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Hoofdstuk 1: Ondersteuning voor leerlingen 

 

1.1. Visie 

Dit ondersteuningsplan geeft informatie over de manier waarop de ondersteuning voor 

leerlingen op het Rembrandt College georganiseerd is.  Het plan start met een weergave van 

onze visie op onderwijs en ondersteuning. Het biedt bovendien inzicht in de structuur van de 

ondersteuning op het Rembrandt College. Het tweede deel van het plan is gewijd aan 

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband. 

 

Visie op onderwijs 

Het onderwijs op het Rembrandt College is een doelgericht georganiseerd proces om 

verwerving, verwerking en toepassing van kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerling tot 

stand te brengen. Docenten op het Rembrandt College organiseren het onderwijsleerproces 

(waaronder de lessen) zodanig dat leerlingen: 

 

 Cognitie en creativiteit verbinden; 

 Uitgedaagd worden om actief met de leerstof (kennis, vaardigheden en 

attitudeontwikkeling) om te gaan; 

 Zelfstandig leren werken en met anderen leren samen te werken; 

 Samenhang ervaren binnen het curriculum (doorlopende leerlijn); 

 Zich verantwoordelijk leren voelen voor het eigen leerproces en de eigen leerresultaten. 

 

Van leerlingen mag verwacht worden dat zij actief deelnemen aan onderwijsactiviteiten, 

dat zij huiswerk maken en aan schoolwerk een hoge prioriteit toekennen. In de reeks van 

activiteiten die samen het leerproces vormgeven staat de les centraal. In de les wordt de 

leerstof uitgelegd, worden instructies gegeven over hoe met de leerstof moet worden 

omgegaan,  ontvangen leerlingen feedback en worden zij gemotiveerd om de leerstof eigen 

te maken. 

 

De leerinhoud omvat meer dan vakkennis. Leerlingen van het Rembrandt College zijn 

sociaal competent, nemen deel aan de samenleving door aangeleerde vaardigheden en 

het lopen van stages. Leerlingen krijgen veel culturele bagage mee, zijn op de hoogte van 

maatschappelijke ontwikkelingen en leren daarbinnen keuzes maken en deze te 

verantwoorden. Leerlingen zijn op de hoogte van de grote wereldvraagstukken, kennen de 

achtergrond van deze vraagstukken en zijn in staat door eigen gedrag een bijdrage te 
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leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. Zij kunnen daardoor succesvol handelen 

in hun vervolgopleiding en in de samenleving. 

 

Visie op leerlingenondersteuning 

Vanuit de maatschappij, vanuit ouders wordt terecht een beroep gedaan op de school om te 

komen met een visie op leerlingenondersteuning en bijbehorende aanpak. Het Rembrandt 

College probeert daar ook naar vermogen aan te voldoen. Maar als school moeten we 

oppassen dat we hierin niet te ver doorschieten. De primaire taak van een school is en blijft 

het verzorgen van onderwijs. Wij willen er dan ook voor waken ons niet teveel op terreinen 

te begeven waarop anderen meer deskundig zijn. Het antwoord op de vraag in hoeverre 

ondersteuning onderdeel moet zijn van het hele schoolgebeuren, hangt uiteraard ook 

samen met de keuzes en afwegingen die de school moet maken bij het zo efficiënt en 

effectief mogelijk inzetten van de beschikbare middelen.  

 

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving met een goed 

pedagogisch klimaat. Kinderen zijn kwetsbaar en hebben recht op bescherming. Het 

Rembrandt College wil stimuleren dat kinderen opgroeien in een veilige en gezonde 

omgeving, een omgeving die hen kansen biedt op een positieve en kansrijke ontwikkeling. 

De veiligheid van het kind staat in alle keuzes die wij maken voorop. Bij ons handelen is het 

belang van het kind leidend. Wij hechten belang aan de mening van het kind, en daarom 

gaan we uit van het kind in de ondersteuning die wij bieden. 

 

Het Rembrandt College wil een school zijn waarin recht gedaan wordt aan de uniciteit van 

iedere leerling. Het Rembrandt College voelt zich verantwoordelijk voor het aanbieden van 

een goed schoolklimaat, het remediëren van voorkomende leerproblemen, het signaleren 

van sociaal-emotionele- en gedragsproblemen en het bieden van lichte vormen van 

schoolgerelateerde begeleiding. 

 

De kern van het pedagogisch handelen van het Rembrandt College is perspectief bieden aan 

alle leerlingen en hun ouders/ opvoeders. Ongeacht ieders geloof, overtuiging en etnische 

achtergrond. Een leerling die goed in zijn vel zit, maakt vaak beter gebruik van zijn talenten. 

Meestal verloopt dat goed, maar in toenemende mate is het nodig daarvoor extra inzet te 

leveren, als leerling, als docent en als ouder/verzorger. 
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Het Rembrandt College onderkent de noodzaak van een effectief systeem van 

ondersteuning voor die leerlingen die zodanig met problemen kampen dat hun leer- en 

ontwikkelingsproces niet meer optimaal verloopt. Het ondersteuningssysteem begint op het 

Rembrandt College bij de mentor. Op het Rembrandt College is de mentor een 'eerstelijns- 

mentor'. 

 

Voor problemen op sociaal emotioneel terrein zijn leerlingbegeleiders, twee 

schoolpedagogen, een ondersteuningcoördinator, een ambulante begeleider en een 

schoolmaatschappelijk werker aan de school verbonden. Daarnaast beschikt het Rembrandt 

College over een aantal interne deskundigen voor vragen op het gebied van faalangst, 

dyslexie, dyscalculie of (studie)keuzeproblemen. Tot slot heeft de school afspraken gemaakt 

waardoor de hulp van externe hulpverleners kan worden ingeroepen.  

 

1.2. De ondersteuningsroute 

 

Professionele ondersteuning wordt verleend door een organisatie waarin taken, 

bevoegdheden en doelen helder gecommuniceerd worden en voortgang in het behalen van 

de gecommuniceerde doelen wordt bewaakt, geëvalueerd en bijgesteld. Op het Rembrandt 

College hebben we een structuur ingericht rondom de ondersteuning die in de basis al deze 

punten borgt. 

Centraal punt hierin zijn de docenten. Omdat de eerste zorg het volgen van onderwijs betreft 

hebben de docenten hierin de eerste verantwoordelijkheid. De mentor zal de voortgang 

hiervan bewaken en bespreken met leerling en ouders, in overleg met de vakcollega’s. De 

mentoren krijgen ondersteuning en back-up van de leerlingbegeleiders.  

Overleg vindt onder meer plaats in de verschillende leerlingbesprekingen die structureel in 

het schooljaar ingepland staan.  

Indien de problematiek de capaciteiten en de bevoegdheden van de mentor/ het team 

overschrijdt, volgt overleg met de leerlingbegeleider en waar nodig een melding bij de 

ondersteuningscoördinator. 

Vanaf dat moment wordt er met een plan van aanpak gewerkt (handelen en afspraken 

worden vastgelegd in Magister- en in begeleidingsverslagen) zodat de probleemanalyse 

duidelijk kan worden weergegeven en de leerling die ondersteuning krijgt, die er toe bij zal 

kunnen dragen dat het probleem beheersbaar wordt of zelfs opgelost wordt.  

Er moet sprake zijn van een duidelijke afstemming wie, waar, hoe en wanneer 

verantwoordelijk is. Ouders en de leerling zelf spelen hierin een belangrijke rol. Indien de 
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gevraagde ondersteuning de professionaliteit en achterliggende gedachte (school is er om 

onderwijs te bieden) overstijgt, zal dit kenbaar gemaakt worden. Deze kaders worden voor 

het opstarten van de ondersteuning al aan ouders duidelijk gemaakt.   

 

Organisatiemodel ondersteuningsstructuur 

Naast het organisatiemodel is de werkwijze ook sterk ingekaderd. Dit is om te allen tijde in 

het ondersteuningsproces duidelijk te kunnen maken waar we staan en wie welke taak heeft. 

Voor elke fase is een bepaalde tijd (6 weken) afgesproken waarbinnen resultaten behaald 

kunnen/moeten worden. 

 

  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.stickers.be/detail-full-color-50mm.asp?ProductID%3D1715%26CatID%3D59&ei=jUslVeKWOMqcsAHpxIKIAg&bvm=bv.90237346,d.ZWU&psig=AFQjCNHKE1QhKLoDxmHG0r1Aa3G_eizI0g&ust=1428593839204543
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De 'Schijf van 4' is een eenvoudige manier om vast te stellen welke ondersteuning de school 

levert en waar de leerling zich in de intensiteit van de begeleiding op dat moment bevindt. 

Het is dus geen schema waarin de weg naar onderwijs buiten de school in engste zin van het 

woord aangegeven wordt, maar een duiding op welke manier de zorg geleverd wordt en wie 

volgens welke werkwijze verantwoordelijk is. De school zal er altijd naar streven om de 

ondersteuning te af te ronden. De school erkent echter dat er een groep leerlingen is die 

altijd een bepaalde mate/intensiteit van ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben om 

een diploma te behalen.  

 

Fase 1: algemeen pedagogisch handwerk (mentor bewaakt) 

Het Rembrandt College verwacht van haar medewerkers dat ze vanuit professioneel 

handelen met de meeste zaken zelf om kunnen gaan en adequaat op kunnen treden. 

Ondersteuning die leerlingen op persoonlijk en of didactisch niveau nodig hebben, kunnen in 

de meeste gevallen tussen de medewerker en de leerling worden opgepakt. 

 

Fase 2: Teamafspraken, gezamenlijke aanpak (mentor bewaakt) 

Bij een algemeen onderkende ondersteuningsbehoefte van een leerling kunnen afspraken 

worden gemaakt binnen de groep vakcollega’s hoe hiermee om te gaan. Eventueel is 

ondersteuning van een leerlingbegeleider of docenten noodzakelijk. 

 

Fase 3: Intensieve interne ondersteuning (ondersteuningscoördinator bewaakt) 

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning is dit in 

overleg met de ondersteuningscoördinator af te spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 

ondersteuning door de pedagoog, de ambulant begeleider of de schoolmaatschappelijk 

werker. De ondersteuning wordt geboden op basis van een plan van aanpak en geëvalueerd. 

Afspraken worden met de ouders gecommuniceerd. In deze fase zal meestal de 

leerlingbegeleider een belangrijke uitvoerende rol hebben.  

 

Fase 4: Intensieve externe ondersteuning (ondersteuningscoördinator bewaakt) 

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning die niet 

binnen de school voorhanden is, is dit in overleg met de ondersteuningscoördinator af te 

spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een plaatsing op een bovenschoolse voorziening 

(bijvoorbeeld Overstag) of een cluster 2,3 of 4 school. De ondersteuning wordt geboden op 

basis van een plan van aanpak en geëvalueerd en aan ouders gecommuniceerd. 
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De ondersteuningscoördinator is degene die namens de directie de professionele 

ondersteuning van leerlingen bewaakt.  

In Fase 1 en 2 is hij/zij aanwezig op de achtergrond. Dient als sparringspartner en bewaker 

van de afgesproken protocollen en beleid. 

In Fase 3 dient de OC-er de afgesproken aanpak te accorderen en afstemming te bewaken, 

dit laatste gebeurt in het zgn. casusoverleg. 

In Fase 4 is de OC-er de aangewezen persoon om het geheel te bewaken. 

 

  



 7 
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1.3. Rollen en taken binnen de leerlingondersteuning 

 

Zoals al beschreven zijn er diverse mogelijkheden voor ondersteuning. Hieronder worden de 

verschillende rollen en taken uitgelegd. 

 

Mentor (M) 

 

Om de ondersteuning aan leerlingen aan te laten sluiten bij de leerling, is het noodzakelijk 

dat de begeleiding ook 'door de hele school heen' plaatsvindt. Daarom is de mentor op het 

Rembrandt College een 'eerstelijns-mentor'. Dit houdt in dat de mentor de spilfunctie in de 

leerlingbegeleiding en - ondersteuning vervult met alle bijbehorende rollen en taken.   

Op het Rembrandt College wordt de rol en taak van de mentor als volgt beschreven: 

 

Mentoren begeleiden leerlingen op het gebied van studievoortgang, veiligheid, sociaal-

emotionele ontwikkeling en welbevinden op school. Voor ouders is de mentor het eerste 

aanspreekpunt. De mentor kan zich, indien nodig en wenselijk, gestructureerd laten 

ondersteunen door specialisten in de school. 

 

Een mentor is een pleitbezorger, is iemand voor wie de leerling ertoe doet. Dit houdt in dat 

de leerling weet dat 'wat er ook gebeurt' in de school er in ieder geval zijn mentor is die voor 

hem klaarstaat. Iemand die wil weten wie hij is, wat hij wil en wat hij kan. De mentor heeft 

breed zicht op het functioneren en het welbevinden van zijn/haar mentorleerlingen binnen 

de school. 

Als mentor heeft gesprekken met zijn/haar mentorleerlingen, verzamelt hij informatie over 

hun studieresultaten en hij houdt hun sociaal-emotioneel welbevinden in de gaten. Dit geeft 

de mentor een beeld van de mogelijkheden en belemmeringen die de schoolloopbaan van 

een mentorleerling beïnvloeden. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor 

ouders. De mentor bewaakt de geboden zorg en relateert dit aan de studieresultaten en het 

welzijn van de leerling. Deze spilfunctie zorgt ervoor dat de mentor in voortdurend overleg is 

met alle betrokkenen: de ouders/verzorgers, docenten, de leerlingbegeleider en niet in het 

minst: met de leerling zelf!  
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Daarbij kan de mentor in bijzondere gevallen natuurlijk op hulp rekenen van deskundigen 

binnen de school (denk hierbij aan bijvoorbeeld de decaan, de schoolpedagogen, de 

dyslexiecoördinator, etc.).  Om deze extra hulp in te schakelen is de leerlingbegeleider 

degene die met de mentor meedenkt of er extra ondersteuning nodig is. De 

leerlingbegeleider kan desgewenst deze extra hulp inzetten via de 

ondersteuningscoördinator. 

 

Verzuimbegeleider (VB) 

De verzuimbegeleider begeleidt leerlingen en kwesties die verband houden met het niet- 

volgen van lessen door leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen in de 

school.  

De verzuimbegeleider registreert en bewaakt dat leerlingen op tijd op school zijn en de 

lessen volgen zoals afgesproken in het rooster en deze begeleidt leerlingen en kwesties die 

verband houden met het niet-volgen van lessen door leerlingen zoals bijvoorbeeld:  

- administratieve afhandeling van te laat, uit de les verwijderd, spijbelen of ziekte. 

- het voeren van gesprekken met leerlingen over hun zorgen/problemen  waar nodig 

doorgeven aan en mentor, leerlingbegeleider en evt. ondersteuningscoördinator. 

- het bijhouden van de voortgang van leerlingen en de gemaakte afspraken in een 

dossier. 

 

De verzuimbegeleider werkt hierbij met vaste protocollen die aangeven hoe het Rembrandt 

College omgaat met te laat komen, ziekteverzuim, spijbelen en eruit gestuurd worden. 

 

De leerlingbegeleider 

De leerlingbegeleider is een uitvoerende interne ondersteuningsverlener voor leerlingen met 

een teambrede ondersteuningsvraag of kwesties die verband houden met het niet-volgen 

van lessen door leerlingen, draagt zorg voor de uitvoering van de afgesproken 

ondersteuningsplannen en is mentor-overstijgend aanspreekpersoon voor ouders, leerlingen 

en mentoren. Tevens dient hij/zij als sparring-partner voor de mentor en leefstijldocent.  
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De leerlingbegeleider: 

 zit het mentor-overleg voor; 

 begeleidt, stimuleert en activeert mentoren; 

 verschaft informatie aan leerlingen, ouders en mentoren waar gewenst; 

 voert gesprekken met mentoren en docenten om te komen tot teambrede afspraken; 

 voert van gesprekken met mentoren en docenten om de combinatie van resultaten en het 

welzijn van de leerling in zicht te brengen en aan doelgerichte verbetering te werken. 

 

De inzet van de leerlingbegeleiders is als volgt binnen de school georganiseerd: 

 

Leerlingbegeleider Brugklas 1 TL/H en TL 2 

Leerlingbegeleider TL 3 en TL 4 

Leerlingbegeleider Brugklas 1 H/V, V1, Brugklas 2 H/V, V2 

Leerlingbegeleider H3, H4, V3, V4 

Leerlingbegeleider H5, V5 en V6 
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De ondersteuningcoördinator (OC) 

De ondersteuningcoördinator  coördineert de inzet van adequate ondersteuning aan 

leerlingen die dat nodig hebben. De ondersteuningcoördinator ondersteunt en adviseert 

docenten, mentoren en leerlingbegeleiders bij de begeleiding van leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningcoördinator verzorgt de benodigde 

verslaglegging en ziet er op toe dat andere betrokken ondersteuners ook dossier voeren 

zoals dat volgens de wet op de privacy is vastgelegd. 

In de contacten die de ondersteuningcoördinator legt met ouders, docenten, mentoren 

en externe instanties geeft deze informatie en/of advies en verwijst door. De 

ondersteuningcoördinator stelt zo nodig in samenwerking met de mentor en interne 

specialisten een ontwikkelingsperspectief op. De ondersteuningcoördinator heeft 

specifieke expertise bij leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jongeren, gezins- 

en opvoedingsproblemen en ten aanzien van handelingsverlegenheid bij docenten. De 

ondersteuningcoördinator heeft overzicht over het totale ondersteuningsbeleid en 

coördineert de samenhang in de uitvoering van dit beleid. De ondersteuningcoördinator 

adviseert de schoolleiding en stuurt het ondersteuningsteam aan. De 

ondersteuningcoördinator is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van het ZAT.  

De ondersteuningscoördinator is tevens de anti-pestcoördinator. 

 

Schoolpedagoog  

De schoolpedagogen vallen onder de verantwoordelijkheid van de conrector en hun inzet 

wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator. De pedagogen functioneren 

schoolbreed en zijn in te zetten voor kortdurende begeleiding.  

 

Op het Rembrandt College werken twee schoolpedagogen. Naast hun docentschap willen zij 

leerlingen, ouders en medewerkers van het Rembrandt College een luisterend oor bieden, 

van deskundig advies voorzien en verwijzen naar instanties buiten de school als daar 

aanleiding toe is. Zaken waar zij mee te maken krijgen zijn o.a.: geen contact kunnen maken 

met leeftijdsgenoten, ouders die gaan scheiden of zijn gescheiden, het overlijden van een 

dierbare, conflicten thuis en/of op school, gepest zijn, ernstig ziek zijn (geweest), suïcidale 

gedachtes hebben, depressiviteit of faalangst hebben. 
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Bij de het werk als schoolpedagoog worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Volgens de wet op de jeugdhulpverlening hebben jongeren het recht om in vertrouwen 

met iemand te praten. 

 De schoolpedagogen zijn gehouden aan hun beroepsgeheim maar ouders moeten bij 

hulpverlening betrokken worden. 

 Er mogen maximaal drie gesprekken plaatsvinden zonder dat de ouders daarvan op de 

hoogte zijn. Als de leerling besluit dat ouders niet bij de hulpverlening betrokken mogen 

worden, worden de gesprekken afgesloten. 

 Indien de schoolpedagogen of de ondersteuningscoördinator op basis van zijn/haar 

professionaliteit inschat dat de leerling een gevaar voor zichzelf of anderen is, zullen 

ouder(s)/verzorgers altijd direct op de hoogte worden gesteld en wordt er verwezen naar 

externe hulpverlening.  

 De directie wordt in vertrouwen op de hoogte gesteld in geval van ernstige situaties 

(incest, seksuele intimidatie, suïcide (gedachten), uithuisplaatsing, drugsgebruik en 

wapengebruik). 

 Indien nodig voor goede advisering en/of hulpverlening kan er contact worden 

opgenomen met deskundigen buiten de school, bijvoorbeeld: schoolarts, CJG, leerplicht of 

de specialistische Jeugd GGZ. 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Op het Rembrandt College is er één ochtend per week een schoolmaatschappelijk werker 

aanwezig. Zij  biedt schoolondersteuning, hulpverlening aan leerlingen (en indien nodig aan 

hun ouders) en is de schakel naar andere hulp die via de gemeentes in de CJG's 

georganiseerd wordt. Het schoolmaatschappelijk werk geeft kortdurende begeleiding aan 

leerlingen die vastlopen op school waarvan de problematiek voortkomt uit de thuissituatie of 

psychosociaal van aard is. Het schoolmaatschappelijk werk kan ook meedenken over (en de 

weg wijzen naar) het gaan volgen van een training. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen 

sociale vaardigheid, assertiviteit, echtscheiding of rouwverwerking. Deze trainingen vinden 

meestal buiten school plaats.  
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Ambulante begeleiding (AB) 

Het samenwerkingsverband waar het Rembrandt College deel van uitmaakt, organiseert 

ambulante begeleiding in de school. Ambulante begeleiding kan zich richten op leerlingen 

met sociaal-emotionele of lichamelijke problematiek. De begeleiding bij ondersteuning aan 

leerlingen met een sociaal-emotionele hulpvraag wordt verzorgd via De Donnerschool, voor 

ondersteuning aan leerlingen die door ziekte of lichamelijke beperkingen begeleiding nodig 

hebben, kan op afroep de hulp De Onderwijsspecialisten worden ingeroepen.  

Cumi-functionaris 

Cumi staat voor culturele minderheden. Op het Rembrandt College werken twee cumi-

functionarissen: zij behartigen de belangen van de allochtone leerlingen. Door de verschillen 

in cultuur kan het voorkomen dat een allochtone leerling specifieke problemen tegenkomt. 

Denk daarbij aan: 

 

• een slecht contact tussen ouders en school (communicatie) 

• een taalachterstand 

• een verschil tussen normen en waarden thuis en op school 

• een andere geloofsovertuiging  

 

In eerste instantie is de cumi-functionaris een extra mentor voor de allochtone leerling met 

problemen. De toegang tot de cumi-functionaris is laagdrempelig, de functionaris staat 

'tussen' deze groep leerlingen. De belangrijkste taak van de cumi-functionaris is dat hij, 

samen met de mentor, een brug slaat tussen de ouders en de school. Allochtone ouders zijn 

vaak terughoudend in het contact met de school. Terwijl een sterk contact juist heel erg 

belangrijk is. De cumi-functionaris zal zich dan ook inspannen om de ouders meer bij de 

school te betrekken. Ook houdt de cumi-functionaris de vorderingen en het verloop van de 

schoolloopbaan bij.  
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Leerplichtambtenaar (LPA) 

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter 

wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel 

waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is 

één van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en 

schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is, kort gezegd, een 

rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs 

kunnen en zullen deelnemen.  

Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis 

en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te 

verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. 

Het Rembrandt College werkt nauw samen met de leerplichtambtenaren van de verschillende 

gemeenten waarin onze leerlingen wonen. De leerplichtambtenaar moet door school worden 

ingeschakeld wanneer er sprake is van veelvuldig, bijzonder of ongeoorloofd verzuim. Er 

staat precies in de wet wat wij door moeten geven op welk moment. De leerplichtambtenaar 

beslist dan welke acties er vanuit leerplicht genomen moeten worden. 

Naast de leerplichtambtenaar die verbonden is aan de woonplaats van de leerling, heeft het 

Rembrandt College ook zelf een contactpersoon bij de afdeling leerplicht van de gemeente 

Veenendaal. Deze contactpersoon adviseert school over vragen rondom verzuim, 

afwezigheid door ziekte en aanvragen voor bijzonder verlof. Ook verzorgt hij voor alle 

leerlingen waarvoor dat nodig is het preventief spreekuur verzuim, ongeacht hun 

woonplaats. 

Voor dit spreekuur kunnen leerlingen uitgenodigd worden die meerdere malen te laat komen 

of beginnend spijbelverzuim vertonen. Het doel van het preventieve spreekuur is dat de 

leerplichtambtenaar in een vroeg stadium met de leerling in gesprek gaat. Het gesprek 

gaat over de achtergrond van het verzuim. Zo kan worden voorkomen dat er meer verzuim 

ontstaat. Het gesprek heeft dan ook een preventief karakter en is niet gericht op het nemen 

van strafmaatregelen. De leerlingbegeleider overlegt met de ondersteuningcoördinator welke 

leerling voor een gesprek in aanmerking komt op grond van het verzuimgedrag in de 

afgelopen periode. Van dit gesprek wordt een notitie gemaakt in het logboek van het 

leerlingvolgsysteem. 
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Jeugdarts en schoolverpleegkundige (GGD) 

Elke leerling maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit 

groeiproces begeleidt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD samen met de 

docenten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling. In de 2e klas krijgt iedere leerling een 

schriftelijke uitnodiging voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige van de GGD. 

Deze bekijkt de groei en bespreekt de psychosociale aspecten van de ontwikkeling. Ook 

wordt zo nodig het gezichtsvermogen of het gehoor getest. De verpleegkundige overlegt zo 

nodig met de jeugdarts. De jeugdarts is ook betrokken bij het voorkomen van ziekteverzuim. 

De jeugdarts is vanuit de GGD Regio Utrecht verbonden aan het Rembrandt College. 

Leerlingen, ouders en de ondersteuningcoördinator kunnen de hulp en deskundigheid van de 

schoolarts inroepen.  

1.4. De overlegmomenten binnen de ondersteuning voor leerlingen 

Op het Rembrandt College wordt veel over leerlingen gesproken. Dat is nodig om ervoor te 

ondersteuningen dat elke leerling zo goed mogelijk onze school kan doorlopen en een 

diploma kan halen. We hebben daarvoor verschillende overlegmomenten: 

 

 Het mentoroverleg: dit overleg wordt voorgezeten door de leerlingbegeleider in 

aanwezigheid van al zijn/haar mentoren. Doel is om ideeën uit te wisselen, 

handelingsplannen te bespreken en gebruik te maken van elkaars expertise. 

 

 Het casusoverleg: dit overleg wordt voorgezeten door de conrector. Doel is om samen 

met de ondersteuningcoördinator en de schoolpedagogen na te gaan of de ingezette 

ondersteuning effectief is en of de verdeling van de hulpvragen evenwichtig over de 

diverse ondersteuners is verdeeld. 

 

 Het ondersteuningsteam: dit overleg wordt voorgezeten door de 

ondersteuningscoördinator. De leerlingbegeleiders en de schoolpedagogen overleggen 

over leerlingen waar zorg over is. Er worden afspraken gemaakt  over extra begeleiding 

voor leerlingen en wie daar binnen de school in kan ondersteunen. Ook kan er worden 

vastgesteld dat de problematiek van een leerling zodanig complex  is, dat met externe 

deskundigen overlegd moet worden. Deze leerling wordt dan via doorverwezen of 

besproken in het ZAT. 
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Het ZAT (Zorg Advies team): In het ZAT worden alleen die leerlingen besproken waarvoor de 

interne hulp en begeleiding onvoldoende resultaat oplevert. Vier keer per jaar wordt een ZAT 

gehouden om te praten over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Aan het ZAT 

nemen deel de ondersteuningscoördinator (voorzitter), de twee schoolpedagogen, de 

betreffende leerlingbegeleider en deskundigen van buiten de school: de leerplichtambtenaar, 

de contactpersoon van het Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal, de schoolarts, en (op 

afroep) de wijkagent. In deze vergadering worden alleen leerlingen besproken waarbij de 

school onvoldoende deskundigheid bezit om de leerling goed te kunnen begeleiden of door te 

verwijzen. Ook worden leerlingen besproken waar iets mee aan de hand is of waar thuis of in 

de omgeving bijzondere dingen gebeuren, maar waar de school weinig of niets aan kan 

doen. De deskundigen delen de bij hen bekende informatie over de leerling en bekijken 

welke instantie de leerling het beste kan helpen. Over de voortgang van de hulpverlening 

worden afspraken gemaakt. 

Voorafgaand aan de bespreking van een leerling in het ZAT, informeert de 

ondersteuningscoördinator de ouders/verzorgers van de leerling hierover. Na afloop van 

het ZAT is er contact met de ouders/verzorgers en de leerling om te vertellen welke 

afspraken er zijn gemaakt en hoe wij de leerling verder kunnen begeleiden. 

 

1.5. Faciliteiten en specifieke begeleiding op school 

Naast de eerder genoemde rollen en functies binnen school, beschikt het Rembrandt College 

ook over een aantal faciliteiten om problemen bij leerlingen op te lossen. 

 

Faalangst 

In het tweede leerjaar wordt een SSAT (situatie specifieke angst test) afgenomen om te 

kunnen bepalen of leerlingen last hebben van faalangst. Faalangst staat het presteren in de 

weg. Als de SSAT-score inderdaad op faalangst wijst, wordt de leerling uitgenodigd voor een 

gesprek met een schoolpedagoog. In dit gesprek gaat de schoolpedagoog na of er inderdaad 

sprake is van faalangst en bespreekt deze of het zinvol is voor de leerling om mee te doen 

met de faalangstreductietraining. Ouders ontvangen via de mentor bericht van de testuitslag.  
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De faalangstreductietraining op het Rembrandt College heet Sidderkuur en is gebaseerd op 

cognitief gedragstherapeutische technieken. De Sidderkuur wordt tijdens lestijd gegeven 

(tijdens de i-uren) en duurt tien weken. Voor de meeste leerlingen is het volgen van de 

Sidderkuur voldoende om zonder aanvullende maatregelen hun toetsen, spreekbeurten en 

examens te houden. 

 

Helaas geldt dat niet voor alle faalangstige leerlingen. Sommige leerlingen blijven faalangstig 

en dan kan er dispensatie worden toegekend. Deze dispensatie houdt in dat er bij toetsen 

een verlenging van tijd is van 25% met een maximum van 30 minuten. De verlenging na het 

volgen van de Sidderkuur geldt in principe voor maximaal één schooljaar. Mocht na dat jaar 

blijken dat de leerling nog steeds faalangstig is, volgt er opnieuw een gesprek met de 

schoolpedagoog om te besluiten of de verlenging kan worden doorgezet tot en met het 

examen.   

Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd om dit besluit te kunnen nemen: 

 

 de leerling heeft zich voldoende ingezet, door het volgen van de Sidderkuur of een andere 

vorm van hulpverlening m.b.t. faalangst. 

 in jaren voorafgaand aan het eindexamen jaar sprake was eveneens sprake van een 

ernstige belemmering door de aanwezigheid van faalangst. 

 er zijn testgegevens beschikbaar op school waaruit blijkt dat er sprake is van faalangst. 

Dit kunnen de testresultaten vanuit school uit het tweede leerjaar zijn en/of een 

verklaring van een NIP-psycholoog, kinderarts of NVO-orthopedagoog). 

 De dispensatieverlening komt tot stand na overleg met de betrokken schoolpedagoog en 

wordt verleend door de ondersteuningcoördinator.   

 

Examenvreestraining 

Voor leerlingen met examenvrees worden op verzoek trainingen georganiseerd. 
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Dyslexie 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 

aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op 

woordniveau. Dit betekent dat het gaat om een lees- en /of spellingsachterstand die 

hardnekkig is (automatiseringstekort), ondanks voldoende gelegenheid tot leren. Dit 

tekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral bij complexe taken (lange teksten, 

functionele schrijfopdrachten) en bij de talen. 

 

Een leerling met dyslexie is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is over 

hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of 

orthopedagoog met minimaal BIG-registratie) wordt verklaard dat de betreffende 

leerling in aanmerking komt voor faciliteiten. Een kopie van de dyslexieverklaring en het 

orthopedagogische onderzoeksrapport wordt in het leerlingdossier opgenomen. 

 

In het dyslexieprotocol van het Rembrandt College staat beschreven op welke wijze wij 

de leerling met dyslexie ondersteunen, begeleiden en faciliteren. 

In de brugklas maken alle leerlingen bij het vak Nederlands een signaleringsdictee. Voor 

leerlingen die daarop slecht scoren zijn er extra lessen spelling. Leerlingen die 

dyslectisch zijn volgen tijdens het eerste leerjaar een programma dat speciaal gericht is 

op hun problematiek. De dyslexiecoördinator regelt daarnaast extra faciliteiten voor 

dyslectici, die gelden voor de hele schoolloopbaan. De dyslexiecoördinator is 

aanspreekpunt voor ouders, docenten en externe hulpverleners en adviseert de 

schoolleiding over dispenserende en compenserende maatregelen voor dyslectici tijdens 

het (school)examen. 

 

Vanaf klas 2 geschiedt de hulpverlening op het gebied van dyslexie door externe 

hulpverleners. De dyslexiecoördinator treedt daarbij op als contactpersoon tussen 

ouders, docenten en de externe hulpverleners. De dyslexiecoördinator adviseert de 

schoolleiding over dispenserende en compenserende maatregelen.  

 

Dyscalculie 

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere 

beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, 

gebrek aan inzicht. Dit betekent dat het gaat om een ernstig rekenprobleem die 

hardnekkig is (automatiseringstekort), ondanks voldoende gelegenheid tot leren 
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(intelligentie en instructie). Dit tekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral bij 

complexe taken (berekeningen uit het hoofd, tabellen lezen en begrijpen, klokkijken, 

lange teksten waaruit de berekening gehaald moet worden) in de exacte vakken maar 

ook in de moderne talen. 

 

Een leerling met dyscalculie, is een leerling bij wie officieel dyscalculie is vastgesteld. Er is 

over hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of 

orthopedagoog met minimaal BIG-registratie en volgens DSM IV procedure) wordt verklaard 

dat de betreffende leerling in aanmerking komt voor tegemoetkomingen. Een kopie van dit 

rapport dient in het leerling-dossier te zijn opgenomen.  

 

Faciliteitenpas 

Leerlingen die last hebben van faalangst, leerlingen met dyslexie of met dyscalculie, en/of 

leerlingen die op pedagogische of medische gronden faciliteiten (bijv. verlenging) nodig 

hebben, krijgen een faciliteitenpas. 

 

Pesten 

Ook op het Rembrandt College zitten kinderen die gepest zijn en/of worden. Dit wordt niet 

getolereerd. Hierover zijn afspraken gemaakt. Die luiden als volgt: 

 Elke medewerker van het Rembrandt die pesten vaststelt, reageert onmiddellijk zodat 

pestkoppen ophouden en erger voorkomen kan worden. 

 Aan de pestkop(pen) wordt duidelijk gemaakt dat pesten op het Rembrandt niet 

getolereerd wordt. Er volgt zo snel mogelijk een gesprek met de mentor. 

 Wanneer ouders bij hun zoon/ dochter signalen opvangen over pesten, over gepest 

worden of hun zoon/ dochter hoort vertellen dat anderen gepest worden kunnen zij 

contact opnemen met de mentor. De ouders van pestkoppen worden op de hoogte 

gebracht van het gedrag van hun zoon/dochter.  

 De pestkop moet met behulp van een herstelcontract de situatie herstellen. Ook van 

klasgenoten of andere leerlingen van de school wordt verwacht dat zij hun mentor of de 

leerlingbegeleider informeren als iemand gepest wordt.  

 De ondersteuningscoördinator fungeert als anti-pestcoördinator. 
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Leefstijl 

In de eerste en in de tweede klas krijgen alle leerlingen het vak leefstijl. Leefstijl draagt bij 

aan een goede en veilige sfeer in de klas en op school. De basisvoorwaarde om het "beste" 

uit jezelf te halen en je ook prettig te voelen op school is immers het voelen van veiligheid. 

Dit is o.a. jezelf op je gemak voelen en stevig in je schoenen durven staan. In het vak 

leefstijl leren leerlingen naar zichzelf en naar de mensen om hen heen te kijken. "Wie ben ik? 

Wat zijn mijn grenzen? Hoe kan ik mezelf uiten?" Leerlingen leren dat ze zich prettiger 

voelen en dat ze meer kunnen bereiken als ze rekening met zichzelf en elkaar houden. 

 

Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen in de leefstijlles zijn bijvoorbeeld het 

aangaan van vriendschappen, het communiceren met elkaar, het uiten van gevoelens, 

keuzes kunnen maken, grenzen aangeven, omgaan met groepsdruk, je eigen kwaliteiten 

leren zien en problemen oplossen. De leefstijldocent houdt contact met de mentor zodat ook 

ingespeeld kan worden op wat er op dat moment in de klas speelt. 

 

Vertrouwenspersonen 

Ouders kunnen ontevreden zijn over het rooster, de lesmethoden, de wijze waarop hun kind 

begeleid, beoordeeld of bestraft wordt. Medewerkers van het Rembrandt College nemen 

klachten van ouders en leerlingen serieus. De meeste klachten over de dagelijkse gang van 

zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en 

schoolleiding kunnen worden opgelost. Klachten die naar mening van ouders/leerlingen niet 

naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van 

de klachtencommissie van het Rembrandt College. Er zijn op school twee 

vertrouwenspersonen die hierbij verder kunnen helpen. De volledige klachtenregeling ligt ter 

inzage bij de administratie. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals 

seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld, kunnen ouders en 

leerlingen een beroep doen op ondersteuning van een vertrouwenspersoon op school.  
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Hoofdstuk 2: Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband 

 

Sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 werkt iedere 

school in een samenwerkingsverband. Het Rembrandt College werkt samen met scholen uit 

Veneendaal en Barneveld in samenwerkingsverband  SWV VO 25.11. Daarnaast heeft iedere 

school een eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel is een beschrijving van de 

voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 

Handelingsgerichte diagnostiek 

Binnen het samenwerkingsverband waar het Rembrandt College deel van uitmaakt, is ervoor 

gekozen om handelingsgericht werken uniform in te voeren bij alle deelnemende scholen. 

Handelingsgerichte diagnostiek analyseert leerproblemen en zoekt naar mogelijke 

verklaringen met als doel het geven van advies gericht op het aanpakken van de problemen. 

Het doel ervan is om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren.  

De onderwijsondersteuningsvraag van een leerling staat centraal: 

 

wat heeft deze leerling in deze situatie nodig, hoe gaan we dit organiseren en 

arrangeren, wie hebben we hiervoor nodig en wat kost het? 

 

Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van een leerling is cruciaal. 

Diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op het verbeteren van deze afstemming: 

het wegnemen (of het afzwakken) van factoren die een ‘probleem’ beïnvloeden, het 

versterken van de positieve aspecten en het zoeken naar en aanpak die werkt. Niet zozeer 

focussen op wat er mis is met deze leerling, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde 

doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Daarnaast richt HGW zich ook 

op de ondersteuningsbehoeften van de docent en de ouders. Wat hebben zij nodig om 

deze leerling goed te begrijpen en te ondersteunen? 

 

Schoolondersteuningsprofiel: welke ondersteuning biedt de school 

In het schoolondersteuningsprofiel, kortweg SOP genoemd, geven scholen aan welke 

onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Docenten leren om te gaan met 

verschillende hulpvragen van leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel 

mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. 
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Het SOP wordt opgesteld door de ondersteuningcoördinator en de schoolleiding. In het 

profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de 

school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke 

expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) 

docenten. Docenten en ouders hebben adviesrecht op het SOP via de 

medezeggenschapsraad van de school. Het samenwerkingsverband heeft alle profielen bij 

elkaar gelegd om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is 

immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. School mag alleen afwijken van het 

SOP wanneer de ondersteuningsvraag, met het oog op de beschikbare ondersteunings-

middelen, een onevenredige belasting vormt. De school moet dan duidelijk haar 

handelingsverlegenheid aantonen en laten zien wat er al allemaal is gedaan en geprobeerd 

om de leerling zélf te begeleiden. 

 

Basisondersteuning 

De basisondersteuning is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die 

binnen het ondersteuningsprofiel van de school planmatig en op een overeengekomen 

kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Onder preventie verstaan we de basisondersteuning 

voor alle leerlingen die er op gericht is om tijdig leerproblemen en opgroei- en 

opvoedingsproblemen te signaleren. Vanuit wet- en regelgeving is een deel van de inhoud 

van de basisondersteuning vastgelegd. Daarnaast heeft het bestuur van het 

samenwerkingsverband waar het Rembrandt College deel van uitmaakt, besloten om de 

basisondersteuning breder te maken en aan te vullen met ambulante begeleiding binnen de 

scholen. In het eerste hoofdstuk is beschreven hoe het Rembrandt College deze 

basisondersteuning heeft vormgegeven. 

 

De onderwijs-ondersteunings-structuur 

In het SOP moet ook worden vastgelegd hoe de ondersteuningsstructuur is ingericht. In het 

SOP wordt in ieder geval aangegeven wat de expertise is van het (ondersteunings-)team 

voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve interventies en hoe die zichtbaar worden 

in onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven hoe de specifieke expertise 

van samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners wordt samengewerkt. 

Dit wordt vormgegeven aan de hand van ‘arrangementen’ waar alle deelnemende scholen uit 

het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. 
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Planmatig werken 

Een ander aspect van basisondersteuning is planmatig werken. De 'indicatoren 

ondersteuning en begeleiding', zoals die door de onderwijsinspectie in het toezichtkader voor 

VO zijn vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt. Het samenwerkingsverband waar het 

Rembrandt College deel van uit maakt, heeft ervoor gekozen om voor de aanvraag en 

toewijzing van arrangementen via een vastgesteld protocol (met bijbehorende 

gestandaardiseerde aanvraagformulieren) te werken. Op die manier wordt bewaakt dat alle 

onderdelen van een(aangevraagde) begeleiding ook daadwerkelijk worden doorlopen. 

 

Een dekkend aanbod van extra onderwijsondersteuning 

Binnen het samenwerkingsverband wordt een dekkende infrastructuur van extra onderwijs- 

ondersteuning ingericht om alle kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsvraag 

een passend aanbod te bieden. Deze extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en 

combinaties van onderwijs, ondersteuning en/of ondersteuning die de basisondersteuning 

overstijgen. De grens tussen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt door het 

samenwerkingsverband bepaald. Aan de bovenkant wordt de extra ondersteuning begrensd 

door het beschikbare budget van het samenwerkingsverband. 

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een 

ontwikkelingsperspectief op, op basis van zorgvuldig overleg met de ouders. Het 

ontwikkelingsperspectief beschrijft hoe dicht de leerling de gestelde doelen kan benaderen 

en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Dit document biedt school, ouders en 

inspectie houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde opbrengsten. Er is vanuit het 

samenwerkingsverband een vast format opgesteld waaraan een OPP moet voldoen. 

 

De extra onderwijsondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze 

kunnen variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of 

structureel van aard. Als uitgangspunt geldt dat – waar mogelijk – de leerling weer 

terugkeert op de reguliere school met inzet van de ondersteuningsstructuur van de school. 
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Voorbeelden van ondersteuningsarrangementen zijn: 

 

 Tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de docent/het team op de eigen school; 

 Een tijdelijke plaats voor de leerling in een voorziening binnen de eigen school; 

 (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen met een 

(meervoudige) lichamelijke handicap die de basisondersteuning overstijgen; 

 Een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening; 

 Een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdondersteuning (een onderwijs- en 

ondersteuningarrangement); 

 Een (tijdelijke) plaats of observatie binnen speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) 

speciaal onderwijs. 

 

Toewijzing van extra ondersteuning 

Extra ondersteuning wordt toegekend via het samenwerkingsverband. De extra 

ondersteuning (in de vorm van ‘externe arrangementen’) wordt toegekend via het PCL van 

het samenwerkingsverband. Voor het proces van toewijzing worden de volgende criteria van 

extra ondersteuning gehanteerd. Toewijzing vindt plaats: 

 

 Op basis van (multidisciplinaire) handelingsgerichte diagnostiek 

 Vanuit het principe van thuis- en schoolnabijheid 

 Na overleg met ouders 

 Met transparante procedures 

 Met minimale bureaucratie. 

 

Toewijzing van extra onderwijsondersteuning betekent toewijzing van extra middelen. De 

wijze waarop die plaatsvindt, is afhankelijk van de bestuurlijke inrichting van de 

onderwijsondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband en de verdeelmodellen die 

daarbij worden gehanteerd. Het samenwerkingsverband waar het Rembrandt College deel 

van uitmaakt, heeft gekozen voor het zogenaamde ‘schoolmodel’. Dit houdt in dat er veel 

ruimte is voor scholen om hun interne ondersteuning vorm te geven, binnen het toegekende 

budget. Voor de overstijgende ‘zwaardere’ ondersteuning, dient het PCL te worden 

ingeschakeld. 
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Docenten zijn goed toegerust 

Een hoog niveau van basisondersteuning en een ondersteuningsstructuur met afstemming 

tussen onderwijs, (jeugd)ondersteuning en veiligheid zijn voorwaarden voor een effectieve 

toewijzing van passende ondersteuning. Samenwerking tussen scholen en met ketenpartners 

en professionele ondersteuning van docenten dragen er bovendien toe bij dat scholen zich 

op hun kerntaak kunnen richten: het geven van goed onderwijs. 

Voor het slagen van passend onderwijs zijn de betrokkenheid en de toerusting van docenten 

essentieel. Zij moeten in staat worden gesteld om aan de verschillen tussen leerlingen 

tegemoet te komen. Een hoger ambitieniveau van basisondersteuning en een ambitieus SOP 

dagen hen uit om zich op het brede terrein van de onderwijsondersteuning te 

professionaliseren en actief inhoud te geven aan een ambitieus ondersteuningsprofiel van de 

school. 

 

Een goed toegeruste docent in het regulier onderwijs beschikt naast vakkennis, vaardig 

klassenmanagement en algemene pedagogisch-didactische vaardigheden ook over 

vaardigheden waarmee: 

 leer- en ontwikkelingsproblemen (ook sociaal-emotioneel) bij kinderen vroegtijdig worden 

gesignaleerd; 

 ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in het gezin vroegtijdig worden 

gesignaleerd; 

 ouders vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag worden betrokken; 

 effectief interventies worden gehanteerd bij beginnende (gedrags-)problematiek; 

 gebruik wordt gemaakt van en wordt deelgenomen aan de ondersteuningsstructuur in en 

om de school; 

 planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de ontwikkelingskansen van de leerling; 

 wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke opbrengsten; 

 wordt geëvalueerd welke opbrengsten behaald zijn. 

Deze bekwaamheidseisen sluiten aan bij kenmerken van handelingsgericht werken, de eis 

van vroeg-signalering en professioneel handelen als de ontwikkeling van een leerling dreigt 

te stagneren. Hierbij past een cultuur waarin de leervorderingen van leerlingen systematisch 

worden gevolgd. De docent is daarbij de spil. Hij moet de kennis en de ruimte hebben om 

zijn professionele handelen te richten op het optimaliseren van leeropbrengsten van 

leerlingen. Daarin staat de docent niet alleen. Werken in teamverband, gebruik maken van 

CumLaude, benutten van elkaars sterke kanten en benutten van de ondersteuningsstructuur 

in en om de school zijn essentieel.  
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Begrippenlijst Passend Onderwijs 
 

Arrangement Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van 

(bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een 

arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot 

intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijs- en 

ondersteuningarrangement betreft altijd een samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdondersteuning. 

Basisondersteuning Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van 

preventieve en licht curatieve interventies die binnen de 

ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met 

ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen 

kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 

Basiskwaliteit Inspectienorm: leerprestaties (primair onderwijs) en opbrengsten 

(voortgezet onderwijs) zijn tenminste voldoende en het 

Onderwijsleerproces of de Ondersteuning en begeleiding voldoet 

op kernindicatoren. 

Clusterindeling  

speciaal onderwijs 

Cluster 1: Visueel gehandicapte kinderen 

Cluster 2: Auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove 

kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 

spraakproblemen. 

Cluster 3:  Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en 

meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen. 

Cluster 4: Kinderen met ernstige gedragsproblemen. 

Extra ondersteuning Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning 

overstijgen. Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende 

typeringen voor het aanbod worden gebruikt, zoals breedte- en 

diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning of een indeling 

in zwaartecategorieën. 

Ketenpartners Lokale/regionale instanties die een bijdrage leveren aan een 

sluitende keten jeugd en onderwijs zoals bijv.:  scholen, CJG's, 

kinderdagverblijven, school maatschappelijk werk, politie, justitie, 

GGD, Jeugd GGZ, Veilig Thuis, SAVE (Samen Veilig), 

(sport)verenigingen, leerplicht, verslavingsondersteuning, 

buitenschoolse opvang, welzijnswerk en AWBZ. 
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Onderwijs- 

ondersteuningsprofiel 

De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van 

de ondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een 

individuele school – eventueel in samenwerking met de 

ketenpartners – biedt. 

Regionaal onderwijs-

ondersteuningsplan 

Beleidsdocument van het samenwerkingsverband dat laat zien op 

welke wijze een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de 

regio wordt gerealiseerd. In het ondersteuningsplan zijn ten minste 

de ondersteuningsprofielen van de scholen opgenomen en het door 

het samenwerkingsverband vastgestelde (ambitie)niveau van 

basisondersteuning dat voor alle scholen geldt. 

Referentiekader Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen 

en samenwerkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van 

Passend Onderwijs. 

Ondersteuningsplicht Juridisch begrip dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van 

een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt. In het kader 

van Passend Onderwijs ligt de ondersteuningsplicht bij het bevoegd 

gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs 

kunnen doorlopen. 

 


