en professionalisering zal de komende jaren regelmatig aan-
dacht besteed worden aan de communicatie met ouders. 
 

6.2. Aanmelding van de leerling en de zorgplicht 
 
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze en 
heeft de school de taak om de leerling passende ondersteuning te bieden. De ouders zijn ver-
plicht alle relevante informatie over de leerling te verstrekken.  
De school waar de leerling is aangemeld heeft de zorgplicht dat wil zeggen dat zij na moet gaan 
of zij het kind passend onderwijs kan bieden. In het bijzonder is dit van belang voor die leer-
lingen waarbij sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Indien dat niet het geval is wordt aan-
gegeven welke school dan in staat is wel een passend aanbod te doen. Leidend voor de beslis-
sing is, naast dit schoolondersteuningsprofiel, alle informatie over de leerling.  
 
De school moet binnen zes weken de ouders informeren over de uitkomst. Deze termijn kan ver-
lengd worden met nog eens vier weken. De termijn van zes weken gaat pas in wanneer alle rele-
vante informatie over de leerling beschikbaar is.  
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk draagt zorg voor een zo zorgvuldig mogelijke informa-
tieoverdracht over de aanmelding, de zorgplicht en dit schoolondersteuningsprofiel.  
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6.3. Informatie aan ouders over de voortgang van het onderwijs 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk vindt het van essentieel belang dat ouders gedurende 
de gehele schoolloopbaan geïnformeerd worden over de voortgang van de schoolloopbaan. Infor-
matiebijeenkomsten, ouderavonden, nieuwsbrieven, website e.d. zijn goede middelen om de ou-
ders te informeren.  
 
Een belangrijke schakel in het geheel is de mentor. Deze is goed op de hoogte van de ontwikke-
ling van de leerling en deze is de eerst aangewezene om contact te onderhouden met de ouders. 
In het bijzonder is de mentor van belang bij twijfels over de voortgang van de opleiding en bij de 
toename van ondersteuningsbehoefte. In de schoolgids en op de website van de school worden 
de ouders geïnformeerd over de contactmomenten.  
 
Op de website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat worden de ouders geïnfor-
meerd over de werkzaamheden van het samenwerkingsverband, de ACT en de boven schoolse 
voorzieningen als OPDC en het voortgezet speciaal onderwijs. Ook worden ouders geïnformeerde 
over afspraken met de instellingen voor jeugdzorg en de gemeenten. 
 

6.4. Ouders en het ontwikkelingsperspectief 
 
Indien leerlingen in de vorm van een arrangement gebruik maken van middelen uit de extra on-
dersteuning is een Ontwikkelingsperspectief verplicht. Daarin wordt ten minste aangegeven: 
a. het uitstroomniveau van de leerling; 
b. de onderbouwing van dat uitstroomniveau; 
c. het handelingsgedeelte, waarin opgenomen de inzet van de middelen en de ondersteuning.  
 
De wet passend onderwijs verplicht scholen om over onderdeel a en b op overeenstemming ge-
richt overleg te voeren. Ten aanzien van onderdeel c geldt dat vanaf 1 augustus 2015 de ouders 
instemming moeten geven aan het handelingsgedeelte (wetswijziging wet passend onderwijs 
naar aanleiding van motie Ypma). 
 

6.5. Toestemming ouders besprekingen 
 
In de ondersteuningsstructuur van scholen is ingebouwd dat er regelmatig overleg is over leer-
lingen tussen leraren. Dit overleg van het IOT is gewenst om problemen te delen, aan te pakken, 
af te stemmen en te bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit overleg is een professio-
neel overleg van direct betrokkenen bij de school. 
 
In sommige gevallen is er bij een leerling sprake van extra ondersteuning omdat de aanpak op 
klassenniveau geen of te weinig effect heeft. In dat geval wordt een beslissing genomen de leer-
ling te bespreken in het OT. In dit team nemen ook externe deskundigen plaats. Voor een be-
spreking in het OT is  toestemming van de ouders nodig. Dat geldt ook voor een aanmelding van 
de leerling bij de ACT. 
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6.6. Medezeggenschap en inspraak 
 
Voor de inrichting van passend onderwijs op school en in het samenwerkingsverband zijn twee 
documenten van belang: 
- het schoolondersteuningsprofiel; 
- het ondersteuningsplan. 
 
In de wet passend onderwijs en in wet medezeggenschap onderwijs is vastgelegd dat de leraren 
en ouders adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel hebben via de medezeggenschapsraad 
van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids (en doorgaans ook op de website), 
zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden 
van de school zijn. 
 
Het samenwerkingsverband heeft de verplichting om eens in de vier jaar een ondersteuningsplan 
vast te stellen. In verband met medezeggenschap en inspraak heeft ieder samenwerkingsver-
band een ondersteuningsplanraad. Deze raad is een boven bestuurlijke medezeggenschap. Om 
het ondersteuningsplan vast te stellen is, zoals eerder vermeld, instemming nodig van de onder-
steuningsplanraad. 
 

6.7.  Omgaan met bezwaar en geschil 
 
Het Willem van Oranje College Waalwijk vindt een goede dialoog en communicatie tussen ouders 
en school van het grootste belang. Met wederzijds respect voor ieders standpunt, een grote be-
trokkenheid en het besef dat het gaat om de schoolloopbaan van de leerling verwachten wij dat 
veel problemen binnen schools opgelost kunnen worden. Daarmee benadrukken wij ook de inzet 
van een bemiddelaar en ‘een derde partij’. Er zijn natuurlijk meerdere personen die een derge-
lijke rol kunnen vervullen. Van groot belang is dat deze persoon het vertrouwen heeft van alle 
‘partijen’. De onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl) zijn recent in omvang uitge-
breid om als bemiddelaar of ‘derde partij’ op te treden. Zowel ouders als school kunnen hierop 
een beroep doen.  

 

In het geval er behoefte is een zaak voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie kan 

dat bij:  
Landelijke geschillencommissie  

Stichting Onderwijsgeschillen  

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

 
Op grond van de wet passend onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het samen-
werkingsverband de beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal onder-
wijs. Tegen die toelaatbaarheidsverklaring kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur be-
zwaar indienen. Op grond van de wet passend onderwijs dient het samenwerkingsverband voor 
de behandeling van die bezwaren een adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt 
aan het bestuur advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies 
moet het bestuur een beslissing nemen op het bezwaar. 

 

  

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering bij geschil tussen ouder(s)/verzorger(s) 

en het bevoegd gezag (artikel 27c, lid 2). 

 

Scholen zijn aangesloten bij een geschillencommissie en hanteren de daarvoor geldende procedu-

res bij toelating en verwijdering. 

 

Op grond van de Wet Passend Onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het SWV de 

beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het (V)SO. Tegen die toe-

laatbaarheidsverklaring van het SWV kunnen de betrokken ouder(s)/verzorger(s) en het school-

bestuur bezwaar indienen. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het SWV voor de be-

handeling van die bezwaren een adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt aan het 

bestuur advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet het 

bestuur een beslissing nemen op het bezwaar. 

 
De naam van de commissie is:  

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO.  

Met deze commissie zijn we verzekerd van een onafhankelijke en deskundige adviescommissie. 
Daarnaast zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onder-

wijsgeschillen. 

 

Aansluiting bij de commissie betekent dat we bij Onderwijsgeschillen één onafhankelijk en pro-

fessioneel loket hebben, waar de commissies waar het SWV mee te maken kan krijgen, zijn on-

dergebracht.  

 

Dit betreft de volgende commissies: 

 

 De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die bevoegd is voor geschillen tussen bestuur 

en OPR. 

 De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden, die bevoegd is voor geschillen 

binnen het SWV. 

 De Landelijke Geschillencommissie OOGO die bevoegd is voor geschillen tussen het SWV en de 

gemeente in het overleg over het OP. 

 De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, die bevoegd is 

in bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaring van het SWV. 

 De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die bevoegd is in klachten over beslissingen en 

gedragingen van het bestuur, de bestuurder(s) en de medewerker(s) van het SWV. 

 

Voor het kind wordt bij extra ondersteuning een traject gevolgd waarbij binnen zes (uiterlijk 

tien) weken door school wordt onderzocht welke extra ondersteuning nodig is en of de betref-

fende school dat kan bieden. Zo niet, dan moet de school met ouder(s)/verzorger(s) op zoek 

naar een andere reguliere school met passend onderwijs of wordt het plaatsing op LWOO of Pro 

(Praktijkonderwijs). 
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Uitgangspunten: 

 

a. In het traject van extra ondersteuning en proces van aanmelding en toelating geeft de 
school ruimte voor de visie van de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Mogelijke wensen 

ten aanzien van de invulling van de ondersteuningsbehoefte zullen gemotiveerd in het aan-

meldingsdossier opgenomen worden. Indien mogelijk houdt de ACT bij het formuleren van 
haar advies rekening met de visie en de wens van ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Als 

het in het belang van de leerling niet mogelijk is om aan deze wensen te voldoen, dan is het 

noodzakelijk dat de ACT zorgt voor een goede verslaglegging en een heldere uiteenzetting 

van haar motivatie. 

 

b. ACT stuurt haar advies over het arrangement en eventuele opmerkingen (zienswijze) naar 

de school (zorgcoördinator) en de school voor VO stuurt het naar de ouder(s)/verzorger(s). 

Ook voor de verdere uitvoering van het arrangement is de school het communicatiekanaal 

naar ouder(s)/verzorger(s). 

 

c. Het SWV heeft een bezwaarprocedure met betrekking tot toelaatbaarheid, zodat ou-
der(s)/verzorger(s) weten wat zij kunnen doen als ze het niet eens zijn met een beslissing 

van de school of een advies van de ACT ten aanzien van toelaatbaarheid. 

 

d. Er is een uitgewerkte procesgang in het kader van de zorgplicht. De scholen overleggen sa-

men met het VSO ieder jaar eind april over de eventueel nog niet geplaatste leerlingen en 

om te kijken wie van hen deze leerlingen wel op zich kan nemen. Pas na deze vergadering 

worden de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht, zodat die meteen een goede motivatie en een 

goed alternatief aangeboden krijgen. De casemanager die ook verantwoordelijk is voor het 

VAT kan indien nodig ook een rol spelen in de gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en 

de school. Uiteindelijk is de school (in het kader van de zorgplicht) waar de leerling is aan-

gemeld, verantwoordelijk voor de communicatie met de ouder(s)/verzorger(s). 

 

Het OPP wordt vastgelegd en mede ondertekend (wettelijk verplicht) door ouder(s)/verzorger(s) 

en opgenomen in een format. 

 

Bij een geschil tussen ouder(s)/verzorger(s) en school van aanmelding, is er een geschillenpro-

cedure waarbij de ouder(s)/verzorger(s) hun geschillen kunnen voorleggen aan de geschillen-

commissie. 
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Hoofdstuk 7 Kwaliteitsborging 

 
7.1. Vooraf 
 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste conclusies van 

een onderzoek naar de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen van het SWV 

VO De Langstraat (mei 2014). Aan dit onderzoek werd deelgenomen door alle scholen 

van het samenwerkingsverband. Dit onderzoek kan gezien als een nulmeting. Het is ge-

wenst op dergelijke onderzoeken vaker uit te voeren en uiteindelijk te komen tot een 

vorm van benchmarking. 

 

Daarnaast is het van belang om de relatie te leggen naar het toezicht door de inspectie 

en de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn afgesproken. 

 

Bij kwaliteitszorg gaat het allereerst om de constante vraagstelling: doen we de dingen 

die we moeten goed en doen we de goede dingen! 

 

7.2. Kwaliteitsindicatoren van dit Schoolondersteuningsprofiel 
 

In dit schoolondersteuningsplan wordt een groot aantal onderwerpen genoemd die we 

kunnen aanduiden als kwaliteitsindicatoren. Wij wijzen o.a.: 

- de procedure van aanmelding en toelating; 

- het gebruik maken van informatie over de leerling en in het bijzonder van de leer-

ling met ondersteuningsbehoefte; 

- de kwaliteit van het mentoraat; 

- de kwaliteit van vroeg signalering; 

- de kwaliteit van de basisondersteuning; 

- de kwaliteit van communicatie met leerlingen en ouders; 

- de overlegstructuur met het IOT en het OT; 

- de inzet van de externe ondersteuners; 

- idem van de medewerkers van instellingen voor jeugdzorg; 

- het monitoren van de vorderingen van de leerlingen en vooral van de inzet van ex-

tra middelen; 

- e.d. 

 

In de loop van het schooljaar 2015-2016 wordt een schooleigen instrument ontwikkeld 

dat gebruikt wordt bij het schooleigen kwaliteitsinstrument ondersteuning. Daarmee wor-

den met behulp van korte vragenlijst leraren, ondersteuners, ouders en leerlingen onder-

vraagd over de ervaringen met inspanningen van de school. Steeds bedoeld om na te 

gaan: doen we de dingen die we moeten goed en doen we de goede dingen! 

 

Bij de inzet van dat instrument wordt o.a. gebruik gemaakt van het onderzoek naar de 

kwaliteit van de ondersteuning op het Willem van Oranje College Waalwijk uitgevoerd on-

der regie van het SWV VO De Langstraat in het voorjaar van 2014. 
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7.3. Kwaliteitsnorm van de inspectie 
 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht houden op de uitvoering van de Wet Pas-

send Onderwijs. De inspectie ontwikkelde hiervoor het toezichtkader voor het toezicht op 

de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het toezicht op de 

samenwerkingsverbanden is integraal toezicht, want het omvat - in samenhang -  zowel 

kwaliteitstoezicht, nalevingstoezicht als financieel toezicht. 

 

De procedure van vaststelling, goedkeuring en publicatie van het toezichtkader is vast-

gelegd in de Wet op het onderwijstoezicht. 

 

Met betrekking tot verantwoording van de kwaliteit met betrekking tot de ondersteuning 

binnen het Willem van Oranje College Waalwijk gaat het om drie kwaliteitsaspecten uit 

het toezichtkader. Op basis het in paragraaf 7.2 genoemde kwaliteitsinstrument worden 

de resultaten van deze onderstaande indicatoren jaarlijks verantwoord en geëvalueerd. 

Het Willem van Oranje College Waalwijk gaat hierbij uit van een groeimodel waarbij op 

basis van de evaluaties verbeteringen en bijstellingen zullen plaatsvinden.  

 

 

Kwaliteitsaspect 9 

 

De school biedt effectief aanvullend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die dat 

nodig hebben (basisondersteuning). De school bestrijdt effectief achterstanden. 

 
9.1  De school volgt syste-

matisch de vorderingen 
van de leerlingen aan 
de hand van genor-
meerde toetsen.  

- Dit gebeurt ten minste op de doorstroomrelevante vakken met ge-
normeerde toetsen of op de referentieniveaus. De school gebruikt 
voor de referentieniveaus externe toetsen, die een mogelijkheid 
hebben tot analyse (Dit gebeurt op twee momenten in de onder-
bouw). 

- De school volgt de sociaalemotionele ontwikkeling. 
- De school heeft een systeem waarin ontwikkelingen van leerlingen 

over de leerjaren heen worden bijgehouden en gevolgd.  
- Praktijkonderwijs:  
- De school gebruikt voor de referentieniveaus taal en rekenen ex-

terne toetsen bij leerlingen waar dat van toepassing is.  

9.2  
 

De school bepaalt wat 
de onderwijs- en onder-
steuningsbehoefte is 
van individuele of groe-

pen leerlingen.  

- De school benoemt per leerling of groep leerlingen wat hiaten of 
juist voorsprong is in cognitieve vaardigheden. 

- De school benoemt de leemtes in de sociaal emotionele vaardighe-
den van leerlingen met ondersteuningsbehoeften.  

- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvul-
lende diagnostiek) welk extra aanbod nodig is.  

- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvul-
lende diagnostiek) wat hun ondersteunings- en instructiebehoefte is. 

- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvul-
lende diagnostiek) welke sociaal emotionele begeleiding nodig is 

9.3  De school heeft doelen 

gesteld die erop gericht 
zijn om achterstanden 
te bestrijden.  

- De school heeft op het niveau van de leerling of een groepje leer-
lingen opbrengstdoelen bepaald die gericht zijn op het wegwerken 
van hiaten. 

- De doelen zijn te vertalen in tussendoelen. 
- De leerlingen worden actief betrokken bij het stellen van doelen.  

9.4  
 

De school voert de on-

dersteuning planmatig 
uit.  

- Er zijn maatregelen getroffen (bijvoorbeeld verlenging leertijd, re-
medial teaching, hulpklassen, faalangsttrainingen) voor zowel cogni-
tieve als sociaalemotionele ondersteuning voor alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. 

- De school voert die maatregelen uit. 
- De school evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen en 

past de geboden ondersteuning aan.  
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Kwaliteitsaspect 10 

 

De school begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben effectief aan de 

hand van hun ontwikkelingsperspectief (extra ondersteuning)  

 
10.1 
 

Het bevoegd gezag stelt 
bij plaatsing voor iedere 
leerling een ontwikke-
lingsperspectief vast. 
 
(verplicht voor praktijk-
scholen) 

-  Dit perspectief komt zo spoedig mogelijk na plaatsing maar in elk ge-
val binnen zes weken van de leerling tot stand. 

- Dit ontwikkelingsperspectief bevat de leerroute waar de leerling aan 
gekoppeld is, het te bereiken eindprofiel aan het eind van de school-
periode en de uitstroombestemming waar het eindprofiel op is afge-
stemd (PrO: uitstroomprofiel wordt binnen 2 jaar vastgesteld, het on-
derwijsprogramma binnen 6 weken). Uit de eerst opgestelde ontwik-
kelingsperspectieven blijkt een ambitieuze inschatting van de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de leerling. 

- De vaststelling van het perspectief komt tot stand na overleg met de 
ouders waarbij de inzet is om tot overeenstemming te komen. Indien 
mogelijk betrekt de school ook de leerling bij dit overleg. 

10.2 
 

De leerling ontvangt on-

derwijs zoals beschreven 
in het ontwikkelingsper-
spectief. 
 
(verplicht voor praktijk-
scholen) 

- De school zorgt ervoor dat het ontwikkelingsperspectief leidt tot een 
plannend aanbod aan de leerling. De school volstaat dus niet met het 
volgen van de ontwikkeling van de leerling en het achteraf bijstellen. 

- Planningsdocumenten zijn aantoonbaar gekoppeld aan het ontwikke-

lingsperspectief i.c. de leerroute. 

10.3 
 

De school stelt vast of de 
leerlingen zich ontwikke-
len conform het ontwikke-

lingsperspectief en maakt 
naar aanleiding hiervan 
beredeneerde keuzes. 
 
(verplicht voor praktijk-
scholen) 

- De school tenminste twee maal per jaar de feitelijke ontwikkeling van 
de leerling relateert aan de leerroute waar de leerling op is geplaatst. 

- De school het perspectief aantoonbaar en beredeneerd bijstelt, als de 
ontwikkeling gunstiger of ongunstiger verloopt dan was voorzien. 

- De school zo nodig maatregelen treft voor een verdergaande afstem-
ming van het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen op 
de onderwijsbehoeften van de (individuele) leerlingen teneinde de 
leerling binnen de bandbreedte te houden van de leerroute waarin hij 
is geplaatst (Dit aandachtspunt geldt in mindere mate voor praktijk-
onderwijs). 
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Kwaliteitsaspect 11: 

 

De school draagt bij aan een adequate overgang van (zorg)leerlingen van aanleverende 

en naar vervolgscholen en vervult haar rol in de zorgketen  

 
11.1 De school zorgt voor 

een adequate overgang 
van zorgleerlingen die 
van andere scholen ko-
men. 

- De school volgt een interne procedure voor de ontvangst van zorg-
leerlingen, waarin ook de warme overdracht geregeld is. 

- De ondersteuning is gebaseerd op het onderwijskundig rap-
port van de aanleverende school. 

- De school begeleidt de zorgleerling actief bij de start op de school 
- De school betrekt de ouders bij de ontvangst. 

11.2 De school zorgt voor 
een adequate overgang 

van zorgleerlingen naar 
andere scholen. 

- De school volgt een interne procedure voor de overgang van zorg-
leerlingen, waarin ook de warme overdracht geregeld is. 

- De school informeert de ontvangende school over zorg-
leerlingen. 

- De school betrekt de ouders van de zorgleerlingen bij de over-
gang. 

- De gang van zaken met betrekking tot de overgang wordt jaar-
lijks geëvalueerd. 

11.3 De school bereidt de 
leerlingen en de ou-
ders/verzorgers voor 
op de vervolgoplei-

ding/arbeidsmarkt. 

- De toeleverende school begeleidt de ouders/verzorgers en de leer-
ling bij de keuze voor het vervolgonderwijs; 

- De school heeft zich ingespannen eventuele hiaten in de kennis en 
vaardigheden van de leerling weg te werken (door middel van 
aansluitingsprogramma’s); 

- De school heeft de leerling en zijn ouders/verzorgers de gelegen-
heid gegeven een of meer kennismakingsbezoeken af te leggen 
aan de ontvangende school; 

- De school heeft een volledig onderwijskundig rapport opge-
steld. 

11.4 School vervult haar rol 
in de zorgketen. 

PM 

 

 

 

 
 

7.4. Audit SWV VO De Langstraat 
 

De bepaling van het niveau van de basisondersteuning is gebaseerd op het toetsingska-

der van de inspectie en het Referentiekader Passend Onderwijs van de VO-raad (januari 

2013). De school zal op initiatief van het SWV VO De Langstraat een keer per twee jaar 

een audit uitvoeren dat toezicht houdt op de kwaliteitseisen die het samenwerkingsver-

band heeft gesteld in relatie tot schoolnormen.  
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7.5. Overzicht van professionaliseringsactiviteiten 
 

Het Willem van Oranjecollege Waalwijk heeft een goede interne ondersteuningsstructuur. 

We zijn echter een lerende organisatie die haar visie op ondersteuning van leerlingen kri-

tisch onder ogen wil zien en verder wil ontwikkelen.  

 

Vanuit verschillende disciplines zijn er korte lijnen m.b.t. passende aanpak of doorverwij-

zen, de procedures en de daadwerkelijke ondersteuning. Het ondersteuningsteam is heel 

actief en bijzonder betrokken op de leerlingen die ondersteuning nodig hebben. 

 

Voor de komende jaren worden de volgende ontwikkelpunten ontwikkeld voor de onder-

steuningsstructuur: 

 

- het verkrijgen van een grotere betrokkenheid van de leerling en diens ouders in het 

hele ondersteuningstraject; 

- meer bewaken van de regulatieve cyclus en het sneller en doeltreffender inzetten 

van het specifieke aanbod van de partners uit het ondersteuningsteam; 

- het (nog) beter formuleren van de ondersteuningsvragen, bij voorkeur geformu-

leerd in termen van onderwijsbehoeften van de leerling.  

- het efficiënter en effectiever vergaderen in de vorm van een professionele dialoog. 

Dit heeft als aspecten: 

a. elkaar bevragen op ‘waarom deze leerling nu? 

b. welke meetbare of zichtbare resultaten streven wij na? 

c. inzetten van doorzettingsmacht als situaties dreigen te verzanden (inze 

GGZ en/of BJZ); 

- het verder uitbouwen van de ‘signaleringsstructuur’ door het inzetten van effectieve 

leerlingbespreking; 

- het verder digitaliseren van het leerlingvolgsysteem; 

- het consequent invoeren door alle collega’s van afspraken/gegevens in het leerling-

volgsysteem. 

 

  



Willem van Oranje College Waalwijk  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014 – 2018 
PAGINA 58 

 

Hoofdstuk 8 Financiën 
 

 

8.1. Vooraf 
 

De gelden vanuit het Ministerie ten behoeve van ondersteuning worden beheerd door het 

bestuur van het Samenwerkingsverband. In het Ondersteuningsplan van het SWV wordt 

uitvoerig ingegaan op de financiële middelen. 

 

Voor de (extra) ondersteuning van leerlingen, leraren en teams wordt op basis aantal 

LGF-leerlingen per 1 oktober 2013 van het SWV VO De Langstraat een bedrag ontvan-

gen. Met dit bedrag moet in schooljaar 2014-2015 alle extra ondersteuning binnen de 

school gegeven worden. Voor leerlingen en situatie waar dat voor nodig wordt daartoe 

een ontwikkelingsperspectief opgesteld met daaraan verbonden middelen, ondersteu-

ning, tijd en omvang. 

 

 

8.2. Budget voor 2014-2015 
 

In 2014-2015 wordt er (eenmalig) voor gekozen apart een budget toe te kennen aan de 

leerlingen met een nog geldige LGF-beschikking. Op basis van de nieuw opgestelde ont-

wikkelingsperspectieven is het wellicht mogelijk met minder middelen uit te komen. Voor 

nieuwe ondersteuningsarrangementen (dus ook voor nieuwe leerlingen) is ook budget 

beschikbaar. 

 

Als deze bedragen ontoereikend zijn, zal er ruimte gevonden moeten worden in LGF-ar-

rangementen of moet het expertisebudget verlaagd worden. De schoolleiding maakt 

hierin de keuzes. 

 

8.3.  Toekenning arrangementen 
 

De toekenning van de extra ondersteuning vindt niet meer plaats louter en alleen op ba-

sis van leerling kenmerken, maar op basis van de ondersteuningsbehoeften van leer-

lingen. De school hanteert daarvoor een zorgvuldige procedure.  

Toezicht op de effectieve en efficiënte inzet van de ondersteuningsmiddelen is geboden. 

De locatiedirectie wijst voor extra ondersteuning ondersteuningsarrangementen toe en 

bewaakt het budget. 
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In 2014-2015 wordt het schoolondersteuningsbudget verdeeld in: 

 

a. een leerlingenbudget  

De ondersteuningsarrangementen worden gebruikt om leerlingen daadwerkelijk ex-

tra te ondersteunen. De facilitering gaat veelal naar de mentoren en leerlingbege-

leiders.  

Dit jaar werken we met de standaarden van  40 – 20 – en 10 uren per leerjaar. Lo-

pende het jaar wordt geëvalueerd of de toegekende standaarden kloppen. Ook kun-

nen uit dit budget middelen worden aangeschaft. 

Er zijn 2 groepen leerlingen die niet in het reguliere VO het onderwijs volgen, die de 
inzet van de ACT behoeven. Dit zijn: 

•  Leerlingen die vanuit het SBO doorstromen naar het VSO vanwege hun 

zeer specifieke ondersteuningsvraag. Hierbij kan gedacht worden aan 

meervoudig gehandicapten met een IQ < 50. Daarnaast moeten de overige 

leerlingen die vanuit het SBO het advies krijgen naar het VSO te gaan 

langs de ACT (na aanmelding bij een VO of VSO-school). De ACT zal ver-

volgens, in overleg met een VO-school, indien er sprake kan zijn van een 

arrangement in het VO, een advies voor regulier VO geven; 

 

•  VSO-leerlingen die een herindicatie behoeven (in ieder geval in de 1e twee 

schooljaren na 1 – 8 – 2014). Ook hier is terugplaatsing een nadrukkelijke 

optie. 

 

b. een schoolbudget 

Hieronder vallen de inzet van zorgcoördinator en andere externe experts als de in-

terne ondersteuning ontoereikend is. 

 

In het schoolbudget voor zware ondersteuning is voor de schooljaren 2014 – 2015 

en 2015 – 2016 het schooldeel van de huidige LGF-leerlingen opgenomen. In deze 

jaren geldt nog wel een herbestedingsverplichting voor het deel onderwijsonder-

steuning (voorheen AB). De verdeling over de scholen impliceert dat iedere school 

zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van – eventueel aanwezige - formatieve 

problematiek in verband met het verplaatsen van de LGF-middelen van de VO-

scholen naar het bestuur van het SWV. 

 

Elke school krijgt een deel van de middelen voor lichte en zware ondersteuning. In-

dien een leerling boven het quotum VSO wordt verwezen, wordt deze leerling door 

die school bekostigd gedurende de verblijfsduur op het VSO (aangezien er sprake is 

van directe aftrek door DUO voor de deelname aan het VSO zal dit administratief 

worden uitgewerkt). 

 

Indien een school een leerling boven het quotum (zie verderop in dit hoofdstuk) 

naar het VSO verwijst wordt dit geregistreerd en ontvangt de betreffende school 

(op T-1 basis) een factuur. De school geeft aan in welke (‘prijs’)categorie (zie de 

uitreik van OCW voor de bedragen) een leerling hoort en voor welke termijn. De 

monitorfunctie van het SWV (de ACT) verstrekt vervolgens een verklaring aan de 

school en in afschrift aan de ouder(s)/verzorger(s) (WVO artikel 17a lid 15). 

 

c. een expertisebudget 

Hieronder vallen de scholings- en andere professionaliseringskosten.  

 

Naar eigen inzicht kan de locatie de van het SWV ontvangen middelen verdelen en daar-

mee aan te onderscheiden posten een budget toekennen. De middelen zijn bedoeld om 

ingezet te worden voor (extra) ondersteuningsarrangementen. 
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Bijlagen 
 

 

 

Overzicht van de documenten in de schooldatabase die geraadpleegd kunnen worden: 

 

I Taken schoolondersteuningsfunctionarissen 

 

Intern 

 

- directielid zorg 

- zorgcoördinator 

- leerlingbegeleider 

- mentor 

- orthopedagoog 

- autismedeskundige 

- bijzondere lokalen (opvang-, zorg- en ondersteuningslokaal) 

- vertrouwenspersoon 

- anti-pestcoördinator 

 

Extern 

 

- onderwijsondersteuner (voorheen ambulant begeleider) 

- maatschappelijk werk 

- Reboundvoorziening 

- M@zll 

- GGD 

- GGZ 

- Leerplichtambtenaar 

 

 

II Aanmeldingsformulieren 

 

- Aanmeldformulier IOT 

- Aanmeldformulier OT 

- VAT 

 

III Protocollen 

 - Handelingswijzers 

- Anti-pestprotocol 

 - Dyslexie 

 - Dyscalculie 

 - Laptopprotocol 

 - Medisch handelen  

 

IV Toelatingscriteria 

 

V Format OPP 

 

 

  

 

 


