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Voorwoord 
 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft tot doel 
dat iedere leerling in Nederland onderwijs ontvangt dat passend is en volledig overeen-
komt met de mogelijkheden van de leerling. Met de invoering van passend onderwijs 
wordt een nieuwe zienswijze in het omgaan met leerlingen met ondersteuningsvragen 
geïntroduceerd; niet zo zeer de handicap of de beperking staat centraal, maar de onder-
wijsbehoefte en de ondersteuningsbehoefte.  
 
“Samen leren, samen leven, samen leren samenleven” 
Alvorens we ingaan op de wettelijke verplichtingen, willen wij aangeven dat leerlingen 
met achterstanden in onze visie recht hebben op een krachtige leeromgeving waarin het 
leren en de ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd. Onze inspanningen zullen zich 
als school richten op de vormgeving van die krachtige leeromgeving. In onze pedagogi-
sche opdracht voortkomend uit onze missie, vinden wij dat alle leerlingen een waardevol 
onderdeel moeten kunnen zijn van een gemeenschap, waarin veiligheid en geborgenheid 
hoort. Een gemeenschap waarin iedere leerling telt en iedere leerling gezien wordt als 
geschenk van God en betekenis heeft. 
 
In onze merkbelofte hebben we geformuleerd wat wij willen betekenen voor leerlingen en 
ouders. Die merkbelofte geven wij hier aan u door en zij geeft aan dat wij Passend On-
derwijs zien als een uitwerking van onze missie. 
 
Onze missie/merkbelofte – Wat willen wij betekenen voor leerlingen en ouders? 
 Bij ons leer je dat jouw leven waardevol is – voor jezelf, voor anderen en voor de we-

reld. Dat inspireert je om anderen ook als waardevol te zien. Je leert dit uit de Bijbel-
verhalen en in de ontmoeting met elkaar. 

 Bij ons krijg je de ruimte om te ontdekken wat jouw talenten zijn en die in te zetten 
voor eigen ontwikkeling en die van anderen. Dat inspireert je om anderen ook kansen 
te bieden. 

 Bij ons leer je dat we elkaar nodig hebben om te groeien in kennis en vaardigheden en 
om samen vol te houden als het je tegenzit. Dat inspireert je om met anderen naar 
oplossingen te zoeken. 

 
 
Het realiseren van onze visie bepaalt onze houding en verwachtingen ten opzichte van 
Passend Onderwijs en onze leerlingen. Daarnaast hebben we te maken met wetgevende 
elementen zoals: 
‐ de invoering van de zorgplicht voor schoolbesturen voor leerlingen met ondersteu-

ningsbehoeften; 
‐ de deelname aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 
‐ de verplichting dat iedere school een schoolontwikkelingsplan samenstelt; 
‐ het werken met een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die gebruik maken 

van middelen extra ondersteuning (de voormalige rugzak); 
‐ het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en instellingen jeugdzorg. 
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Voor u ligt het schoolondersteuningsplan van het Willem van Oranje College locatie Wijk 
en Aalburg, 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 medezeggen-
schapsraad van de school heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van het schoolon-
dersteuningsplan. Op 17 juni 2015 hebben wij na een constructieve discussie van de MR 
instemming gekregen op dit schoolondersteuningsplan. 
 
In het schoolondersteuningsplan formuleert de school de ondersteuning die zij kan ver-
zorgen. Die ondersteuning omvat zowel de basisondersteuning als de extra ondersteu-
ning. De wet passend 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 om-
gaan met leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Onder de titel ‘Iedere leerling bij de 
les’ is nagegaan waar de mogelijkheden en waar de grenzen liggen.  
 
Alle scholen beschrijven in het schoolondersteuningsplan hun eigen manier van onder-
steuning. Samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in het samenwerkingsver-
band is afgesproken dat er een gezamenlijke format komt voor de beschrijving van het 
eigen schoolondersteuningsplan. 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 ver-
dere professionalisering van de leraren2. Immers de concrete invulling van het schoolon-
dersteuningsplan hangt af van de expertise van de school en de afspraken die binnen het 
samenwerkingsverband zijn gemaakt.  
 
Wij verwachten dat dit schoolondersteuningsplan een goed overzicht biedt van de moge-
lijkheden van deze school en dat het aangeeft dat door de school alles gedaan wordt om 
passend onderwijs te bieden aan leerlingen. Het gaat om zo thuisnabij mogelijk onder-
wijs, door ouders gewenst en passend bij de competenties van de leerling. 
 
Op die manier willen we als school onze geformuleerde missie, “samen leren, samen le-
ven, samen leren samenleven”, binnen deze nieuwe wet passend vorm geven. 
 
 
 
Wijk en Aalburg, november 2014 
 
 
De locatiedirectie 
Willem van Oranje Wijk en Aalburg 
 
 
Mevrouw A.K. Spuijbroek-Maijers 
De heer A. van Vuuren 
  

                                          
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. 
2 In dit Schoolondersteuningsplan wordt de term ‘leraar’ gebruikt. Daarmee sluiten wij aan bij de 
wettelijke en arbeidsrechtelijke aanduidingen van dit beroep. Uitzondering maken wij wel ten aan-
zien 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 pas-
send onderwijs is vooral bedoeld om aan leerlingen die extra ondersteuning nodig heb-
ben die een passende onderwijsplek te geven. Uiteraard blijft het doel van het onderwijs 
hetzelfde als voorheen: de leerlingen goed voorbereiden op hun plaats in de samenleving 
door ze uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen. 
 
Scholen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen de 
verantwoordelijkheid krijgen om een leerling, waarvan de school van aanmelding 
aangeeft dat die leerling extra ondersteuning nodig heeft, een passend arrangement 
aan te bieden. Dit aanbod 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 
beroepsinvulling. Dit geldt voor alle leerlingen binnen het Willem van Oranje College.  
Deze 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 verband met de sociaal emotionele begeleiding van de leerlingen uit de 
klas.  
 
Een van de belangrijkste verworvenheden van de afgelopen jaren is het besef dat de 
school het niet alleen kan! De problematiek van leerlingen is nogal eens zo groot dat een 
intensieve samenwerking 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 nood-
zakelijk 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 ondersteu-
ning nodig heeft dan wordt door de school, samen met de ouders, de ondersteuningsbe-
hoefte 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.  
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Het is de bedoeling dat de school gaat onderzoeken wat de school kan voor deze leerling. 
Verwacht wordt dat de school een plan gaat maken waarin staat wat de school kan en 
welke middelen daarvoor nodig zijn. Ook kan worden aangegeven wat in de thuissituatie 
kan gebeuren en welke externe partners ingezet worden. In het hoofdstuk over de ou-
ders 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 be-
lang van de leerling dat het kind wordt ingeschreven of langer op deze school blijft.  
 
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 Voort-
gezet Onderwijs gehandhaafd blijft. Dat wil zeggen dat bij inschrijving de school over-
tuigd 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 
toekomstige 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 aanmeldcriteria 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 onderwijsbehoefte heeft de school zorgplicht en moet er binnen 
het eigen samenwerkingsverband een passende onderwijsplek voor de leerling gevonden 
worden waar het wél het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Als de school, waar de 
leerling is aangemeld, niet in de onderwijsbehoefte kan voorzien kan dat een ander 
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 een 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) informatie te vragen, als ouders dat weigeren is de zorg-
plicht moeilijk in te vullen. Bij de aanmelding van hun kind moeten de ouders gewe-
zen worden op deze wettelijke verplichting. Ook de scholen voor primair onderwijs 
hebben een taak om de ouders te wijzen op deze verplichting. 
 
Gedurende 6 weken heeft de school de tijd te onderzoeken of de school de leerling pas-
send onderwijs kan bieden. De termijn van 6 weken gaat overigens pas in wanneer de 
school alle noodzakelijke 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 centraal staan.  
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De algemene voorwaarden tot toelating zijn dus: 
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 

ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld door aan te geven dat er gewerkt wordt 
met een ontwikkelingsperspectief. 

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 
samenhangend geheel aan voorzieningen voor extra ondersteuning te komen en de be-
schikbare financiële middelen zodanig te verdelen, dat optimale ondersteuning binnen 
het bereik van alle leerlingen komt. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de gebo-
den 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. 
 
Indien de inspectie echter concludeert dat het schoolbestuur de vereiste kwaliteit niet 
kan leveren vanwege het beleid van het samenwerkingsverband, spreekt de inspectie 
ook het samenwerkingsverband 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 afspraken. In dat geval spreekt de inspectie het samenwerkingsverband 
aan, omdat deze de primaire 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 Kaats-
heuvel, de Walewyc, het Willem van Oranjecollege Waalwijk, 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 
ondersteuningsplan 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. 
 
  

                                          
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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Het ondersteuningsplan is evenals ons schoolondersteuningsplan een zogenaamd ‘groei-
model’. Uiteraard is er een sterke relatie tussen de beide documenten. Met het plan van 
het samenwerkingsverband en met de schoolondersteuningsplannen van de scholen ont-
staat er een overzicht van het totale aanbod in de regio. Juist in verband met de toepas-
sing van de zorgplicht is dat overzicht ook nodig. 
 
De functie van het plan, namelijk het in kaart brengen van de basisondersteuning, extra 
ondersteuning en bovenschoolse opvangmogelijkheden, wordt met de beschrijving hier-
van gerealiseerd. 
 
1.5. Algemene gegevens van de school 
Willem van Oranje College 
Perzikstraat 7 
4261 KC Wijk en Aalburg 
T 0416-691722 
E info@wvoranje.nl 
I www.het-willem.nl 
 
Het Willem van Oranje College is een brede school voor Christelijk Voortgezet Onderwijs 
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 vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium afde-
ling. 
Voor verdere informatie zie “Vensters voor verantwoording” 
www.venstersvoorverantwoording.nl  
 
Het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg behoort tot het werkgebied van het Sa-
menwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs De Langstraat (30.09)VO 
30.09 (zie afbeelding). Het SWV Passend Onderwijs VO 30.09 werkt ten behoeve van de 
gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk, Woudrichem.  
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Hieronder is opgenomen in welke gemeenten de 642 leerlingen in het schooljaar  
2014-2015 woonden. 
 
Gemeente Aalburg 283 44% 

Gemeente Zaltbommel 207 32% 

Gemeente Heusden 47 7% 

Gemeente Woudrichem 46 7% 

Gemeente Maasdriel 30 5% 

Gemeente Waalwijk 12 2% 

Gemeente Werkendam 13 2% 

Gemeente Loon op Zand 4 1% 

Totaal 642 100% 
 
Bovenstaand overzicht geeft aan dat 61% van de leerling van het Willem van Orange 
College Wijk en Aalburg woont in het werkgebied van het SWV VO De Langstraat. Voor 
39% van de leerlingen geldt dat zij in een gemeente wonen die behoort tot een ander 
samenwerkingsverband. Hieronder is aangegeven om welke samenwerkingsverbanden 
het dan gaat: 
SWV VO De Meijerij (leerlingen Zaltbommel en Maasdriel) 37% 
SWV VO Gorinchem (leerlingen Werkendam)     2% 
 
In verband met toekomstig grensverkeer van leerlingen en afspraken met gemeenten 
over onderwerpen als leerplicht, inzet jeugdzorg, leerlingvervoer e.d. zijn er samen met 
o.a. het Prinsentuin College afspraken gemaakt met de betreffende samenwerkingsver-
banden. 
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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 leren ontdekken, zodat zij een goede keuze kunnen maken voor hun levens- en be-
roepsinvulling. Dit geldt voor alle leerlingen binnen het Willem van Oranje College.  
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 daarmee 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 instellin-
gen voor jeugdzorg gewenst. 
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de betekenis van passend onderwijs voor de orga-
nisatie van onze school. 
 
2.2. Uitgangspunten Passend Onderwijs Willem van Oranje College Wijk en 
 Aalburg 
 
Tijdens de fase van ontwikkeling van dit schoolondersteuningsplan zijn de volgende 9 
uitgangspunten 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 ‘ondersteu-
ning’ aan de leerlingen met als doel het behalen van een diploma en ze tegelijk 
voor te breiden op een zelfstandige plaats in de samenleving. 
 

2. Het onderscheid tussen basisondersteuning (met inzet van eigen middelen van de 
school) en extra ondersteuning (mede met middelen via het samenwerkingsver-
band) moet duidelijk zijn voor alle functionarissen en leraren in de school. 

 
3. Zorgplicht van de school houdt in dat we als Willem van Oranje College Wijk en 

Aalburg verantwoordelijkheid dragen voor onze leerlingen om hen te begeleiden 
zodat het ontwikkelingsperspectief van elke leerling succesvol verloopt en gereali-
seerd wordt.  

 
4. Het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg kiest voor onderwijs op maat voor 

al haar leerlingen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt 
conform de wet passend onderwijs en de afspraken binnen het samenwerkingsver-
band gewerkt met een ontwikkelingsperspectief. 
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5. Onze ondersteuning in zowel basis- als extra ondersteuning wordt gekenmerkt door 
een planmatige aanpak en een proces van open communicatie tussen school, leer-
ling, 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. Een duidelijke focus ligt op de gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid van allen maar in het bijzonder op die van de ouders ten aanzien 
van de opvoeding. Onze ondersteuning is gericht op onderwijskundige en pedagogi-
sche ondersteuning van de leerling. 

 
6. De spil in de ondersteuning is de mentor. In het taakprofiel van de mentor staat 

beschreven welke rol de mentor heeft in 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 
verantwoordelijk voor het verlenen van de basisondersteuning en is daartoe be-
kwaam of vraagt daarbij om advies. Het team wordt ondersteund in het verlenen 
van extra ondersteuning door diverse functionarissen. 

 
7. De mentor wordt op het gebied van ondersteuning aangestuurd door de leerlingbe-

geleider.  
 
8. De school stimuleert de verdere professionalisering van de leraren zodat zij instaat 

zijn om basisondersteuning succesvol vorm te geven. De school biedt hierbij onder-
steuning via de leerlingbegeleiders, het opvanglokaal en het ondersteuningslokaal 
005. 

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

daarvoor beschikbare gestelde budget. Hiertoe wordt een jaarlijkse begroting opge-
steld, mede op basis van de ontwikkelingsperspectieven die zijn opgesteld.  
Het budget wordt bepaald door bijdrage vanuit lumpsum voor de basisondersteu-
ning, het overgangsbudget vanuit het SWV VO De Langstraat gebaseerd op o.a. het 
aantal leerlingen leerlinggebonden financiering d.d. 1 oktober 2013 en een vergoe-
ding voor de inzet van de ondersteuners passend onderwijs. 4 

 
 
Nagegaan wordt jaarlijks middels een enquête of we de uitgangspunten voldoende vorm 
en inhoud geven. Deze enquête wordt in april door de adjunct-directeur gehouden, in 
mei in de kerndirectievergadering besproken en in juni besproken in de MR. 
 

 
 
2.3. Pedagogisch en didactische werkprincipes 
 
Op basis van het voorgaande stellen we vast dat het Willem van Oranje College staat 
voor leerlinggericht onderwijs, waarbij betrokkenheid, kwaliteit, veiligheid en perspectief 
centraal staan. De leraar en dan vooral de mentor is voor het realiseren van goed onder-
wijs en de ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling heel belangrijk.  
 
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 prin-
cipes te kunnen realiseren gaan wij uit van hoge verwachtingen van het personeel. 

                                          
4 De term ondersteuners passend onderwijs wordt gebruikt voor de inzet van de voormalige ambu-
lante begeleiders. Op basis van een aantal criteria (o.a. schoolgrootte, aantal leerlingen met voor-
malige rugzakjes) heeft iedere school een aantal uren ondersteuning ontvangen. Op basis van een 
ondersteuningsplan worden afspraken over inzet van deze uren. 
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Deze verwachtingen geven aan welke competenties nodig zijn om onze doelen te kunnen 
realiseren. 
 
Pedagogische werkprincipes 
Er wordt van medewerkers 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 ondersteu-

nen; 
‐ positieve feedback te geven; 
‐ de leerling succeservaringen te laten opdoen, waarmee tegemoet gekomen wordt 

aan de 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 wel-

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

‐ te accepteren dat leerlingen met sommige vaardigheden problemen hebben en 
moeite hebben zich aan te passen; 

‐ de begeleiding af te stemmen met de leerlingbegeleider en de mentor. Deze over-
legt met eventuele andere begeleiders zoals de ondersteuners passend onderwijs 
en de ouders. 

 
Didactische werkprincipes 
 
Jaarlijks wordt via de Kijkwijzer het omgaan met verschillen en feedback geven gemoni-
tord door klassenbezoeken. Tevens worden de indicatoren van de inspectie getoetst die 
gaan over feedback en maatwerk. Dit wordt door de locatiedirectie in april gehouden, in 
mei besproken in de kerndirectie en in juni besproken in de MR. 
 

 
Er wordt van medewerkers gevraagd: 
‐ in de didactische situatie zoveel mogelijk uit te gaan van verschillen tussen leer-

lingen; 
‐ 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 ondersteu-

ningsvragen; 
‐ ondersteunende en compenserende hulpmiddelen in te zetten (bijv. laptop, Kur-

zweil, de dyslexiepas 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 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van hen voor de schoolloopbaan zijn die van 
bijzonder belang. 
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Verwachtingen leerlingen en ouders: 
‐ van de leerling mag verwacht worden dat hij zich extra inzet en zich niet verschuilt 

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

ondersteuning. Hij maakt immers samen met de mentor, vakdocent, leerlingbege-
leiders en/of andere begeleiders afspraken te werken aan het oplossen van proble-
men. 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 
ontwikkelingen 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 schools zijn voor rekening van ouders; 
‐ de school werkt samen met de leerling en hun ouders om het beste voor het kind te 

bereiken. Daarom verwachten we van ouders en leerlingen een ondersteunende, 
positieve en actieve houding; 

‐ ouders nemen in eerste instantie 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. 

 
 
Jaarlijks wordt bij ouders van leerlingen die extra ondersteuning ontvangen gepeild of de 
verwachtingen uitkomen en wat daarbij moet worden aangepast. Deze peiling wordt in 
april door de adjunct-directeur gehouden en wordt in mei in de kerndirectievergadering 
besproken en in juni besproken in de MR. 
 
 
 
2.4. Passend onderwijs; een omslag in denken 
 
Passend onderwijs vraagt van scholen dat wij afscheid nemen van het denken in labels 
en etiketten. Het gaat niet om de beperking maar om de mogelijkheden van leerlingen. 
De ondersteuningsbehoefte van leerlingen moet centraal staan en scholen worden ge-
dwongen 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 mogelijkheden van de leerling, de school en de omgeving. 
 
Echter voor de komende periode geldt dat we ons nog bevinden in een overgangsperio-
de. In die periode krijgt het Willem van Oranje locatie Wijk en Aalburg nog ondersteu-
ningsmiddelen van het SWV VO De Langstraat die gebaseerd zijn op de aantallen leer-
lingen met leerlinggebonden financiering voor cluster 3 en 4 (de rugzak). Het betreft hier 
overigens een financiering gebaseerd op ongeveer 13 leerlingen (2,0 % van totaal aantal 
leerlingen).5 
 
In overleg met ouders en afhankelijk van de ondersteuningsvraag van die leerlingen 
wordt ondersteuning geboden aan die leerlingen. Maar we beseffen ook dat van die groep 
van 13 leerlingen er leerlingen de school verlaten en er nieuwe leerlingen de school in-
stromen.  
 
  

                                          
5 Voor 4 leerlingen geldt dat deze een indicatie hebben voor respectievelijk cluster 1 (slechtziend) 
en cluster 2 (gehoorgestoord). De middelen voor de leerlinggebonden financiering voor deze leer-
lingen zijn met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 overgeheveld naar de 
instellingen zelf. Met die middelen wordt er door die instellingen (Visio en De Spreekhoorn) een 
ondersteuningsaanbod gedaan aan de school en de leerling. 
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Hoofdstuk 3 
 
Ondersteuningsstructuur 
 
 
3.1. Vooraf 
 
In aansluiting op de doelstellingen van passend onderwijs streeft het Willem van Oranje 
College er naar dat aan zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs geboden wordt. 
Voor het Willem van Oranje College is dat geen nieuwe taakstelling. Al jaren werkt het 
Willem van Oranje College 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 conti-
nueren. Leraren, mentoren, leerlingbegeleiders, leden van het ondersteuningsteam zijn 
goed op elkaar ingespeeld.  
 
De wet passend onderwijs en vooral de samenwerking met de andere scholen voor 
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vraagt van ons het ondersteu-
ningsprofiel te beschrijven en daarin vooral aan te geven welke de mogelijkheden en 
onmogelijkheden daarvan zijn. 
 
In de aanloop naar het ondersteuningsplan is door alle scholen gewerkt aan het verkrij-
gen van een helder zicht op de basisondersteuning. Met behulp van het simulatie instru-
ment ‘Alle leerlingen bij de les’ van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) 
hebben alle scholen van het samenwerkingsverband deelgenomen aan studiedagen. Op 
deze dagen stonden ondersteuningsvragen en orthobeelden van leerlingen centraal. 
 
Daarbij waren o.a. de volgende vragen aan de orde: Hebben wij in het verleden dergelij-
ke leerlingen op school gehad? Welke ervaringen en expertise hebben we daarmee opge-
bouwd? Wat vraagt een dergelijke leerling aan ondersteuning? Kunnen wij in de toe-
komst 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 een-
duidig recept aan te bieden voor het omgaan met leerlingen met ondersteunings-
behoeften. Het gaat steeds om het toepassen van maatwerk en een afweging per leer-
ling. Bij dat proces van afweging spelen dan diverse belangen en overwegingen een rol. 
Tijdens dat proces draagt de school zorg voor een open communicatie met alle betrokke-
nen. 
 
Voor het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg geldt ook dat er al een groot aantal 
jaren ervaring is opgedaan met leerlingen met een beschikking leerwegondersteunend 
onderwijs. Deze leerlingen hebben vooral een ondersteuningsbehoefte ten aanzien van 
de opgelopen leerachterstand mogelijk in combinatie met een sociaal emotionele proble-
matiek.  
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3.2. Ondersteuningsorganisatie 
 
In het volgende organisatieschema geven we aan hoe binnen de organisatie van het Wil-
lem van Oranje College Wijk en Aalburg de werkzaamheden verdeeld zijn hoe de verant-
woordelijkheidslijnen lopen. 
 

 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de locatiedirectie. 
Ten aanzien van de ondersteuningsstructuur kent de school een zorgcoördinator. Deze 
coördineert de uitvoering van de werkzaamheden en onderhoudt tevens de contacten 
met de instellingen voor jeugdhulp, de overige scholen en het samenwerkingsverband. 
De zorgcoördinator stuurt de werkzaamheden van de orthopedagoog en de remedial tea-
cher aan.  
 
Onder verantwoordelijkheid van de locatiedirectie functioneren ook drie teamleiders. De-
ze dragen zorg voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden binnen de school. 
Onder de verantwoordelijkheid van de teamleiders functioneert de leerlingbegeleider voor 
ieder team. Er wordt zorggedragen voor een goede inhoudelijke afstemming tussen de 
werkzaamheden van de zorgcoördinator en de leerlingbegeleider. 
 
In verband met de afstemming van de werkzaamheden functioneert binnen de school 
een Intern Ondersteuningsteam. Aan de besprekingen in dat team wordt deelgenomen 
door bovengenoemde functionarissen (zie verder hoofdstuk 4). 
 
 
* Jaarlijks wordt bij ouders van leerlingen met basisondersteuning of extra ondersteu-
ning het functioneren van de mentor, AB’er en zorgcoördinator geëvalueerd op het punt 
van communicatie, deskundigheid en bereikbaarheid. Teamleiders inventariseren in de 
maand februari, daarna zal de evaluatie in maart in de kerndirectievergadering worden 
besproken en in april in MR. 
 

 
 
  

locatiedirectie

teamleider

docententeam

leerlingbegeleider

teamleider teamleider

zorgcoördinator

orthopedagoog

remedial teacher
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3.3.  Drie vormen van ondersteuning 
 
Het Willem van Oranje College onderscheidt de volgende drie vormen van ondersteuning: 
- basisondersteuning; 
- extra ondersteuning; 
- zware ondersteuning. 

 
Basisondersteuning 
Het dagelijks onderwijs, de dagelijkse ondersteuning in de afdelingen die leraren, mento-
ren, leerlingbegeleiders en teamleiders geven bij het leerproces, de pedagogische in-
richting van het onderwijs, de ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
ondersteuning bij het maken van keuzes. De medewerker van het opvanglokaal speelt 
een grote rol in de basisondersteuning door controle te houden op ziekteverzuim en de 
absentie6. De medewerker opvanglokaal neemt maatregelen bij lesverwijderingen.  
 
Maar bovenal benadrukken wij dat het Willem van Oranje College uitgaat van een veilig 
leer- en werkklimaat voor leerlingen en voor alle betrokkenen bij de organisatie. 
 
Het Willem van Oranje College 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.  
 
Er dient aandacht te zijn voor de verwerving van de leerstof en voor het voorkomen en 
aanpakken van gedragsproblemen. Het gaat vooral om problemen die een juiste werk-
houding 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 maatwerk na. De ruimte hiervoor vinden 
we zowel in de mentorles als in de reguliere lessen. Binnen de leerlingbespreking, die 
onder aansturing van de leerlingbegeleider plaatsvinden en het Intern Ondersteunings-
team, 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 ondersteuning van de leerling in de klas.  
 
Op verzoek kan het Intern Ondersteuningsteam de leraar zelf ondersteunen dan wel de 
leerling ondersteuning bieden. Ondersteuning vanuit het Intern Ondersteuningsteam aan 
de leerling buiten de les is veelal een kortdurend traject. Deze kortdurende ondersteu-
ning aan de leerling door 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 specifieke leerproblemen. Taak van leraren is het signaleren van problemen, leer-
lingen met problemen in de les begeleiden door uitvoeren van de actiepuntenlijst, het 
aanpassen van instructie en desgewenst het toepassen van variatie in werkvorm en les-
stof. 
  

                                          
6 Het Willem van Oranje locatie Wijk en Aalburg 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 krij-
gen op ziekteverzuim onder leerlingen. De aanpak onderscheidt zich vooral door de intensieve sa-
menwerking tussen de afdeling leerplicht, de leerlingbegeleider van de school en de jeugdarts van 
de GGD. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de uitvoering. 
 



Willem van Orange College Wijk en Aalburg  
 

Schoolondersteuningsplan 2014-2018  18 
 

 
Jaarlijks wordt geïnventariseerd bij docenten, zorgcoördinator en AB’ers wat er aan ex-
pertise wordt gemist en moet worden bijgewerkt. Dit wordt in februari door de teamlei-
ders geïnventariseerd en in maart besproken in de kerndirectievergadering en in april 
besproken in de MR. 
 

 
Tevens behoort het tot de taak van leraren veel voorkomende leerproblemen zoals dys-
lexie, dyscalculie en gedragsproblemen te signaleren.  
 
Alle leraren moeten bekwaam zijn problemen van leerlingen te signaleren; het gaat dan 
zowel om problemen op het terrein van het leren als de sociaal emotionele ontwikkeling 
en gedrag. Ze moeten deze signalering professioneel kunnen delen met collega’s. Ook 
wordt verwacht dat zij 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 didac-
tisch klimaat dat veilig en motiverend is. Leraren bieden in hun lessituatie de ruimte en 
mogelijkheid om leerlingen met sociaal-emotionele- en gedragsproblemen te ondersteu-
nen. Zij streven eenheid in de begeleiding na en evalueren dat regelmatig in mentorge-
sprekken met de leerlingbegeleider van betrokken team.  
 
Extra ondersteuning 
Leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning, zoals hierboven ge-
schetst, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Zij worden ingebracht in het 
Intern Ondersteuningsteam. 
 
Deze ondersteuning wordt geboden door specialisten binnen de school zoals de leerling-
begeleider, zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, de RT-er en 
de ondersteuner passend onderwijs.  
 
Indien er middelen vanuit het samenwerkingsverband (voormalige middelen leerlingge-
bonden financiering) ingezet wordt voor werkzaamheden voor de leerling in de extra on-
dersteuning dan is daarvoor een ontwikkelingsperspectief verplicht. 
 
Zware ondersteuning 
Ondanks alle ondersteuning in de basis- en de extra ondersteuning is het mogelijk dat 
een leerling toch niet voldoende geholpen kan worden en dat meer ondersteuning nood-
zakelijk 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 on-
dersteuning worden ingebracht in het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam 
bestaat uit interne en externe specialisten. Voor de bespreking in het Ondersteunings-
team moeten de ouders toestemming geven. 
 
In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk gaan wij verder in op deze vormen van on-
dersteuning. 
 
3.4. De kern van de basisondersteuning 
 
De basisondersteuning van het Willem van Oranje College kent de volgende vier aspec-
ten: 

- preventie en licht curatieve interventies; 
- inrichting van de ondersteuningsstructuur; 
- planmatig werken; 
- kwaliteit. 
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De kern van de basisondersteuning wordt hieronder omschreven 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 minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leer-
lingen op basis van IQ alleen wordt vermeden;  

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

6. (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die ge-
richt zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproble-
men; 

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 schoolonder-
steuningsplan 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 hebben 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 aangemeld passend onderwijs aan te bieden. 
Indien er ondersteuningsvragen zijn van leerlingen moet nagegaan worden of deze school die vra-
gen 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 hier-
bij is dat de school deel uitmaakt van een samenwerkingsverband passend onderwijs. In dat ver-
band hebben alle scholen een schoolondersteuningsplan 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 nagegaan of 
de leerling op een andere school wel plaatsbaar is. Indien ook dat niet mogelijk 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 Adviescommissie Toelating (voortaan: ACT) van het 
samenwerkingsverband. Door de ACT wordt nagegaan of deelname aan het voortgezet speciaal 
onderwijs of aan de bovenschoolse voorziening gewenst is. Indien het geval is dan verstrekt het 
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring. 
 
 
 
Jaarlijks wordt na de aanmelding een overzicht (met driejarige terugblik) gemaakt van 
de toelating van leerlingen met een ondersteuningsvraag, zowel met betrekking tot ba-
sisondersteuning als extra ondersteuning. Dit overzicht wordt door de zorgcoördinatoren 
en leerlingbegeleiders in april opgesteld en wordt in mei in de kerndirectievergadering 
besproken en in juni besproken in de MR. 
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2. Een veilig en doelmatig pedagogisch en didactisch werkklimaat 
Algemeen 
In de ontwikkeling van de jongeren speelt de school een cruciale rol. De schoolloopbaan is van 
grote betekenis voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de toekomstige maatschappelijke 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 externe 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 pedagogisch 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 stagnaties in de ontwikkeling van de 
leerling. Daarbij beperken wij ons niet tot de leervorderingen van de leerling, maar zijn we gericht 
op meerdere aspecten van de ontwikkeling. Om dat te kunnen realiseren is een frequent contact 
met de ouders noodzakelijk. 
 
Leerwegondersteunend onderwijs7 
Voor leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) heeft de school een aantal maatre-
gelen genomen. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) is gekozen voor een gemiddelde groepsgrootte 
van 17 leerlingen. De lessen worden gegeven door groepsdocenten die zelf ook zorg dragen voor 
ondersteuning en begeleiding. In leerjaar 3 en 4 van de basisberoepsgerichte leerweg wordt deze 
ondersteuning gecontinueerd. 
In leerjaar 3 en 4 van de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd theoretische leerweg is 
het niet mogelijk de groepsgrootte te continueren. De ondersteuning en begeleiding in de vorm 
van begeleidingsuren wordt wel gecontinueerd.  
 
 
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 dyslexiebeleid en – protocol. Kern daar-
van 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 faciliteiten worden gebruikt gedurende de hele schoolperiode; 
‐ afstemming tussen leraren, mentoren, remedial teacher en leerlingbegeleiders; 
‐ communicatie met ouders en leerling moet plaatsvinden. 
 
Dyscalculie 
De uitgangspunten voor het dyscalculie beleid zijn vergelijkbaar met die het dyslexiebeleid. Echter 
het aantal leerlingen waarbij sprake is dyscalculie is aanmerkelijk minder. We spreken hier over 
enkele procenten. 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 verge-
lijkbaar zijn met het beleid voor dyslexie. 
 
 
  

                                          
7 Het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg heeft in het schooljaar 2014-2015 200 leerlingen 
voor het leerwegondersteunende onderwijs. 120 leerlingen (60%) daarvan volgt de basisberoeps-
gerichte leerweg, 72 leerlingen (36%) volgt de kaderberoepsgerichte leerweg en 8 leerlingen (4%) 
volgen de gemengd theoretische leerweg. 
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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. 

 
Wij willen de leerlingen stimuleren door het onderwijsaanbod en de aangeboden leerstof zoveel als 
mogelijk af te stemmen op de (individuele )leerling. Onderwijs op maat is het motto. Wij verwach-
ten van leraren dat zij in de instructie en in verwerking van leerstof differentiëren. Daarom is het 
nodig meer inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling, om achter het gedrag en de cijfers 
te kijken. Het docentenkorps kan daar nog in groeien. Leerlingen moeten nu nog teveel onder-
steuningslessen volgen omdat de cijfers (te) laag zijn. Meer inzicht in het leerproces van de leer-
ling leidt tot stabilisatie en mogelijk tot stijging van het leerrendement. We gebruiken hiervoor de 
principes van de RTTI aanpak (Reproductie, toepassen level 1, toepassen level 2 en inzicht). 
 
5. Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructie-

ruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig heb-
ben 

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 locatie is drempelloos, de 
deuren zijn voldoende breed om toegankelijkheid met een rolstoel te garanderen. Er zijn ruimtes 
die geschikt zijn of eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor (medische) handelingen 
uitgevoerd door een geautoriseerde hulpverlener.  
 
 
6. (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die ge-

richt zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragspro-
blemen 

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 versterking 
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 verbete-
ring van de sociale vaardigheden. Daarin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als samen-
werken, versterken van het zelfbeeld, communicatie en dergelijke.  
Voor leerlingen die problemen hebben met hun gedrag biedt de school extra en aanvullende pro-
gramma’s in training en begeleiding. Gedacht kan worden aan faalangstreductietraining, sociale 
vaardigheidstraining e.d. De school hanteert een werkwijze om na te gaan voor welke leerling 
deelname aan een dergelijk programma gewenst is. Uiteraard 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, remedial teachers, het samenwerkingsverband, medewerkers 
GGD, medewerkers GGZ en ondersteuners passend onderwijs. 
 
Pestprotocol 
Het Willem van Oranje College kent een uitgebreid pestprotocol. De school gaat ervan uit dat leer-
lingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Pesten wordt gezien als 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.  
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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. 

 
 
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 medicijnen de 
mogelijkheid te bieden om zonder al te veel strubbelingen een diploma te laten halen. De school 
handelt conform bestuurlijke afspraken met betrekking tot medicijnverstrekking en het uitvoeren 
van medische handelingen.  
In het protocol is ook opgenomen hoe te handelen bij leerlingen die ziek worden op school, proce-
dure voor medicijnverstrekking, communicatie met ouders e.d.  
 
 
8. De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners 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 ondersteunings-
vragen. Ondersteuning is dan nodig bij de signalering, diagnostiek en aanpak van de problema-
tiek. Door de school wordt gebruik gemaakt van het schoolmaatschappelijk werk, de opvoedings-
deskundige, de schoolverpleegkundige e.d.  
Verder op in dit schoolondersteuningsplan gaan we nader in op de taakstelling van de ketenpart-
ners.  
 
 
3.5. De basisondersteuning in ontwikkeling 
 
De kracht van de basisondersteuning wordt op onze school versterkt door de leerlingbe-
geleider voor elk team. Daarnaast is een orthopedagoog in dienst die nader onderzoek 
kan doen. De remedial teacher is inzetbaar als leerlingen moeite hebben met plannen of 
voor andere leerproblemen. Verder zal de onderwijsondersteuner passend onderwijs 
steeds meer worden ingezet om kennis en vaardigheden van individuele leraar en de 
team te vergroten. 
 
Wij stellen vast dat onze school een goede ondersteuningsstructuur heeft om leerlingen 
te kunnen leiden en begeleiden naar hun diploma. Leraren en mentoren zullen zich nog 
verder moeten bekwamen om leerlingen die een (speciale) ondersteuningsbehoefte heb-
ben beter te kunnen begeleiden. Verdere professionalisering is een “must”. De komende 
tijd zullen we ons blijven verdiepen in de ontwikkelingen binnen passend onderwijs. 
 
In april 2014 is onder regie van het samenwerkingsverband een onderzoek over de ba-
sisondersteuning afgenomen. In dit onderzoek is onderzocht welke deskundigheid, voor-
zieningen en materialen de school tot haar beschikking heeft voor het begeleiden en on-
dersteunen van haar leerlingen. De uitslag geeft aan dat de komende jaren onderstaande 
punten verder ontwikkeld moeten worden.  
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1. Versterken van de basisondersteuning 

In 2014-2015 wordt een trainingstraject ingezet met Ortho Consult. Voorafgaand 
aan dit traject kunnen leraren en teams aangeven welke behoefte er is om passend 
onderwijs vorm te geven in de klas. 

2. In kaart brengen van en ondersteunen in taalachterstanden 
Middels genormeerde toetsen wordt vastgesteld op welke terreinen van taal leer-
lingen achterstanden hebben. Vervolgens worden de leerlingen tijdens ondersteu-
ningsuren begeleidt op ‘zwakke’ onderdelen. 

3. Investeren op individuele, inhoudelijke ondersteuning van leerlingen 
Een viertal kerndocenten en een directielid gaan een training volgen over leerstra-
tegieën, goede toets constructies en het analyseren van gemaakte toetsen (RTTI). 
Na het uitrollen kunnen we de leerlingen nog beter determineren en ondersteunen 
op inhoud.  

 
Zie verder ook hoofdstuk 7 Kwaliteitsborging. 
 
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 basisondersteuning 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 stagna-
ties 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 vier niveaus: 
1. Schoolondersteuningsniveau 1: Signalering in de klas. 
2. Schoolondersteuningsniveau 2: Extra ondersteuning in de klas. 
3. Schoolondersteuningsniveau 3: De extra ondersteuning buiten de klas en/of de 

school. 
4. Schoolondersteuningsniveau 4: De extra ondersteuning op bovenschools niveau. 
 
De maatregelen op de ondersteuningsniveaus 1 tot en met 3 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 3 gebruik maken van middelen voor de extra on-
dersteuning (de voormalige middelen van de leerlinggebonden financiering) wordt voor 
die leerlingen een ontwikkelingsperspectief ontwikkeld. Ondersteuningsniveau 4 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 
manieren 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 ade-
quaat heeft ingegrepen. De checklist is op die manier te gebruiken als een reflectie op 
eigen handelen en op het functionerende ondersteuningssysteem. 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.  
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3.6.1. Ondersteuningsniveau 1. Signalering in de klas 
 

0 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 oplossing 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 didactisch gebied in staat om te gaan met diversiteit op groepsniveau. Daarnaast is 
vroegsignalering en het inspelen als ook het aanpassen hierop een belangrijke kerntaak 
van de leraren. De vroegsignalering leidt tot een oplossing die door de leraar wordt uit-
gevoerd, zoals ook nu al het geval is. De mentor is de spil in de organisatie van de basis-
ondersteuning. De leraren worden bij bovengenoemde taken ondersteund door mentor 
en het intern ondersteuningsteam (o.a. de leerlingbegeleiders) onder leiding van de 
zorgcoördinator. 
 

3.6.2. Ondersteuningsniveau 2. Extra ondersteuning in de klas 
 

 Schoolondersteuningsniveau 2 
Extra ondersteuning in de klas 

Ja Nee 

7 Mentor brengt de leerling in het Intern Ondersteuningsteam aan de 
hand van het bespreekformulier – er wordt een oplossing gevonden 
(melding ouders).  

  

8 De mentor overlegt met de leerlingbegeleider/teamleider8  – er wordt 
een oplossing gevonden.  

  

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

  

10 In overleg met ouders/leerling wordt er opgeschaald naar niveau 3.   
 
De vroegsignalering leidt tot de constatering dat de leerling met een gedrags-, leer-, mo-
torisch, sociaal-emotioneel probleem te maken heeft en dat extra ondersteuning in de 
klas nodig is.  
 
  

                                          
8 De teamleider komt in beeld wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en wanneer 
dat leidt tot sanctionerende maatregelen. 
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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 ondersteu-
ning kunnen zijn: individuele begeleiding, steunlessen, remedial teaching, faalangstre-
ductietraining, sociaal-emotionele vaardigheidstraining, Nederlands als tweede taal e.d. 
 
Ook het schoolmaatschappelijk werk, de opvoedingsdeskundige en de ondersteuner pas-
send onderwijs worden geplaatst op het niveau van de extra ondersteuning. Inzet van 
extra ondersteuning vindt plaats na bespreking in het Intern Ondersteuningsteam. Hier 
spelen de zorgcoördinator, de mentor en de leerlingbegeleider/teamleider een belangrijke 
rol.  
Bij de daadwerkelijke ondersteuning in de klas is er de mogelijkheid van inzet van de 
onderwijsondersteuner 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 leraren. De onderwijsondersteuner maakt deel uit van het Intern On-
dersteuningsteam 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. 
 
3.6.3. Ondersteuningsniveau 3. Extra ondersteuning buiten de klas en/of de 

school 
 

 Schoolondersteuningsniveau 3 
Extra ondersteuning buiten de klas en/of de school 

Ja Nee 

11 Zorgcoördinator zoekt in eigen netwerk naar oplossing en vindt deze.   
12 Zorgcoördinator schakelt het Ondersteuningsteam in. Voor bespreking 

is instemming van ouders verplicht. Er vindt ook een melding plaats 
bij de externe partners. 

  

13 Er wordt een oplossing gevonden – melding ouders.  
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de inzet van extra 
middelen wordt een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook is het 
mogelijk een beperkt Ontwikkelingsperspectief op te stellen gericht op 
een of meerdere van de IVO-velden. 

  

14 Er wordt een casusverantwoordelijke aangewezen.   
15 Deze vindt een oplossing en meldt dat bij zorgcoördinator en ou-

ders/leerling.  
  

16 Ondersteuningsteam (casusverantwoordelijke) doet melding bij Ad-
viescommissie Toelaatbaarheid (ACT). 

  

 
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.  
 
De school kan in een dergelijke situatie contact opnemen met de samenwerkende instel-
lingen 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 leer-
ling. Afspraken hierover worden in het Ondersteuningsteam gemaakt. 
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Afstemming en goede afspraken over regievoering zijn daarbij van essentieel belang. Om 
langs elkaar heen werken te voorkomen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het prin-
cipe van één kind – één gezin – één plan. Het gaat dan om een integrale aanpak waarbij 
de diverse leefwerelden (gezin, school en vrije tijd) van de leerling in beeld zijn. Er is dan 
sprake van Integraal Handeling Gericht Diagnosticeren (IHGD). 
 
De extra inzet van de extra ondersteuning van instellingen van buiten de school vindt 
plaats via het Ondersteuningsteam. De afstemming, coördinatie en regievoering tussen 
school en instelling vinden plaats in het Ondersteuningsteam en tussen de frontlijnme-
dewerkers.  
 
Een goede samenwerking met de instellingen voor jeugdzorg bevat het gezamenlijk 
vastgestelde plan van aanpak, duidelijkheid over de verantwoordelijkheid, 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 Ondersteuningsteam en 
onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator.  
 
In het Ondersteuningsteam ontmoeten de vertegenwoordigers van de school en de in-
stellingen voor jeugdzorg elkaar. Daar vindt uitwisseling van informatie plaats, worden 
besluiten genomen over de aanpak van de ondersteuning. Daar ook wordt afgesproken 
wie casusverantwoordelijk is en wanneer terugkoppeling en evaluatie plaats vindt.  
 
3.6.4. Ondersteuningsniveau 4. Extra ondersteuning op bovenschools niveau 
 
 Ondersteuningsniveau 4 

Extra ondersteuning op bovenschools niveau 

Ja Nee 

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

  

18 Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) formuleert een advies voor 
de directeur van het SWV VO De Langstraat. 

  

19 Directeur van het SWV VO De Langstraat bekrachtigd advies en op-
lossing.  

  

De ondersteuning op het bovenschoolse niveau bevat de ondersteuning, die de mogelijk-
heden van de school te boven gaan. Leerlingen, die zware extra ondersteuning nodig 
hebben, die niet of onvoldoende geboden kan worden op een reguliere school, zijn aan-
gewezen op de bovenschoolse voorziening of het voorgezet speciaal onderwijs. 
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3.6.5. De vier ondersteuningsniveaus in één overzicht 
 

  Vier ondersteuningsniveaus 

  
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
  S
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 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 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 op-

merking over wanneer ouders wel/niet betrokken worden) opgeschaald naar on-
dersteuningsniveau 2.  

 Ondersteuningsniveau 2 
Extra ondersteuning in de klas 

7 Mentor brengt de leerling in het Intern Ondersteuningsteam aan de hand van het 
bespreekformulier – er wordt een oplossing gevonden (melding ouders).  

8 De mentor betrekt de leerlingbegeleider/teamleider9 erbij – er wordt een oplos-
sing gevonden.  

9 Er vindt een triadegesprek plaats tussen ouders/leerling – mentor – leerlingbege-
leider/teamleider.  

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

Extra ondersteuning buiten de klas en/of de school 

11 Zorgcoördinator zoekt in eigen netwerk naar oplossing en vindt deze. 
12 Zorgcoördinator schakelt het Ondersteuningsteam in. Voor bespreking is instem-

ming gewenst van ouders. Er vindt ook een melding plaats bij de externe part-
ners.. 

13 Er wordt een oplossing gevonden – melding ouders.  
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de inzet van extra middelen wordt 
een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook is het mogelijk een beperkt Ontwik-
kelingsperspectief op te stellen gericht op een of meerdere van de IVO-velden. 

14 Er wordt een casusverantwoordelijke aangewezen. 
15 Deze vindt een oplossing en meldt dat bij zorgcoördinator en ouders/leerling.  
16 Ondersteuningsteam (casusverantwoordelijke) doet melding bij Adviescommissie 

Toelaatbaarheid (ACT). 

 S
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 Ondersteuningsniveau 4 
Extra ondersteuning op bovenschools niveau 

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) formuleert een advies voor de directeur 
van het SWV VO De Langstraat. 

19 Directeur van het SWV VO De Langstraat bekrachtigd advies en oplossing.  
 
  

                                          
9 De teamleider komt in beeld wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en wanneer 
dat leidt tot sanctionerende maatregelen. 
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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 

signaleren, diagnosticeren en analyseren van het probleem en wie er allemaal be-
trokken zijn bij de procesgang en bij de procedures; 

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

c. de school legt een sterk accent op de kwaliteiten van de leraren en mentoren in 
ondersteuningsniveau 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 
al in zo vroeg mogelijk stadium plaats en op basis van de ondersteuningsvragen en 
– behoeften van de leerling wordt bekeken of de school de vragen kan beantwoor-
den en op welk niveau maatregelen gewenst zijn; 

f. van iedere leraar mag verwacht worden dat deze handelingsbekwaam is ten aan-
zien van het werken met leerlingen die in het zogenaamde basiszorgprofiel partici-
peren; 

g. ervaringen met het werken met de ondersteuningsniveaus worden regelmatig be-
sproken en geëvalueerd. Deze zijn vervolgens de basis voor de opname in het pro-
fessionaliseringsplan. 

 
3.7. Het werken met arrangementen 
 
In het schema van de ondersteuningsniveaus komt een aantal malen voor externe on-
dersteuning binnen of buiten de school geboden kan worden. Kennelijk zijn de onder-
steuningsvragen en –behoeften dat het de basisondersteuning overstijgt en dat er extra 
en aanvullende arrangementen geboden moeten worden. 
In het hierna volgende geven wij een schets van de mogelijkheden. 
 
3.7.1. Inzet middelen zware ondersteuning passend onderwijs en 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 maatregelen is dat op landelijk niveau de leerlinggebonden financiering (de rug-
zak) is opgeheven. De besturen van het SWV VO De Langstraat hebben de afspraak ge-
maakt dat het oorspronkelijke budget voor de leerlinggebonden financiering ter beschik-
king wordt gesteld aan de scholen zelf. Zij kunnen naar eigen inzicht deze middelen in-
zetten; zij het dat zeker in schooljaar 2014-2015 prioriteit gegeven wordt aan de leer-
lingen die oorspronkelijk de leerlinggebonden financiering ontvingen. Gezien het feit dat 
er meer maatwerk geboden wordt en er ook sprake zal zijn van kortdurende arrange-
menten is het de verwachting dat er ook voor andere leerlingen middelen beschikbaar 
zullen zijn. 
Door het Willem van Oranje College wordt een ontwikkelingsperspectief gebruikt voor de 
volgende situaties: 
- aanvraag extra ondersteuning (ondersteuningsniveau 3 en 4); 
- aanvraag Ondersteuningsteam. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt 

gewerkt met een volledig of een beperkt ontwikkelingsperspectief. Bij een beperkt 
ontwikkelingsperspectief worden een of meerdere van de vijf IVO velden ingevuld; 

- aanvraag deelname aan de bovenschoolse voorziening OPDC (via de Adviescom-
missie Toelaatbaarheid); 

- aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO (via de Adviescommissie Toelaatbaar-
heid). 
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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 bedoeld als het document dat gebruikt wordt voor de aanvraag van arrangementen 
(waaronder ook begrepen de Toelaatbaarheidsverklaring voor de bovenschoolse voorzie-
ning en het voortgezet speciaal onderwijs) als het document waarin extra en aanvullende 
activiteiten worden gepland en verantwoordt. 
 
De wet passend onderwijs geeft aan dat er voor leerlingen die extra ondersteuning ont-
vangen een ontwikkelingsperspectief moet zijn. De wet passend onderwijs geeft aan dat 
voor de volgende leerlingen een ontwikkelingsperspectief verplicht is: 
- scholen voor voortgezet speciaal onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2013 een ont-

wikkelingsperspectief 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 
augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrij-
ving van de leerling; 

- voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt 
het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief 
op. 10 

 
In aansluiting op de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs moeten de vol-
gende 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 
uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden; 

- ondersteuning en begeleiding (plan van aanpak). 
In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en begelei-
ding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onder-
wijsprogramma.  

 
Over het ontwikkelingsperspectief wordt intensief overleg gevoerd met de ouders. Over 
de vaststelling van de uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan wordt op 
overeenstemming gericht overleg gevoerd. Over het plan van aanpak wordt verwacht dat 
ouders instemming verlenen. 11 

                                          
10 De wet passend onderwijs geeft slechts aan dat voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsper-
spectief nodig is en die in stromen in een school er binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief 
moet zijn. 
11 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 aanzien van 
het handelingsdeel overeenstemming moeten hebben met de school. De kamer verzoekt een wets-
voorstel hierover in te dienen. De verwachting is dat dit per 1 augustus 2015 ingevoerd zal wor-
den. Betekent dat voor de overige delen het voeren van op overeenstemming gericht overleg van 
toepassing blijft. 
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Het is van belang dat scholen over de juiste instrumenten beschikken om ouders zo vol-
ledig mogelijk te informeren over dit overleg en de mogelijkheden van beroep en be-
zwaar wanneer er een verschil van inzicht bestaat tussen school en ouders over het ont-
wikkelingsperspectief. 
 
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 
introductie van een ander denken over leerlingen met onderwijsbehoeften. Bij de invoe-
ring van de leerlinggebonden financiering waren wij vooral gericht op het indiceren van 
leer-, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Op basis van die indicatie werden midde-
len 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 daadwerke-
lijk ervaren onderwijsbehoeften en – vragen. Dus niet zozeer de problemen, de kenmer-
ken of de handicap staan centraal; het gaat om de ondersteuningsvragen en – behoef-
ten. 
 
Het Willem van Orange 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 leer-
lingen. 
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 onder-
staande vijf velden. Steeds komen de vragen aan de orde; Wat heeft deze leerling nodig 
op het betreffende terrein? Wat heeft deze leerling al 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 stel-
len 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 / beschik-
baar om een normale schoolgang van de  leerlingen met speciale behoeften te ga-
randeren; 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.).  
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De tweede benadering werkt vanuit de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. 
Die uitgangspunten geven richting aan het dagelijks handelen en richten het ontwikke-
lingsprofiel vooral op de planning en uitvoering van concrete activiteiten en zijn op haar 
beurt een verdere concretisering 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 geeft de voorkeur aan om beide invalshoeken steeds te 
bezien en per leerling steeds na te gaan wat nodig is en welke concrete werkzaamheden 
uitgevoerd en gepland moeten worden. Motto hierbij is ‘wat heeft de leerling nodig?’ 
 
Dit alles wordt vermeld in een OPP wat uiteindelijk bepalend is of er invulling kan worden 
gegeven aan de onderwijsbehoefte van de leerling.   
 
3.7.3. Rebound/Orthopedagogisch en Didactische Centrum 
 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de mogelijkheden voor ondersteuning 
op bovenschools niveau dankzij de inzet van middelen vanuit de lichte ondersteuning van 
het samenwerkingsverband. 
 
In het schooljaar 2014-2015 wordt door het SWV VO De Langstraat verder gewerkt aan 
de ontwikkeling van een Orthopedagogisch en –didactische Dienst (voortaan OPDC). Ge-
zien het feit dat het OPDC nog in ontwikkeling is kiezen we voorlopig voor de aanduiding 
Reboud/OPDC. Met de inrichting van een OPDC wordt aangesloten op de wettelijke mo-
gelijkheden een dergelijke voorziening in te richten. Deze voorziening vervangt projecten 
als Rebound, Op de Rails, Herstart en dergelijke. In deze bovenschoolse voorziening 
worden leerlingen geplaatst die tijdelijk meer intensievere begeleiding nodig 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 Rebound/OPDC de bedoeling de leerling terug te laten keren naar de eigen 
school.  
 
De wet passend onderwijs biedt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden een Re-
bound/OPDC inrichten. Het samenwerkingsverband realiseert op deze wijze een dekkend 
en samenhangende voorziening binnen en tussen scholen voor voortgezet onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. Zij wil aan de leerlingen een ononderbroken ontwikke-
lingsproces bieden op een zo passend mogelijke plaats. Leidend voor een passende 
plaats zijn: de ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van de leerling, de wens van 
de ouders en de (on)mogelijkheden van de school om een passend traject aan te bieden. 
 
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 aanduidingen. Immers in de financiering van de samenwerkingsverbanden 
voor de lichte ondersteuning is ook afscheid genomen van de oorspronkelijke aanduiding. 
Het gaat meer en meer om een geïntegreerde voorziening, waarin aansluitend op de on-
dersteuningsvraag van jongeren maatwerk wordt geboden. 
 
Van belang is dat tijdens het verblijf in een dergelijke voorziening de leerling ingeschre-
ven blijft op de school voor voortgezet onderwijs. Het gaat dus om een tijdelijke plaat-
sing 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. 
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De leerling wordt besproken in de ACT van het samenwerkingsverband. Deze geeft een 
toelaatbaarheidsverklaring voor deelname aan de bovenschoolse 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 
VSV-subsidiegelden. Het Rebound/OPDC is gehuisvest in het Jeugdcentrum Tavenu te 
Waalwijk. 
 
Een jeugdwerker/orthopedagoog is in het OPDC ingezet om de relatie tussen school, 
werk, thuis en vrije tijd te versterken bij leerlingen met een complexe problematiek 
 
Het Rebound/OPDC staat sinds twee jaar onder leiding van praktijkonderwijs MET te 
Waalwijk en wordt ook als een plusvoorziening ingericht met subsidiegeld van VSV – RMC 
Midden-Brabant. Hierdoor zijn we zowel in staat om de vaardigheden en expertise van de 
Praktijkschool te benutten voor onze leerlingen, als zijn we in de gelegenheid om leer-
lingen met een zwaardere problematiek te begeleiden in hun pogingen om een plekje te 
verwerven in de maatschappij of vervolgopleiding. 
 
3.7.4. Voortgezet speciaal onderwijs 
 
Het voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen van wie de ondersteunings-
behoefte 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 lang-

durig 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 blij-
ven bestuurlijk onderscheidend en nemen niet deel aan de samenwerkingsverbanden. 
Wel zijn er op diverse niveaus afspraken gemaakt over de inzet van expertise voor leer-
lingen met een visuele en auditieve beperking.  
 
Volgens de wet passend onderwijs bepaalt het samenwerkingsverband of de leerling toe-
laatbaar 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 Toelaat-
baarheid (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 

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

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

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

dersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 
- het structureel betrekken van ouders bij de school en de ondersteuning. 
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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 begelei-
ders). Deze afspraken zijn neergelegd in een zogenaamde tripartite overeenkomst (rijk, 
besturen- en onderwijsorganisaties). Uitgangspunt van de overeenkomst is dat er geen 
gedwongen ontslag plaatsvindt voor de voormalig ambulant begeleiders en dat er regio-
naal bestuurlijke afspraken worden gemaakt over de inzet van die extra ondersteuning.  
 
Voor wat betreft het Willem van Oranje College geldt dat zij de extra ondersteuning wil 
gebruiken bij de versterking van de basisondersteuning binnen het primair proces en bij 
de ondersteuning van individuele leerlingen.  
Kern daarbij is dat de ondersteuners passend onderwijs dienstverlenend en vraag ge-
stuurd zich op stellen en de werkzaamheden verrichten op basis van ondersteuningsaf-
spraken met de schoolleiding. 
 
3.8. De grenzen van de school worden overschreden 
 
De meeste ondersteuningsvragen zullen door de school en de samenwerkende keten-
partners opgepakt kunnen worden. Er zal echter voor een deel van de leerlingen specia-
listische ondersteuning nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de school handelings-
verlegen, 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 mogelijkheden van de school overstijgt en ook boven de mogelijkheden van de keten-
partners uitstijgt. 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 toelaatbaar-
heidsverklaring voor het voortgezet 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 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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Hoofdstuk 4 
 
De schoolinterne en - externe over-
legstructuur 
 
 
4.1. Vooraf 
 
Het Willem van Oranje College 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 Intern Ondersteuningsteam en het Ondersteuningsteam. 
Ook besteden we aandacht aan de Adviescommissie Toelaatbaarheid van het Samenwer-
kingsverband VO De Langstraat. Deze commissie adviseert over deelname aan het OPDC 
en over de toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. 
 
4.2. Het Intern Ondersteuningsteam 
 
Het Intern Ondersteuningsteam 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 
gesignaleerde ondersteuningsbehoefte en problemen van leerlingen. De mentor wordt in 
het algemeen gezien als de spil van de ondersteuningsstructuur. Deze heeft het fre-
quents contact met de leerling 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 Intern Ondersteuningsteam kent de volgende functies: 
‐ het signaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen; 
‐ de screening en probleemtaxatie; 
‐ 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 vel-

den van Indicaties vanuit onderwijsbehoeften; 
‐ zorgdragen dat deze worden uitgevoerd en het resultaat evalueren; 
‐ het doorverwijzen naar het Ondersteuningsteam als bovenstaande stappen onvol-

doende resultaat hebben opgeleverd; 
‐ het verzorgen van consultatie aan de inbrenger, waarbij het doel is dat het pro-

bleemoplossend 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 Intern Ondersteuningsteam kent een kleine kernbezetting van de zorgcoördinator en 
de leerlingbegeleider. Deze wordt aangevuld door betrokkenen direct bij de leerling. Dat 
betekent dat het Intern Ondersteuningsteam in steeds wisselende samenstelling functio-
neert. 
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Het Intern Ondersteuningsteam komt wekelijks in de volgende samenstelling bij elkaar: 
‐ zorgcoördinator; 
‐ leerlingbegeleiders; 

 
incidenteel kan aanschuiven: 
▪ orthopedagoog 
▪ mentor; 
▪ schoolmaatschappelijk werker (Juvans); 
▪ ondersteuner passend onderwijs. 

 
Het Intern Ondersteuningsteam past in stappen de volgende werkwijze toe: 
‐ de mentor signaleert een probleem en er wordt van uitgegaan dat dit gedeeld is 

met collega leraren en dat de leerling aan de orde is geweest in de leerlingbespre-
king; 

‐ de mentor informeert de ouders en de leerlingbegeleider; 
‐ de leerlingbegeleider informeert de leden van het Intern Ondersteuningsteam over 

de leerling. Onderwerpen daarbij 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 leerling-
begeleider met de leerling aan de slag; 

‐ als de ondersteuning onvoldoende is, wordt de leerling doorverwezen naar het On-
dersteuningsteam;  

‐ de leerlingbegeleider houdt de mentor op de hoogte en noteert de ontwikkelingen 
in het leerling informatiesysteem SOM; 

‐ de leerlingbegeleider informeert mentor, team en leerling/ouders over de uitkom-
sten 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 van-
uit het Intern Ondersteuningsteam te weinig effect heeft of wanneer er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag is het gewenst de leerling te bespreken in het Ondersteu-
ningsteam. Dit team is een voorzetting van het voormalige zorg- en adviesteam. Het On-
dersteuningsteam bouwt voort op de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan 
en hebben de samenwerking tussen het onderwijs en de instellingen voor jeugdhulp ver-
sterkt. 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. 
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Het Ondersteuningsteam 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 

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

coördinatie, regievoering, afstemming en eventuele inzet van middelen en evalu-
eert de opbrengst; 

‐ 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 bijvoor-
beeld een aanmelding bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). 

 
Het Ondersteuningsteam komt een keer per zes weken bij elkaar onder voorzitterschap 
van de directie. Voor het overleg kunnen de onderstaande functionarissen en partners 
worden uitgenodigd:  
‐ directie; 
‐ zorgcoördinator; 
‐ leerlingbegeleiders; 
‐ teamleiders; 
‐ orthopedagoog; 
‐ ondersteuner passend onderwijs; 
‐ schoolmaatschappelijk werk 
‐ leerplicht ambtenaar: Aalburg, Woudrichem, Werkendam, Heusden  
‐ GGD Hart voor Brabant; 
‐ GGZ Breburg; 
‐ schoolagent; 
‐ Bureau Jeugdzorg. 
 
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 hoe-
ven te zijn. 
 
Het Ondersteuningsteam werkt volgens de volgende werkwijze: 
‐ de leerlingbegeleider meldt de leerling aan bij de zorgcoördinator, deze meldt de 

leerling aan bij het Ondersteuningsteam overleg na schriftelijke toestemming van 
ouders; 

‐ een week voorafgaand aan het overleg wordt een overzicht met leerlingen die be-
sproken 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 uitkom-

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

teem SOM; 
‐ de mentor informeert de ouders over de voortgang. 
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4.5. Overleggen op basis van een professionele dialoog 
 
In de ondersteuningsstructuur neemt het overleg over de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling en daarmee de voortgang van de schoolloopbaan een belangrijke plaats in. Van-
daar 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, 

gezamenlijk proces, loyaliteit, wederzijdse afstemming. 
3. Ondersteuning: coachen, faciliteren, helpen in positionering, ondersteunen, voor-

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

elkaars rol, verwachtingen uitspreken, voorspelbaar zijn, zichtbaar zijn in de orga-
nisatie. 

5. Professionele zakelijkheid: adviserend, afstand nemend, anticiperend, autonoom, 
controlerend, kader stellend, voorbeeldrol invullend. 

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

lijkheid voor de eigen school, resultaatverantwoordelijkheid. 
8. Vertrouwen: empathie, betrokkenheid, fouten mogen maken, kwetsbaarheid, oog 

voor elkaar, reflectie, respect voor elkaar, ruimte, verbondenheid, zorg en aan-
dacht. 

 
Deze acht kwaliteitskenmerken zijn van groot belang bij de evaluatie van de besprekin-
gen en dan vooral wanneer het overleg niet optimaal verloopt en er bij de deelnemers 
onvrede bestaat. 
 
4.6.  Functie Adviescommissie Toelaatbaarheid 
 
In de wet passend onderwijs is bepaald dat na 1 augustus 2014 door de samenwerkings-
verbanden een toelaatbaarheidsverklaring voor het (voortgezet) speciaal onderwijs afge-
geven 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 
regulier als het speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Zij nemen leerlingen 
met ondersteuningsvragen 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 samenwerkingsver-
band. 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 vin-
den met het passende zorgaanbod; 

‐ gebaat zijn bij een tijdelijke opvang in een bovenschoolse voorziening. 
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Tot de taken van de ACT behoren onder meer:  
‐ het geven van advies over de deelname aan het OPDC van het samenwerkingsver-

band. Deze voorziening verzorgt de bovenschoolse opvang van leerlingen die van-
wege 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.  
 
4.7. Rollen en taken in een checklist 
 
Hieronder volgt een overzicht van de rollen en taken van het Intern Ondersteuningsteam, 
het Ondersteuningsteam en de ACT. Dit geldt als een nadere uitwerking van het voor-
gaande. 
 

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 functioneren 
(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 / zorgfunctiona-
rissen 

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 
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Advies passende onderwijsleeromgeving   x 

Directeur van het SWV VO De Langstraat geeft op basis van advies ACT 
formeel een ‘go’ of ‘no go’. 

   

 
4.8. 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 ge-
meenten en het bestuur van het SWV VO De Langstraat is de samenhang tussen het on-
dersteuningsplan van het SWV en de plannen in het kader van de jeugdhulp aan de orde 
geweest. Het overleg is bedoeld om te komen tot een afstemming ten aanzien van de 
taakstelling van het onderwijs en van de gemeentelijke overheid om zo zorg te dragen 
voor een dekkende zorgstructuur en alle leerlingen 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 ondersteuning en jeugdzorg in de regio. Het onderwijs neemt daarin een bijzondere 
positie in. Centraal daarin staat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school-
loopbaan van de leerling. Door de invoering van passend onderwijs komt daarbij de bij-
zondere verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een passende plaats voor iedere leer-
ling 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 onder-
steuning en hulp, realiseren deze zo veel mogelijk binnen het onderwijs door de inzet van 
frontlijnmedewerkers (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 
vervolg. Een passend vervolg kan ook zijn dat nadere diagnostiek plaatsvindt ten behoe-
ve van aanvullende specialistische hulp. Het vervolg kan ook door de frontlijnmedewerker 
zelf worden uitgevoerd.  
 
Afstemming tussen scholen en frontlijnmerkers is bijzonder gewenst voor die leerlingen 
die een ondersteuningsbehoefte hebben en voor wie gewerkt wordt met een ontwikke-
lingsperspectief. Verder kan de school gebruik maken van de expertise van de frontlijn-
medewerker 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 Ondersteuningsteam qua samenstelling en werkwijze. 
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4.9. Professionalisering interne overleg- en ondersteuningsorganisatie 
 
Het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg heeft een goede interne ondersteu-
ningsstructuur. We zijn echter 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. 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 (inzet 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. 
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Hoofdstuk 5 
 
 
Doorlopende leer- en ondersteunings-
lijnen 
 
 
5.1. Vooraf 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van leer-
lingen en de maatregelen en afspraken die daarvoor nodig zijn. Juist voor leerlingen met 
ondersteunings- en onderwijsbehoefte is de zorg voor continuïteit van het grootste be-
lang. 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 maakt 
onderdeel uit van de regio Waalwijk en jarenlang wordt er gewerkt met goede afspraken 
in zake voorlichting, advisering, aanmelding, informatieoverdracht en plaatsing. Naast de 
regionale afspraken heeft het voortgezet onderwijs ook te maken met het Inrichtingsbe-
sluit Voortgezet Onderwijs, waarin de regels en afspraken staan in verband met inschrij-
ven, schorsen en verwijderen 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 onder-
steuningsbehoefte. 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. Hier-
voor 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 het voortgezet onderwijs geldt dat de leerling moet voldoen aan het Inrich-

tingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diplo-
ma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-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 ondersteu-

ningsvragen 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 ou-
ders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een 
ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een pas-
sende plek te vinden. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Overigens gaat 
de termijn van 6 weken pas in wanneer alle noodzakelijk informatie is ontvangen. 
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In het vervolg gaan wij in op het regionale Verlengd aanmeldingstraject en op de afspra-
ken over de overdracht van informatie van primair naar voortgezet onderwijs. 
 
5.2.1. Verlengd Aanmeldingstraject (VAT) 
 
In samenwerking met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30-10 heeft het Sa-
menwerkingsverband 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 aanmerking 
komen voor een verlengd traject. Deze leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
worden besproken door de leraren van groep 7 en 8, de directie, de IB-er en de onderwijs-
ondersteuner (voormalige AB’er). Ook ouders kunnen zelf aangeven 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 samenwerkingsverband 
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 onderwijsondersteuner 
komen tot een voorlopig advies. Ze bespreken dat met de ouders. Ouders hebben de moge-
lijkheid 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 samenwer-
kingsverband primair onderwijs. Deze informeert de projectleider VAT. Beiden oriënteren 
zich, stellen verhelderende vragen, beoordelen of gegevens toereikend zijn en komen met 
een advies voor scholen met een passend ondersteuningsprofiel. 
Scholen voor PO en VO en ouders worden op de hoogte gesteld van het advies. Ouders heb-
ben 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 leerling (met 
een VAT) wordt aangemeld bij de school voor VO. De beide samenwerkingsverbanden en de 
projectleider VAT gebracht van de aanmeldingen. De scholen van VO ontvangen een over-
zicht van de leerlingen en hun schoolkeuze. 

Vóór de 
kerst-
vakantie 

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 Samenwerkingsverband VO De 
Langstraat. 
Indien de school voor VO besluit voor toelating en er blijkt extra ondersteuning nodig te zijn 
dan worden afspraken gemaakt over de inrichting van een Ontwikkelingsperspectief.  

Tussen fe-
bruari en 
april/mei 
groep 8 

De ACT van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat onderzoekt nader de ondersteu-
ningsvraag van de leerling, die niet toegelaten is. Zij adviseert over een extra 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 bekrachtigd dit na overleg met de directeur VO. 
Indien een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in beeld is moet het Samenwerkings-
verband VO De Langstraat een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken. 
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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 directeur van het Samen-
werkingsverband VO De Langstraat wordt ingelicht over het advies en bekrachtigd dit na 
overleg met de directeur VO. 
Indien nodig wordt aan het Samenwerkingsverband VO De Langstraat gevraagd een toelaat-
baarheidsverklaring te verstrekken. 

 
Het VAT is ingesteld om ouders en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in 
het voortgezet 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 aan-
melding. 
Uiteraard moet de gehele procedure in overeenstemming met de nieuwe eisen die de 
zorgplicht stelt aan het voortgezet onderwijs.  
 
5.2.2. Overdracht van PO naar VO voor leerlingen met een extra onder-

steuningsbehoefte 
 
Deze doelgroep betreft de leerlingen, die van het primair onderwijs doorstromen naar het 
voortgezet onderwijs en voor wie, op grond van de ondersteuningsbehoefte, te verwach-
ten 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 
onderzocht, 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, 
waarvoor soms ook hulp geboden wordt door jeugdhulpverlening; 

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

‐ soms hebben de ouders geen goed beeld van de problematiek, leggen de lat te 
hoog, kunnen 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 
verplicht 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 onder-

zoek naar de mogelijkheden van plaatsing; 
‐ leerlingen en ouders tijdig duidelijkheid hebben over de plaatsing in het voortgezet 

onderwijs; 
‐ er een transparante communicatie is tussen alle betrokkenen. 
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Onze school baseert zich op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, gegevens over de 
capaciteiten, de PO-Eindtoets en gegevens m.b.t. tot gedrag, sociaal emotionele ontwik-
keling en werkhouding. Mocht er een verschil zijn tussen het advies en de dossiergege-
vens, dan is het belangrijk 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 ontwikkelingsperspectief opzetten, waarin opgenomen de inzet van middelen en on-
dersteuning. 
 
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 gedaan bij de ACT van 
het Samenwerkingsverband VO De Langstraat. Daarvoor wordt een aanmeldingsformulier 
ingediend. In dat formulier gaat het om het aangeven van de belangrijkste kenmerken 
van de leerling, de ondersteuningsbehoefte, de uitgevoerde activiteiten en de bereikte 
resultaten.  
 
De school voor voortgezet onderwijs geeft aan dat alles in het werk gesteld is om op ei-
gen kracht, met ondersteuning van de eigen onderwijsondersteuners, aangevuld met 
ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, uitval te voorkomen en het leer-
proces te continueren. Na instemming door de ouders wordt de aanmelding gedaan bij de 
ACT. 
 
Voor een plaatsing binnen het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsver-
klaring nodig van het samenwerkingsverband. 
 
Indien de leerling geplaatst wordt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, wor-
den de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de gegevens over de capaciteiten, de resul-
taten van toetsen en gegevens m.b.t. tot gedrag en werkhouding aan de school voor 
voortgezet speciaal onderwijs worden overgedragen in verband met de warme over-
dracht.  
 
Overigens is het ook mogelijk dat de ouders zelf het initiatief nemen het kind aan te mel-
den bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dan geldt dat die school de zorg-
plicht krijgt en de ondersteuningsbehoefte moet onderzoeken. In die situatie geldt dat 
dan de school voor voortgezet speciaal onderwijs de toelaatbaarheidsverklaring aan-
vraagt. Juist in die situaties zijn transparantie 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 beroepson-
derwijs. Ook dat maakt een onderdeel uit van ons beleid ten aanzien van passend on-
derwijs.  
 
De mentoren en decanen begeleiden en adviseren de leerlingen in het kiezen van een 
vervolgopleiding. De mentor vult het overdrachtsdossier in. De decanen ‘volgen’ de leer-
lingen nog een jaar door te informeren over hoe het gaat op de vervolgopleiding. 
 
De VAVO (Volwassen Algemeen Voortgezet Onderwijs) binnen het middelbaar beroeps-
onderwijs 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 inge-
schreven 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 regel-
matig 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 betrokkenheid van ouders en school ten einde optimale omstan-
digheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. 
In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen 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 
aandacht 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 verplicht 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 be-
lang voor die leerlingen waarbij sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Indien dat 
niet het geval is wordt aangegeven welke school dan in staat is wel een passend aanbod 
te doen. Leidend voor de beslissing is, naast dit schoolondersteuningsplan, alle informatie 
over de leerling.  
 
De school moet binnen zes weken de ouders informeren over de uitkomst. Deze termijn 
kan verlengd worden met nog eens vier weken. De termijn van zes weken gaat pas in 
wanneer alle relevante informatie over de leerling beschikbaar is.  
 
Het Willem van Oranje College draagt zorg voor een zo zorgvuldig mogelijke informatie-
overdracht over de aanmelding, de zorgplicht en dit schoolondersteuningsplan. 
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6.3. Informatie aan ouders over de voortgang van het onderwijs 
 
Het Willem van Oranje College vindt het van essentieel belang dat ouders gedurende de 
gehele schoolloopbaan geïnformeerd worden over de voortgang van de schoolloopbaan. 
Informatiebijeenkomsten, ouderavonden, nieuwsbrieven, website e.d. zijn goede midde-
len om de ouders te informeren.  
 
Een belangrijke schakel in het geheel is de mentor. Deze is goed op de hoogte van de 
ontwikkeling van de leerling en deze is de eerst aangewezene om contact te onderhou-
den met de ouders. In het bijzonder is de mentor van belang bij twijfels over de voort-
gang 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 contactmomen-
ten.  
 
Op de website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat worden de ouders geïn-
formeerd over de werkzaamheden van het samenwerkingsverband, de ACT en de boven-
schoolse voorzieningen als OPDC en het voortgezet speciaal onderwijs. Ook worden ou-
ders 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 ondersteuning 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 onder-

steuning.  
 
De wet passend onderwijs verplicht scholen om over onderdeel a en b op overeenstem-
ming gericht 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 leerlingen tussen leraren. Dit overleg van het Intern Ondersteuningsteam is ge-
wenst om problemen te delen, aan te pakken, af te stemmen en te bezien of aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Dit overleg is een professioneel overleg van direct betrokkenen 
bij de school. 
 
In sommige gevallen is er bij een leerling sprake van extra ondersteuning omdat de aan-
pak op klassenniveau geen of te weinig effect heeft. In dat geval wordt een beslissing 
genomen de leerling te bespreken in het Ondersteuningsteam. In dit team nemen ook 
externe deskundigen plaats. Voor een bespreking in het Ondersteuningsteam is  toe-
stemming van de ouders nodig. Dat geldt ook voor een aanmelding van de leerling bij de 
ACT. 
 
6.6. Medezeggenschap en inspraak 
 
Voor de inrichting van passend onderwijs op school en in het samenwerkingsverband zijn 
twee documenten van belang: 
- het schoolondersteuningsplan; 
- het ondersteuningsplan. 
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In de wet passend onderwijs en in wet medezeggenschap onderwijs is vastgelegd dat de 
leraren en ouders adviesrecht op het schoolondersteuningsplan hebben via de medezeg-
genschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids (en door-
gaans 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 ondersteu-
ningsplan vast te stellen. In verband met medezeggenschap en inspraak heeft ieder sa-
menwerkingsverband een ondersteuningsplanraad. Deze raad is een boven bestuurlijke 
medezeggenschap. Om het ondersteuningsplan vast te stellen is, zoals eerder vermeld, 
instemming nodig van de ondersteuningsplanraad. 
 
6.7.  Omgaan met bezwaar en geschil 
 
Het Willem van Oranje College vindt een goede dialoog en communicatie tussen ouders 
en school van het grootste belang. Met wederzijds respect voor ieders standpunt, een 
grote betrokkenheid en het besef dat het gaat om de schoolloopbaan van de leerling 
verwachten wij dat veel problemen binnenschools opgelost kunnen worden. Daarmee 
benadrukken wij ook de inzet van een bemiddelaar en ‘een derde partij’. Er zijn natuurlijk 
meerdere personen die een dergelijke 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.  
 
Op grond van de wet passend onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het 
samenwerkingsverband de beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het 
speciaal onderwijs. Tegen die toelaatbaarheidsverklaring kunnen de betrokken ouders en 
het schoolbestuur bezwaar 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. 
 
Indien er binnen de regio geen oplossing gevonden kan worden is het mogelijk dat con-
tact wordt opgenomen met de landelijke geschillencommissies in verband met passend 
onderwijs. Voor de verschillende aspecten van de invoering van passend onderwijs zijn 
diverse commissies in het leven geroepen. Voor dat overzicht verwijzen wij naar de web-
site: www.onderwijsgeschillen.nl. 
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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 wordt gezien als een nulmeting. Het is 
gewenst 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 schoolondersteuningsplan 
 
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 vroegsignalering; 
- de kwaliteit van de basisondersteuning; 
- de kwaliteit van communicatie met leerlingen en ouders; 
- de overlegstructuur met het Intern Ondersteuningsteam en het Ondersteunings-

team; 
- 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. 
 
7.3. Kwaliteitsnorm van de inspectie 
 
In het toezichtskader van de inspectie wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de ondersteuning: 
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In het bijzonder gaat het dan om de volgende drie kwaliteitsaspecten: 
 
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 systematisch de 
vorderingen van de leerlingen aan 
de hand van genormeerde toetsen.  

- Dit gebeurt ten minste op de doorstroomrelevante vakken met genormeerde toetsen of op de 
referentieniveaus. De school gebruikt voor de referentieniveaus externe toetsen, die een mogelijk-
heid hebben tot analyse (Dit gebeurt op twee momenten in de onderbouw);  
- De school volgt de sociaalemotionele ontwikkeling;  
- De school heeft een systeem waarin ontwikkelingen van leerlingen over de leerjaren heen wor-
den bijgehouden en gevolgd.  
Praktijkonderwijs:  
De school gebruikt voor de referentieniveaus taal en rekenen externe toetsen bij leerlingen waar 
dat van toepassing is.  

9.2  
 

De school bepaalt wat de onder-
wijs- en ondersteuningsbehoefte 
is van individuele of groepen 
leerlingen.  

- De school benoemt per leerling of groep leerlingen wat hiaten of juist voorsprong is in cognitie-
ve vaardigheden;  
- De school benoemt de leemtes in de sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen met onder-
steuningsbehoeften.  
- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) welk extra 
aanbod nodig is.  
- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) wat hun 
ondersteunings- en instructiebehoefte is;  
- De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) welke 
sociaal emotionele begeleiding nodig is 

9.3  De school heeft doelen gesteld 
die erop gericht zijn om achter-
standen te bestrijden.  

- De school heeft op het niveau van de leerling of een groepje leerlingen 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 ondersteuning 
planmatig uit.  

- Er zijn maatregelen getroffen (bijvoorbeeld verlenging leertijd, remedial teaching, hulpklassen, 
faalangsttrainingen) voor zowel cognitieve als sociaalemotionele ondersteuning voor alle leer-
lingen die extra ondersteuning nodig hebben;  
- De school voert die maatregelen uit;  
- De school evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen en past de geboden ondersteu-
ning aan.  

 
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 praktijkscholen) 

- Dit perspectief komt zo spoedig mogelijk na plaatsing maar in elk geval 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 schoolperiode en de uitstroombestemming waar het eindprofiel op is 
afgestemd (PrO: uitstroomprofiel wordt binnen 2 jaar vastgesteld, het onderwijsprogramma binnen 6 
weken). Uit de eerst opgestelde ontwikkelingsperspectieven blijkt een ambitieuze inschatting van de 
ontwikkelingsmogelijkheden 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 onderwijs zoals 
beschreven in het ontwikkelingsper-
spectief. 
 
(verplicht voor praktijkscholen) 

- 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 ontwikkelingsperspectief i.c. de leerrou-
te. 

10.3 
 

De school stelt vast of de leerlingen 
zich ontwikkelen conform het ont-
wikkelingsperspectief en maakt naar 
aanleiding hiervan beredeneerde 
keuzes. 
 
(verplicht voor praktijkscholen) 

Dit betekent dat: 
- 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 afstemming van het (or-
tho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen op de onderwijsbehoeften van de (individuele) leer-
lingen teneinde de leerling binnen de bandbreedte te houden van de leerroute waarin hij is geplaatst 
(Dit aandachtspunt geldt in mindere mate voor praktijkonderwijs). 
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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 ade-
quate overgang van zorgleer-
lingen die van andere scholen 
komen. 

- De school volgt een interne procedure voor de ontvangst van zorgleerlingen, waarin ook de 
warme overdracht geregeld is; 
- De ondersteuning is gebaseerd op het onderwijskundig rapport 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 ade-
quate overgang van zorgleer-
lingen naar andere scholen. 

- De school volgt een interne procedure voor de overgang van zorgleerlingen, waarin ook de 
warme overdracht geregeld is; 
- De school informeert de ontvangende school over zorgleerlingen; 
- De school betrekt de ouders van de zorgleerlingen bij de overgang; 
- De gang van zaken met betrekking tot de overgang wordt jaarlijks geëvalueerd. 

11.3 De school bereidt de leerlingen 
en de ouders/verzorgers voor op 
de vervolgoplei-
ding/arbeidsmarkt. 

- De toeleverende school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerling bij de keuze voor het ver-
volgonderwijs; 
- De school heeft zich ingespannen eventuele hiaten in de kennis en vaardigheden van de leer-
ling weg te werken (door middel van aansluitingsprogramma’s); 
- De school heeft de leerling en zijn ouders/verzorgers de gelegenheid gegeven een of meer 
kennismakingsbezoeken af te leggen aan de ontvangende school; 
- De school heeft een volledig onderwijskundig rapport opgesteld. 

11.4 School vervult haar rol in de 
zorgketen. 

PM 

 
7.4. Resultaat 
 
Op 4 februari 2014 is tijdens een inspectiebezoek vastgesteld dat de ondersteuning op 
sociaal-emotioneel gebied op orde is. Voor wat betreft de ondersteuning op inhoud (taal- 
en rekenachterstanden ) zal meer aandacht moeten komen. In het LRP van 2014-2015 is 
dit ook opgenomen. 
 
7.5. Audit 
 
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.  
 
7.6. Onderzoek naar de kwaliteiten basisondersteuning; Willem van Oranje 

Wijk en Aalburg 
 
In mei 2014 heeft op initiatief van het SWV VO De Langstraat een onderzoek plaatsge-
vonden bij alle scholen. In dit onderzoek is onderzocht welke deskundigheid, voorzienin-
gen en materialen elke school tot haar beschikking heeft voor het begeleiden en onder-
steunen van haar leerlingen. Inzichtelijk wordt welke basisondersteuning de school biedt 
aan leerlingen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. De scholen hebben een uitgebreide 
rapportage ontvangen over de resultaten van het onderzoek op de eigen school. Die rap-
portage kan gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling en inrichting van de basisonder-
steuning. Daarnaast kan het verslag gebruikt worden bij de vormgeving van de professi-
onalisering.  
 
Wij beperken hier tot enkele algemene opmerkingen: 
‐ leerlingen voelen zich overwegend veilig op de school en gaan op een correcte wijze 

met elkaar om; 
‐ voldoende wordt geoordeeld over het afstemmen van de onderwijstijd, werkvor-

men, instructie op de verschillen tussen leerlingen. Dat geldt niet voor de leerstof 
die aangeboden wordt en ook niet om extra leerstof aan te bieden; 
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‐ voldoende tot goed wordt geoordeeld over het behalen van resultaten en het analy-
seren ervan. Zwak is het oordeel over de vraag of de normen het referentieniveau 
taal bevatten; 

‐ planmatig werken (groepsplan, evaluatie e.d.) wordt als voldoende beoordeeld; 
‐ overwegend voldoende wordt geoordeeld over het werken met het ontwikkelings-

perspectief; 
‐ het oordeel over de visie op het beleid leerling ondersteuning wordt als voldoende 

beoordeeld (draagvlak, perspectief, inzet middelen e.d.); 
‐ het algemene oordeel over de evaluatie van de ondersteuning is voldoende. Zwak 

wordt geoordeeld op de vraag of we jaarlijks nagaan of we ondersteuningsmiddelen 
goed hebben ingezet; 

‐ ten aanzien van de deskundigheid wordt geoordeeld dat we goed in teamverband 
kunnen leren. Zwak is het oordeel over de aanwezigheid van didactische competen-
ties (o.a. gedifferentieerd werken). Overige aspecten van de professionaliteit wor-
den als voldoende goed beoordeeld (begeleiden van leerlingen, pedagogisch com-
petenties, organisatievermogen); 

‐ het functioneren van het ondersteuningsteam wordt als voldoende beoordeeld; 
‐ het oordeel over de warme overdracht is voldoende tot goed. 
 
7.7. Overzicht van professionaliseringactiviteiten 
 
In het voorgaande is reeds aangegeven dat in verband met de versterking van de kwali-
teit van de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur aandacht besteed wordt 
aan een aantal thema’s. In verband met de kwaliteitsborging zijn die activiteiten van 
groot belang. In verband met de volledigheid worden deze activiteiten hieronder nog-
maals weergegeven. 
 
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 (inzet 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. 
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Ten aanzien van de basisondersteuning worden de volgende onderdelen verder ontwik-
keld. Deze zijn voor een deel gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek in april 
2014 is onder regie van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning.  
 
1. Versterken van de basisondersteuning 

In 2014-2015 wordt een trainingstraject ingezet met Ortho Consult. Voorafgaand 
aan dit traject kunnen leraren en teams aangeven welke behoefte er is om passend 
onderwijs vorm te geven in de klas. 

2. In kaart brengen van en ondersteunen in taalachterstanden 
Middels genormeerde toetsen wordt vastgesteld op welke terreinen van taal leer-
lingen achterstanden hebben. Vervolgens worden de leerlingen tijdens ondersteu-
ningsuren begeleidt op ‘zwakke’ onderdelen. 

3. Investeren op individuele, inhoudelijke ondersteuning van leerlingen 
Een viertal kerndocenten en een directielid gaan een training volgen over leerstra-
tegieën, goede toets constructies en het analyseren van gemaakte toetsen (RTTI). 
Na het uitrollen kunnen we de leerlingen nog beter determineren en ondersteunen 
op inhoud.  
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Hoofdstuk 8 
 
Financiën 
 
 
8.1. Vooraf 
 
Voor de (extra) ondersteuning van leerlingen, leraren en teams wordt op basis van het 
aantal LGF-leerlingen per 1 oktober 2013 van het SWV VO De Langstraat een bedrag 
ontvangen. Met dit bedrag wordt in schooljaar 2014-2015 alle extra ondersteuning bin-
nen de school gegeven. Voor leerlingen en situatie waar dat voor nodig is, wordt daartoe 
een ontwikkelingsperspectief opgesteld met daaraan verbonden middelen, ondersteu-
ning, tijd en omvang. 
 
8.2. Budgetten 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 is, zal er ruimte gevonden moeten worden in LGF-
arrangementen 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 leerlingkenmerken, 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. 
 
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 standaarden van  40 – 20 – en 10 uren per leerjaar. Lo-
pende het jaar wordt geëvalueerd of de toegekende standaarden kloppen. Ook 
kunnen uit dit budget middelen worden aangeschaft. 

b. een schoolbudget 
Hieronder vallen de inzet van zorgcoördinator en andere externe experts als de in-
terne ondersteuning ontoereikend is. 

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: 
 
Weblinks maken naar: 
 
- taakprofielen van ondersteuningsfunctionarissen 
- dyslexieprotocol 
- dyscalculieprotocol 
- protocol medisch handelen 
- aanmeldings- en determinatieprocedure 
- aanmeldingsformulier IOT en OT 
- Pestprotocaol 
- SOVA-protocol 
- Veiligheidsprotocol 
- SOP – SWV De Langstraat 
- format OPP – SWV De Langstraat 
- ……………………. 
- ………………. 
 


