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1. Inleiding 
 

Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat te-
vens de ambities van de school. Het biedt de ouders de mogelijkheid om per school te beoor-
delen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. 
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden 
gekeken in het schoolplan of het zorgplan van de school of op de website 
www.scholenopdekaart.nl

1
. Deze website is een project van de VO-raad waarbij allerlei cijfer-

matige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, afkomstig van de onderwijsinspec-
tie en van de scholen zelf, verzameld en gevisualiseerd wordt in één systeem.  
Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het Sa-
menwerkingsverband VO en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad 
van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd. 
 
Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te bereiken via 
de website van de school.  
 

 

2. Algemene informatie 
 

In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerling-
populatie weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, 
vooral in het kader van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 

 
 

1. Contactgegevens 
 

Naam Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu 

Type school Vmbo / Mavo / Havo / Atheneum / Gymnasium 

Adres Robonsbosweg 11, 1816 MK  Alkmaar 

Telefoon 072 – 512 24 77 

E-mail osg@willemblaeu.nl    

Website www.willemblaeu.nl  

 

2. Onderwijsvisie en visie op ondersteuning 
 
In de visie van de OSG Willem Blaeu staat centraal:  
 

 Het beste halen uit leerlingen en medewerkers. 

 Voorbereiden op een vervolgopleiding en op de maatschappij; 

 Zorg dragen voor een goede onderwijskwaliteit, een hoog onderwijsrendement en 
goede examenresultaten. 

 Bevorderen van een optimaal pedagogisch en didactisch klimaat, waarin recht 
wordt gedaan aan verschillen. 

 OSG Willem Blaeu is een lerende school, die in haar onderwijs en begeleiding een 
actieve reflectie op het eigen leerproces en gedrag bij de leerling bevordert. 

 
De onderwijsvisie van het Willem Blaeu stelt verder dat iedere leerling in staat moet zijn 
de eigen persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen, waardoor met betrekking tot oplei-
ding en beroep verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt en een passend diploma 
kan worden verworven. Daartoe heeft de school bijvoorbeeld een tweetalige afdeling op 
het niveau van havo/vwo en is de school een ‘Topsport Talentschool’ 

                                                                 
1
  http://www.scholenopdekaart.nl 

mailto:osg@willemblaeu.nl
http://www.willemblaeu.nl/
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Kernwaarden binnen de school zijn: leren en jezelf verbeteren, elkaar ontmoeten in een 
echte dialoog en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 
 
Ondersteuning 
Het uitgangspunt is dat de ondersteuning van de leerling in dienst staat van het succes-
vol kunnen volgen van het onderwijs. Het OSG Willem Blaeu heeft oog voor alle leer-
lingen. Dat wil zeggen, het Willem Blaeu biedt: 
 

 Onderwijs en begeleiding op maat 
Alle leerlingen krijgen de nodige aandacht en worden uitgedaagd om het beste van 
zichzelf te laten zien en zich persoonlijk te ontplooien op cognitief en sociaal-
emotioneel niveau.  
 

 Een vangnet voor de leerling die dreigt uit te vallen  
Dit kan zijn inzet begeleiding intern of bij schooloverstijgende problematiek een ex-
terne verwijzing. 

 
Dit betekent dat: 
 

 De school draagt zorg voor iedere leerling, niet alleen ter verhoging van de cogni-
tieve prestaties, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. De school wil ook het wel-
zijn van de leerling binnen de school bevorderen. 

 De school streeft naar adequate afstemming, waarbij de docent samenwerkt met 
collega’s onder andere door middel van een intensief overleg. 

 Bij de (extra) ondersteuning staat het individueel belang van de leerling voorop.  

 Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerd zorgperspectief, dat wil zeggen dat alle 
medewerkers in de school mede verantwoordelijk zijn voor het bovengenoemde, 
ieder vanuit de eigen, specifieke taakstelling. 

 Naast de competentieontwikkeling van het personeel wordt aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van een veilig schoolklimaat. Zie hiervoor ook het schoolveilig-
heidsplan van OSG Willem Blaeu. 

 
Passend is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de competenties 
van het schoolpersoneel en de wensen van de ouders. Het kan natuurlijk voorkomen 
dat de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Als dat het geval is, wordt 
uitgezocht welke school binnen Noord-Kennemerland dat wel kan. 

 

3. Kengetallen leerlingpopulatie 
 

Hieronder worden de belangrijkste kengetallen van de school weergegeven.  
 specifieke informatie is te vinden op Vensters voor Verantwoording. 
 

   
Aantal leer-

lingen per 1/10 

Verwijzing 
naar 
SVO 

Leerlingen met 
REC-indicatie 
v.a. 1/8/2014: 

OPP 

Leerlingen met 
dyslexie-
verklaring 

2010-2011 815 5 24 92 

2011-2012 804 3 30 98 

2012-2013 849 3 31 99 

2013-2014 874 6 31 96 

 
2014-2015 

 
845            4 

Leerlingen met 
OPP: 35 

111 
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Onderwijsresultaten 

 
Slaagpercentages: 
 

% VWO HAVO VMBO-TL / MAVO 

2011 92% 84% 84% 

2012 91% 73% 89% 

2013 90% 96% 96% 

2014 86% 98% 97% 

2015 90% 88% 94% 

 

De inspectie beoordeelt de alle afdelingen op basis van gegevens over de jaren 2013, 
2014 en 2015 als voldoende. (‘Voldoende ‘ is de hoogst mogelijke beoordeling) 
 
Doorstroom van leerlingen 
De inspectie heeft bij haar periodieke kwaliteitsonderzoeken van de school geen afwij-
kingen geconstateerd en dit als voldoende gekwalificeerd. 

 
 
 

3. Basisondersteuning 
 

3.1 Inleiding 
 

Voor de scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland wordt een 
schematisch overzicht van aspecten van basisondersteuning gehanteerd. U vindt dit 
formulier in bijlage 1. 
Basisondersteuning kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van 
de leerlingen en een intensief intern overleg daarover. Basisondersteuning is geen vast 
gegeven: scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de basisondersteu-
ning zal dan ook regelmatig worden aangepast. 
Voor alle scholen geldt dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de on-
derwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar nodig wordt extra tijd en 
aandacht aan de individuele leerling geschonken. Indien nodig biedt de school een sca-
la aan ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en onderhoudt zij (waar nodig) 
actief werkrelaties met externe deskundigen.  
De scholen ontwikkelen zich daarbij voortdurend en besteden veel aandacht aan de 
professionalisering van de medewerkers. 

 
 

3.2 Basisondersteuningsprofiel 
 

OSG Willem Blaeu heeft in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste 
niveau van basisondersteuning met behulp van het genoemde overzicht van de basis-
ondersteuning. De uitkomst van deze analyse is als bijlage bij dit schoolondersteu-
ningsprofiel gevoegd. (bijlage 1) 
Uit de analyse blijkt dat de school al zeer ver is gevorderd in haar ontwikkeling van de 
basisondersteuning.  
Het is van belang om duidelijk te maken dat de school de basis- en extra ondersteuning 
alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school en 
haar externe partners.  
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Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van de school te 
boven gaat, zal de school hierover met de ouders/verzorgers communiceren en deze op 
alternatieven buiten de school (indien aanwezig) wijzen.  
 

 
3.3 Onderwijsondersteuningsstructuur 

 
Signalen dat een leerling (extra) ondersteuning nodig heeft komen meestal: 
 

 uit de intake/warme overdracht vanuit de basisschool; 

 van docenten en/of uit het leerlingvolgsysteem; 

 van de leerling en/of ouders zelf; 

 vanuit het onderwijs ondersteunend personeel. 

 van externe instellingen;  
 
De school onderscheidt dan 1

e
-, 2

e
- en 3

e
-lijnsondersteuning. 

Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen door de eigen do-
cent/mentor: de 1

e
-lijns ondersteuning.  

 
Indien deze ondersteuning niet voldoende is, worden de interne deskundigen ingescha-
keld. In het interne ondersteuningsoverleg/interne zorgteam, wordt besproken welke 
specifieke ondersteuning leerlingen nodig hebben. De school biedt deze ondersteuning 
meestal zelf. In het interne ondersteuningsoverleg hebben zitting: afdelingsleider, zorg-
coördinator, leerlingbegeleider, trajectgroepbegeleider, verzuimcoördinator, de remedial 
teacher en decaan op afroep  
Indien de school vermoedt de ondersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bieden, kan 
het externe zorgadviesteam (ZAT) worden geconsulteerd of vindt er een doorverwijzing 
plaats. Het ZAT is een multidisciplinair team waarin externe deskundigen participeren. 
(3

e
-lijns ondersteuning). Er kan besloten worden tot het organiseren van een MDO over-

leg, waarbij alle betrokkenen rondom de leerling worden uitgenodigd, inclusief leerling 
en ouders. De externe leden in het ZAT zijn: 
  

 De leerplichtambtenaar.  

 De schoolarts  

 J&G coach  

 Vertegenwoordiger van de politie. 
 
Het aantal leerlingen dat de afgelopen jaren in het zorgteam van de school is bespro-
ken en het aantal leerlingen in de leerlingbegeleiding : 
 
 

 Aantal leerlingen besproken 
in het zorgteam 

Aantal leerlingen in de  
leerlingbegeleiding 

2010-2011 65 90 

2011-2012 47 95 

2012-2013 50 99 

2013-2014 60 90 

2014-2015 90 90 
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In schema ziet de ondersteuningsstructuur van de OSG Willem Blaeu er als volgt uit: 
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Ondersteuningsstructuur OSG Willem Blaeu 2015-2018 
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Toelichting op de niveaus van ondersteuning 
 

Niveau Ondersteuningsmogelijkheden 

1
e
 lijns:  

Basis  
ondersteuning 
door de mentor 

 Mentor: deze onderhoudt het contact met de ouders, is in 
principe op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking 
tot de mentorleerlingen, leidt dikwijls de klassenbesprekin-
gen (leerling, rapportbesprekingen) van de eigen klas, is be-
trokken bij de extra activiteiten van de eigen mentorklas, 
overlegt met docenten over de aanpak van de leerling, 
houdt het leerlingvolgsysteem (LVS) bij en verzorgt individu-
ele begeleiding.  
In het vmbo begeleidt hij/zij ook het portfolio. 
De mentor hanteert daarbij een mentormethode. De mentor 
onderhoudt contacten met de docenten over de voortgang, 
signaleert knelpunten en brengt leerlingen in de leerlingbe-
spreking in. Hij/zij meldt - indien van toepassing - leerlingen 
aan bij het interne zorgteam.  
Hij/zij geeft ook invulling aan het mentoruur, waarin zaken 
als het sociaal-emotioneel functioneren en studievaardighe-
den van de leerling aan de orde komen. De mentor hanteert 
een speciaal hiervoor ontwikkelde methodiek. 
De mentor en de zorgcoördinator/ ondersteuningsfunctiona-
ris dragen zorg voor het OPP (een ontwikkelingsperspec-
tiefplan/begeleidingsplan) voor die leerlingen die (extra) on-
dersteuning nodig hebben.  

 Vakdocent: beschikt over didactische en pedagogische 
vaardigheden om de leerling op maat te begeleiden, is be-
kend met de inhoud van het handelingsplan, kan tijdig aan-
geven als er hulp gewenst is en heeft professionele en le-
rende houding.  

Interne zorg-
team;  
lichte en extra 
ondersteuning 
op school 

Interne zorgteam;  
Leerlingen worden ingebracht in het interne zorgteam indien er 
sprake is van mentoroverstijgende problematiek (en/of bij risico 
op uitval).  
Lichte of Extra ondersteuning op school wordt aangeboden bin-
nen de school. Ze wordt gegeven door gespecialiseerde onder-
steuners (leerlingbegeleiding/ begeleiding Trajectgroep).  
Deze ondersteuning is voor een beperkte groep leerlingen en 
wordt aangeboden na overleg in het interne zorgteam.  
Indien lichte ondersteuning onvoldoende is wordt er met de ou-
ders en leerling een multidisciplinair overleg ingepland (MDO), 
met alle betrokkenen rond de tafel wordt de ondersteuningsbe-
hoefte samen met de leerling geformuleerd. Er wordt een OPP 
opgesteld en extra ondersteuning (Trajectgroep) ingezet. Advi-
sering door of verwijzing naar externe instanties loopt via het 
interne zorgteam (zie schema).  
 
OSG Willem Blaeu biedt onder andere: 

 Voor iedere afdeling leerlingbegeleiding.  

 Verzuimcoördinator. 

 Trajectgroep*) OPP wordt opgesteld 

 Coördinator dyslexie en remediale hulp.
 
 

 Schooldecanaat. 

 Huiswerkbegeleiding
2
 (vakinhoudelijke en ondersteunend),  

 
Het overleg vindt plaats tussen de afdelingsleider, zorgcoördina-

                                                                 
2  In sommige gevallen wordt een extra bijdrage gevraagd van de ouders. 
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tor, ondersteuningsfunctionarissen en de jeugd en gezinscoach 
(zie schema). Er is maandelijkse een bijeenkomst per afdeling 
Voorzitter/agenda door de zorgcoördinator. 

  
*) Trajectgroep is een interne time-out voorziening, een vorm van extra onder-
steuning. Zie paragraaf 4. 

Niveau 3 
ZAT en MDO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 4 
MDO T 
Bovenschoolse 
arrangementen 
in het expertise 
cluster 
 

ZAT en MDO Niveau 3 richt zich met name op de vergaande 
betrokkenheid van de ketenpartners in het ondersteuningspro-
ces van de leerling. Er wordt geconstateerd dat extra onder-
steuning binnen de school onvoldoende is. Er is inmiddels een 
OPP opgesteld. Er vinden MDO gesprekken plaats met ouders 
en leerling en eventueel aangevuld met onderstaande externe 
partners:  
 

 J&G coach/GGD, jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

 Leerplicht/schoolcontactpersoon politie 

 Nader onderzoek (bovenschoolse psycholoog) 

 Hulpverlening (verwijzing) 
   

 

Bij verwijzing naar bovenschoolse arrangementen vindt er een 
MDO-T plaats. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, 
waarbij alle betrokkenen samen (ouders, leerling, ketenpartners, 
hulpverlening) de consulent passend onderwijs van het Samen-
werkingsverband (SWVNK) de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling formuleren.  

 Bovenschoolse arrangementen: Reboundvoorziening 
(TOM klas), praktijkonderwijs, OPDC,VSO zoals: Spina-
ker, BAP, Klaas Groen 

 

 
Toelichting 
Voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen heeft de OSG Willem Blaeu 
een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. In het kort gaat het om de volgen-
de functionarissen: 
 

 Mentor: het vaste aanspreekpunt voor de leerling, de mentor volgt de studievorde-
ringen bij alle vakken, overlegt zo nodig met de docenten, bewaakt de sfeer in de 
klas en staat open voor persoonlijke problemen van de leerling. 

 Zorgcoördinator: deze bewaakt en begeleidt het zorg- en ondersteuningsproces, 
voorzitter zorgteam- en MDO bijeenkomsten. 

 Leerlingbegeleiders: deze begeleiden in samenwerking met de mentorleerlingen en 
ondersteunen docenten bij de aanpak van problemen. 

 Trajectgroepbegeleider: zie leerlingbegeleiding, bij inzet van extra ondersteuning na 
een MDO, er wordt een OPP opgesteld. 

 Coördinator dyslexie/ remediale hulp: deze verzorgt de screening van leerlingen op 
dyslexie, verzorgt eventueel de benodigde faciliteiten en geeft handelingsadviezen 
aan leerlingen, vakdocenten, mentoren, teams en secties. 

 Klassenassistent binnen het Lwoo: er is extra ondersteuning binnen de VMBO klas-
sen met Lwoo leerlingen. 

 Decaan: de decaan helpt de leerlingen bij het kiezen van een schooltype, een pro-
fiel en een vervolgstudie of beroep. 

 Vertrouwenscontactpersonen: personen met wie leerlingen vertrouwelijk zaken 
kunnen bespreken. 

 Verzuimcoördinator: beoordeelt rechtmatigheid van verzuim en onderneemt even-
tueel actie. 
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 Topsporttalentbegeleiding: voor de topsporttalentleerlingen is er extra begeleiding 
in de LOOT-ruimte. 
 

Alle medewerkers in de school zijn nadrukkelijk bij deze activiteiten betrokken en ver-
antwoordelijk vanuit hun taakstelling, zowel in als buiten de klas. Door middel van stu-
diedagen wordt hier schoolbreed aandacht aan besteed.  
Docenten en mentoren worden bijvoorbeeld geschoold in:  
 

 Invulling mentorlessen: een specifieke aanpak van studievaardigheden en het soci-
aal-emotioneel functioneren van leerlingen). 

 Klassenklimaat. (doel: het creëren van een veilige leeromgeving)  

 Het bevorderen van positief gedrag binnen de school.  

 Scholing op communicatie tussen de docent/mentor enerzijds en de leerling/ouders 
anderzijds.  

 Herkennen van signalen bij leerlingen die ondersteuning behoeven.  

 In het kader van Passend Onderwijs: ‘coaching on the job’, expertise vanuit de Tra-
jectgroep ‘de klas in’ brengen, scholing van docenten in het vaardiger maken in be-
geleiden van leerlingen in de klas met gedrags- of psychiatrische problematiek. (te 
denken valt aan ADHD/ASS-problematiek).  
 

Externe deskundigen en instellingen, waarmee de school samenwerkt, zijn: 
 

 GGD 

 Bureau Jeugdzorg en andere hulpverleningsinstellingen 

 Politie/Bureau HALT 

 Leerplichtambtenaar 

 Schoolpsycholoog 

 J& G coach (gemeente) 

 GGZ 

 Consulent Passend Onderwijs Samenwerkingsverband 

 TOM klas, externe Time Out voorziening 

 Parktijkonderwijs/ OPDC/Speciaal voortgezet onderwijs 

 Ambulante begeleiders REC-1, -2  
 

In de schoolgids en het zorgplan van de school is meer informatie over het bovenstaan-
de te vinden. 

 
OSG Willem Blaeu is een Topsport Talentschool 
Dat wil zeggen dat de school een aankomend topsporter met een erkende NOC/NSF-
status (Topsport Talentleerling) vanuit de bond én talentvolle sporters uit de regio zo 
goed als mogelijk helpen om sport en studie te combineren. 
Voorbeelden zijn: een flexibel rooster en - indien nodig - een (gedeeltelijke) vrijstelling 
van bepaalde en uitstel of vermindering van huiswerk. Ook biedt de school voorzienin-
gen om achterstanden weg te werken, onder andere d.m.v. een huiswerkklas voor de 
onderbouw, een aparte studieruimte met computers, stilte ruimte en toetsruimte, uitstel 
of aanpassing van de afname van repetities of schoolexamens en een gespreid examen 
over twee jaar (voor de absolute topsporter). 
De Topsport Talentleerling krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen. Deze bekijkt 
samen met de leerling welke faciliteiten er geboden kunnen worden.  
Voor meer informatie: zie de Schoolgids. 

 
 

3.4 Planmatig werken 
 

In principe komt elke leerling in aanmerking voor de ondersteuning die hij/zij nodig heeft 
indien de ondersteuningsvraag past binnen het schoolondersteuningsprofiel. De hulp-
vraag van de leerling is de basis van het plan.  
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De ondersteuningsvraag wordt geformuleerd door de school in samenwerking met de 
leerling en de ouders. De ondersteuningsvraag moet zijn onderbouwd. Bij leerlingen 
met dyslexie/dyscalculie wordt bijvoorbeeld een officiële verklaring verlangd. Na overleg 
met ouders en leerling beslist de school uiteindelijk over de inzet van de ondersteuning. 
Individuele OPP/ handelingsplan worden in ieder geval gemaakt voor: 
 
 

 Lwoo-leerlingen 
Leerlingen binnen het VMBO kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding 
in de klas indien er sprake is van leerachterstand. Bij aanvang wordt door de zorg-
coördinator, op basis van verkregen informatie vanuit het basisonderwijs bekeken 
of een leerling in aanmerking komt voor Lwoo. Voor deze leerlingen wordt door 
mentoren in samenwerking met de zorgcoördinator een handelingsplan geschre-
ven. Bij aanvang van het schooljaar zijn er voor de Lwoo brugklasleerlingen een 
leerlingbespreking waarbij het handelingsplan wordt besproken.  
Voor alle Lwoo-leerlingen zijn daarbij digitale remediërende programma’s toeganke-
lijk geworden. Dit zijn computerprogramma’s voor het oefenen van onder andere 
spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Voor elke leerling vindt het 
programma tevens uit wat hij moet oefenen. Vanaf de brugklassen werken deze 
leerlingen aan een programma waarbij gewerkt wordt aan inhalen van de leerach-
terstanden op het gebied van rekenen en taal. 
 

 Trajectgroepleerlingen 
Voor deze leerlingen wordt een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld door 
de Trajectroepbegeleider/zorgcoordinator, mentor in overleg met de ouders en leer-
ling.  
Leerlingen, die extra ondersteuning krijgen (zoals bijvoorbeeld via de Trajectgroep: 
zie paragraaf 4 van dit document) worden begeleid vanuit en werken aan leerdoe-
len door middel van een individueel OPP. Het gaat daarbij om leerlingen die de po-
tentie hebben een regulier diploma te halen, maar die zonder extra hulp dreigen uit 
te vallen  
Er wordt vanuit de Trajectgroep begeleiding op maat geboden, handelingsadviezen 
aan docenten gegeven en er is hulp bij plannen en organiseren van huiswerk.  
Er is regelmatig contact met ouders (MDO) er is een ‘warme overdracht’ (persoon-
lijk contact) vanuit de basisschool. Er zijn bovendien meerdere evaluatiemomenten 
per jaar. 
 

 Leerlingen die in het zorgadviesteam worden besproken 
Alle leerlingen, die risico lopen ten aanzien van hun studievoortgang (o.a. uitval of 
afstroom), worden structureel in het zorgadviesteam besproken. 
Voor deze leerlingen wordt een plan van aanpak opgezet, dat wil zeggen: er wordt 
bepaald welke stappen wenselijk zijn. Indien lichte ondersteuning niet volstaat 
wordt er een MDO georganiseerd en een OPP opgesteld en extra ondersteuning 
ingezet.  
In het zorgadviesteam wordt afgesproken wie het OPP opstelt en wat de inhoud er-
van dient te zijn. Hierbij wordt ook de verdere procedure vastgelegd.  
 

   
Voor de genoemde groepen worden OPP opgesteld in directe relatie tot de vastgestel-
de ondersteuningsbehoefte(en). Zie onderstaand schema. 
Alle informatie betreffende de OPP wordt bijgehouden in het schooladministratie-
leerlingvolgsysteem, LVS, Magister. Op deze wijze kunnen de ontwikkelingen door alle 
betrokkenen nauwgezet worden gevolgd en is de benodigde informatie steeds direct 
bereikbaar voor alle ondersteuners. 
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De school volgt de volgende route indien een leerling (extra) ondersteuning nodig heeft: 

  
STAP 1  Signalering 

Een aanmelding richting extra ondersteuning (o.a. leerlingbegeleiding, Tra-
jectgroep) start altijd bij de signalering door de docent in de klas. 
Iedere docent is in staat om signalen bij leerlingen, die wijzen op leer-, ge-
drags-, opvoed- en opgroeiproblemen, tijdig te signaleren en actie ter onder-
nemen.  
De docent zal proberen het eigen handelen beter af te stemmen op de be-
hoeften van de leerling en afwegen of het consulteren of inschakelen van an-
deren nodig is. 

 
STAP 2  Consultatie 

Dit zal meestal eerst een collega (zoals mentor, afdelingsleider, leerlingbege-
leider of de zorgcoördinator) zijn, maar kan ook de trajectbegeleider betreffen.  

 
STAP 3  Inbreng in het interne zorgteam 

Het interne zorgoverleg bespreekt de problemen met de disciplines binnen de 
school en gezamenlijk wordt vastgesteld wat de ondersteuningsbehoefte van 
de leerling, de school, de ouders en de omgeving zijn.  
Als er zorgen blijven bestaan over de leerling worden die met de ouders en de 
leerling besproken en wordt een plan van aanpak opgesteld, uitgevoerd en 
geëvalueerd. 

 
STAP 4 MDO en ZAT-consultatie  

Indien nodig wordt er een MDO-overleg georganiseerd onder leiding van de 
zorgcoördinator. Tijdens dit MDO-overleg worden naast de ouders en leerling, 
de betrokken ketenpartners uitgenodigd. In dit multidisciplinair overleg stelt 
men samen met ouders en de leerling de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling, de ouders en de school opnieuw vast.  
De uitkomst hiervan kan zijn dat het wenselijk is dat de leerling extra onder-
steuning nodig heeft en begeleiding gaat krijgen vanuit de Trajectgroep. 
Er wordt een OPP plan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.  
Indien er bij een aantal gevallen nog niet duidelijk of de Trajectgroep het juiste 
antwoord biedt op een complexe hulpvraag, wordt het ZAT geconsulteerd.  

 
STAP 5  MDO T  

Indien er binnen de school onvoldoende antwoord is op de ondersteuningsbe-
hoefte van de leerling, kan er een MDO T georganiseerd worden. Een MDO T 
overleg vindt plaats als de ondersteuningsvraag de mogelijkheid van de 
school overstijgt en indien er wordt afgewogen welke zwaardere ondersteu-
ning, zoals een speciaal onderwijs of een Reboundtraject (TOM klas), gebo-
den moet worden. Dit geschiedt uiteraard in samenspraak met de ouders en 
de leerling. Betrokkenheid van het Samenwerkingsverband is dan gewenst. 
Het OPP wordt bijgesteld er wordt een meldformulier SWV ingevuld.  

 
STAP 6  Evaluatie 

Evaluatie van de geboden arrangementen en nazorg voor leerling en ouders 
maken steeds deel uit van de cyclus. Op grond van de bevindingen kan het 
beleid van de school worden bijgesteld. 

 
 

In bijlage 2 is een gedetailleerde ondersteuningsroute in schema opgenomen. Hierin worden de 
stappen bij ondersteuning van een leerling beschreven, alsmede de momenten waarop contact 
met de ouders wordt gelegd en hoe wordt omgegaan met het dossier.  
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3.5 Basiskwaliteit van het onderwijs 
 

De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft de OSG Willem Blaeu het zogenaamde basis-
arrangement (basistoezicht) toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van 
het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. 
De school hanteert zelf een ‘kwaliteitszorgplan’ om de kwaliteit van het onderwijsaan-
bod op lange termijn te kunnen waarborgen. Als basis geldt het zicht houden op en het 
verbeteren van kwaliteit door middel van het systematisch doorlopen van de PDCA-
cirkel:  
 

 
 
Dat gebeurt door het hanteren van een vaste beleidscyclus en het op een systemati-
sche wijze en voortdurend nagaan of de school waarmaakt wat in de plannen en be-
leidsvoornemens wordt beloofd. ‘Voortdurend’ wil hier zeggen dat de school een vast 
schema hanteert wanneer de kwaliteit van een aspect opnieuw dient te worden beoor-
deeld. 
Informatie over de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school is terug te vin-
den in Vensters voor Verantwoording. 
 

 
4. Extra ondersteuning 

 
1. Inleiding 
 

Het samenwerkingsverband geeft de scholen ook de beschikking over ondersteunings-
middelen waarmee zij naast de basisondersteuning voor leerlingen extra ondersteuning 
op maat kan inzetten.  
De scholen kunnen deze extra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te 
verbreden met expertise vanuit de school zelf of met expertise van buitenaf. De scholen 
kunnen er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om een tijdelijke 
plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen. 

 
2. Arrangementen 

 
De OSG Willem Blaeu kent in het kader van de extra ondersteuning het volgende arran-
gement: 
 

Trajectgroep 
 

Het betreft een interne voorziening voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte 
De Trajectgroep is gebaseerd op drie pijlers: 

 Observatie en begeleiding van leerlingen.  

 Coaching van docenten. 

 Partnerschap met ouders.  

Doelgroep  Leerlingen die de potentie hebben een regulier diploma te ha-
len, maar die zonder extra hulp dreigen uit te vallen.  

 Leerlingen met een psychiatrische en/of gedragsproblematiek  
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 De Trajectgroep levert maatwerk en professionele ondersteu-
ning voor:  
o leerlingen met een geformuleerde ondersteuningsbehoefte, 

zoals leerlingen die ondanks hun cognitieve niveau dreigen 
uit te vallen of af te stromen;  

o docenten, onderwijsondersteuners, school en ouders/ver-
zorgers met een geformuleerde ondersteuningsbehoefte. 

Capaciteit  plaatsing volgens toelatingsprocedure 

Doelstellingen  De leerlingen halen voldoende resultaten waardoor ze de regu-
liere school met een passend diploma verlaten.  

 De leerlingen brengen zelfstandig structuur aan in hun leerom-
geving waardoor ze de reguliere lessen (beter) kunnen volgen. 

 De leerlingen voelen zich veilig binnen de klas en de school.  

 De betrokken docenten/OOP zijn geïnformeerd en voeren (zo 
nodig) de handelingsadviezen van de leerlingen uit. 

Werkwijze Trajectgroep biedt:  

 Een dagelijkse gestructureerde opvang en extra aandacht bij 
het reguleren van gedrag en bij planning/organisatie van het 
schoolwerk. 

 Een rustpunt op een schooldag voor leerlingen die moeite heb-
ben met drukte of die fysiek rust nodig hebben. 

 Signalering wanneer meer ondersteuning en hulp nodig is en 
eventueel verwijzing. 

 Een vaste contactpersoon voor ouders tijdens de gehele 
schoolloopbaan van de leerling, korte lijnen, laagdrempelige 
communicatie. 

 Alle leerlingen die gebruik maken van de Trajectgroep krijgen 
een OPP, de begeleiding vindt vorm en structuur in het werken 
aan concrete leerdoelen, opgesteld in samenwerking met de 
betreffende leerling en vastgelegd in een individueel OPP. Er 
vinden evaluaties plaats met ouders, leerling en betrokkenen 
binnen en buiten school (ketenpartners, hulpverlening) indien 
doelen behaald zijn kan de extra begeleiding worden afgeslo-
ten.  

Ruimtelijke  
omgeving 

 Er is een aparte ruimte in de school: een lokaal met pc-
huiswerk-plekken, en time- out-voorziening, tevens biedt de met 
mogelijkheid voor individuele voortgangs-, begeleidings-
gesprekken. 

Deskundigheid  Trajectgroepbegeleiding, zorgcoördinator (coördinatie 

 Het onderwijs (ondersteunend) personeel is geïnformeerd. 

Beschikbare  
materialen 

 PC’s 

 Aparte lockers  

 Bureaus: werkplekken,inrichting lokaal 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

 Er is een samenwerking met deskundigen externe ketenpart-
ners, het Samenwerkingsverband als met de hulpverlening. 
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5. Ambities 
 

Allereerst is het de ambitie van de OSG Willem Blaeu om geheel te gaan voldoen aan de kwa-
liteitseisen, die aan de basisondersteuning, zoals weergegeven in bijlage 1, mogen worden 
gesteld. Hiervoor is een schoolontwikkelingsplan opgesteld. 
Andere ambities in het kader van passend onderwijs zijn de volgende. 
 

 Ontwikkelen van deskundigheid en een aanpak betreffende schoolweigering/schoolfobie/ 
schoolblokkade: met behulp van Herstartgelden zijn individuele trajecten ingezet in sa-
menwerking met de Trajectgroep. 

 Ontwikkelen van specifieke deskundigheid in het omgaan met verschillen in de klas. 
(overdracht kennis en ervaring vanuit de Trajectgroep) 

 

6. Afsluiting 
Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen, 
kunt u zich wenden tot de school.  
Overigens vindt u ook op de website van de school en in de vele documenten die u via de 
website gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide informatie over wat in deze notitie aan de orde 
is gesteld. 
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Bijlage 1 Overzicht basisondersteuning OSG Willem Blaeu 

 
 

Vooropmerking 
Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom ‘In ontwikkeling’ uiterst rechts is geplaatst, dan bete-
kent dat dat de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. 
 
Aspecten In 

 ontwikkeling 
Aanwezig 

1       Beleid met betrekking tot passend onderwijs 

a De school heeft de intentie om leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte in 
principe aan te nemen, mits het ondersteuningsaanbod toereikend kan zijn 

 x 

b De school meet minimaal één keer per twee jaar de tevredenheid van leerlingen en 
ouders/verzorgers 

 x 

c De school bepaalt jaarlijks hoe de zorgmiddelen worden ingezet  x 

d De school evalueert jaarlijks het rendement van geboden ondersteuning en gebruikt 
de conclusie als input voor het ondersteuningsbeleid 

 x 

e Middelen die toegekend zijn voor ondersteuning worden daarvoor ingezet  x 

2       Passende begeleiding 

a De school brengt onderwijsbehoeften in kaart door het verzamelen van informatie uit 
overdrachtsgegevens, warme overdracht en gesprek met de ouders 

 x 

b De school voorziet in op maat gemaakte onderwijsarrangementen voor leerlingen 
die dat nodig hebben 

 x 

c De school werkt met (groeps)handelingsplannen/OPP’s met een vaste structuur  x 

d (Groeps)handelingsplannen/ OPP’s bevatten handelingsgerichte, direct toepasbare 
adviezen 

 x 

e De school gaat altijd na welke opbrengsten handelingsplannen/OPP’s opleveren  x 

f De school beschikt over een goed functionerend leerling volg systeem (LVS) waarin 
de ondersteuning wordt vastgelegd 

 x 

g Docenten en mentoren voeren leerlinggegevens m.b.t. onderwijsresultaten, sociaal-
emotionele ontwikkeling en andere relevante informatie structureel in in het LVS 

 x 

h Minimaal twee keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats op basis van deze 
individuele informatie en m.b.t. groepssituaties 

 x 

i De school stelt de informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen ter beschikking 
van professionals, waarmee wordt samengewerkt. 

 x 

j De mentor stelt informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen structureel be-
schikbaar aan medewerkers van de school die hiervan op de hoogte dienen te zijn 

 x 

k De school besteedt structureel aandacht aan de competenties van docenten en 
begeleiders in relatie tot de ondersteuningsproblematiek die speelt 

 x 

l De school beschikt over goed getrainde mentoren die in staat zijn adequaat te sig-
naleren en te interveniëren (binnen hun taakstelling) 

 x 

m De school maakt gebruik van (eventueel externe)( specialisten als het gaat om extra 
ondersteuning 

 x 

n De school zet externe zorgpartners preventief in ten behoeve van een vroegtijdige 
signalering, zodat eerder lichte ondersteuning kan worden ingezet 

 x 

o Voor speciale onderwijsbehoeften schakelt de school zo nodig diagnostische exper-
tise van buiten de school in 

 x 

3       De continuïteit van de passende begeleiding 

a De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de ondersteuning is ondergebracht 
bij één of meer functionarissen 

 x 

b Begeleidingsgegevens (al vanaf het BaO) worden vastgelegd in het leerlingvolgsys-
teem 

 x 

c De school participeert in de overgangsprocedures BaO/VO zoals afgesproken  x 

d De school participeert in de overgangsprocedures VO/MBO zoals afgesproken  x 

e De school heeft afspraken over hoe de ‘warme overdracht’ wordt vormgegeven 
vastgelegd 

 x 

4       Basisondersteuning voorziet in opvang van leerlingen met een algemene hulpvraag 

a De school verzorgt leerwegondersteuning (LWO)  x 

b De school vangt leerlingen met een PRO-beschikking op in het VMBO met LWO  x 

c Inzetten LWOO-ondersteuningsmiddelen (verantwoording begroting/jaarverslag)  x 

d De school biedt leerwerktrajecten nvt nvt 
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Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwezig 

e De school beschikt over een onderwijsaanbod voor hoogbegaafden x  

f De school werkt met het doorstartconvenant Samenwerkingsverband  x 

g De school biedt schoolloopbaan begeleiding  x 

h De school heeft een verzuimcoördinatie en -registratie  x 

5       Differentiatie en competenties docenten 

a Mentoren zijn in staat te bepalen wanneer basisondersteuning niet meer toereikend 
is 

 x 

b Docenten kunnen reflecteren op eigen handelen en op grond van reflectie bijstellen  x 

c Docenten zijn in staat handelingsgerichte leerlingbesprekingen te voeren  x 

d Docenten zijn in staat handelingsgerichte gesprekken met leerlingen, ouders en 
collega’s te voeren 

 x 

e Docenten betrekken ouders bij de onderwijsondersteuning  x 

f Docenten reageren op signalen van leerlingen en/of ouders door zelf actie te onder-
nemen of door de signalen door te spelen 

 x 

g Docenten kunnen beperkingen van leerlingen vertalen in behoeften en daar de 
vereiste ondersteuning aan koppelen 

                         x 

g Docenten maken zo nodig aanpassingen in de lessen  x 

h Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd op grond van:   

 .  Docenten kunnen differentiëren naar tempo en niveau  x 

 .  Speciale psychologische of soc. emotionele kenmerken  x 

 .  Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie  x 

 .  Verschillende leerstijlen  x  

i Gedifferentieerde onderwijsprogramma’s zijn beschikbaar in het vakwerkplan  x  

j Onderwijsprogramma’s voor leerlingen met fysieke beperkingen:   

 .  Goed ingerichte Elektronische Leer Omgeving (ELO)  x 

 .  Aangepaste onderwijskundige leer- en hulpmiddelen  x 

 .  Aangepast rooster  x 

 .  Beperkte lokaalwisseling  x 

 .  Ruimte voor verrichten van medische handelingen  x 

6       Expertise op het gebied van deskundigheid, materialen en omgeving 

a Er is binnen de school een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt 
(intervisie) 

 x 

b Docenten kunnen extra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijs-
behoeften 

 x 

c Het zorgteam/ondersteuningsteam heeft expertise in:   

 .  Handelingsgericht werken  x 

 .  Individueel ontwikkelingsperspectief/ OPP                       x 

 .  Individuele leerlijnen                      x 

d Er is een teamaanpak op gedrag in de klassen- en vrije situatie  x 

e Binnen school is kennis over onderwijszorgvoorzieningen in regio Samenwerkings-
verband 

 x 

f Bekwaamheid/kennis van docenten wordt op peil gehouden voor wat betreft:   

 .  Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag  x 

 .  Kennis en aanpak dyslexie  x 

 .  Kennis en aanpak dyscalculie  x 

 .  Kennis en aanpak AD(H)D  x 

 .  Kennis en aanpak ASS  x 

 .  Kennis en aanpak faalangst  x 

g Binnen school is kennis over gedragsontwikkelingsstoornissen en gedragsproble-
men  

 x 

h Binnen school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen  x 

i Er zijn programma’s gericht op vergroten van sociale vaardigheden  x 

j Er zijn programma’s gericht op vergroten van studievaardigheid  x 

k Beschikbare trainingen en andere ondersteuning   

 .  Faalangst reductie training  x 

 .  Weerbaarheidstraining/ assertiviteitstraining  x 

 .  Dyslexie-ondersteuning (r.t.)  x 

 .  Dyscalculie-ondersteuning (r.t.)  x 

 .  Inzet externe coaches (o.a. OPDC, REC, Keerpunt)  x 
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 Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwezig 

 .  Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen gebruik maken van een eigen  
   plek  

 x 

l Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het interne zorgadviesteam  x 

m Leerlingen krijgen de gelegenheid elkaar te helpen  x 

n De school heeft expertise m.b.t. de volgende moeilijke doelgroepen:   

 .  Leerlingen die voortdurend drugs gebruiken  x
3
 

 .  Leerlingen met een schoolfobie/ zware blokkade om op school te komen  x 

 .  Leerlingen die een bedreiging zijn voor de veiligheid  x
4
 

 .  Leerlingen die blijven spijbelen  x 

 .  Hoogbegaafde onderpresteerders  x 
5
 

o .  Leerlingen in het Praktijkonderwijs met frequent optredende, ernstige gedragspro-    
   blemen 

nvt nvt 

p .  Leerlingen met ASS (stoornis in het autistische spectrum) met een ondersteu 
   ningsbehoefte, waaraan het regulier onderwijs niet aan kan voldoen, maar die ook  
   niet verwezen kunnen worden naar het VSO omdat het onderwijsaanbod daar  
   tekort schiet 

 x 

q De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen  x 

7       Samenwerking externen met betrekking tot ondersteuning en zorg 

a De school heeft een goed functionerend Zorg Advies Team (ZAT)  x 

b De doelstellingen van en de procedures rond het ZAT zijn voor alle medewerkers 
duidelijk 

 x 

c Het beleid rond het ZAT is vastgelegd in een beleidsdocument (zorgplan)  x 

d De school participeert in het SWV overleg  x 

e De school participeert in het VMBO-MBO-overleg  x 

f De school participeert in het VO-MBO-Project  x 

g De school maakt gebruik van VAVO  x 

h De school  kent samenwerking met het HBO 
De school kent samenwerking met de Universiteit 

 x
6
 

  

i De school werkt samen met de voorzieningen van het samenwerkingsverband 
(OPDC, TOM klas)  

 x 

j De wijze van samenwerking met de ouders van leerlingen die extra zorg en onder-
steuning behoeven is beschreven 

 x 

k Ouders kunnen problemen m.b.t. de zorgplicht aankaarten bij (de Medezeggen-
schapsraad: procedures zijn opgenomen in het reglement van de MR) 

 x 
 

l De school kent een klachtenprocedure  x 

m Arbitragezaken worden voorgelegd aan de geschillencommissie Passend Onder-
wijs, waarbij het bestuur van de school is aangesloten 

  

8       Veilige school  

a Er is een programma voor een veilig klimaat  x 

b De school heeft de volgende voorzieningen in het kader van een veilig schoolkli-
maat: 

 x 

 .  Pestprotocol  x 

 .  Vertrouwenspersoon  x 

 .  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  x 

 .  Er zijn gezamenlijke afspraken en gedragscodes voor docenten  x 

 .  Verzuimprotocol  x 

c De school zorgt voor fysieke toegankelijkheid  x 

d De school is bereid om in verband met fysieke beperkingen aanpassingen te realise-
ren 

 x 

 

  

                                                                 
3
  Alleen een verwijzende functie. 

4
  Alleen een verwijzende functie. 

5
  De school hanteert geen specifiek programma voor deze groep leerlingen, maar biedt wel veel individuele ondersteuning. 

6
  De school is een zogenaamde Oplis- school (opleidingsschool). Dit betekent dat er vele stagiaires actief zijn binnen de school. Er 

is een nauwe samenwerking is met de Hogeschool van Amsterdam .   
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Bijlage 2 Extra ondersteuning: de route handelingsgericht werken 

 
Integrale ondersteuningsroute          Contact ouders/omgeving           Dossier Route* 
 
 
 
 
 

Start/voortzetten integraal  
leerlingdossier   

 

 

 

 
handelingsplan opstellen 
uitvoeren en evalueren 
 

Afspraken worden in Magister verwerkt 

 en evaluaties ingepland 

 

 
handelingsplan bijstellen  
aanvullen, uitvoeren en evalueren 
                                                                                    Mogelijk aanmelding 
                                                                                    Trajectgroep 
                  
 

Afspraken worden in Magister verwerkt  
 En evaluaties ingepland                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken worden in Magister verwerkt,  
evaluaties ingepland 
 
 
 
 
 
1 kind, 1 gezin, 1 plan, evaluatie 
 
Handelingsplan bijstellen  
aanvullen, uitvoeren en evalueren 
 
 
 
 

 OPP wordt opgesteld 
 uitvoeren en evalueren 
 

 
 
 
Handelingsplan bijstellen  
aanvullen, uitvoeren en evalueren 
   
 

 

 
 OPP  bijstellen, meldformulier SWV 
 Aanvullen, uitvoeren en evalueren 

 
 
 
 

Stap 1 (observeren en signaleren) 
Docent observeert en signaleert in de 
klas, de ouders signaleren thuis of er 
komen signalen uit de omgeving van 
het kind. Overleg met mentor. 

Met ouders kijken naar kansen 
en oplossingen, ondersteu-
nings-adviezen voor thuis, 
omgeving en op school. 

Start integraal leerlingdossier 
in Magister 
 OPP bij extra ondersteuning 
opgesteld. 

Stap 2 (collegiale consultatie) 
Mentor deelt zorg met afdelingsleider 
/ zorgcoördinator. Indien nodig in-
breng intern zorgteam, collegiale 
consultatie interne deskundigen  

o Informeren 
o Uitwisselen 
o Aanmelding  intern  
o zorgoverleg bespreken 

Stap 3 (interne zorgoverleg) 
Bespreking met disciplines binnen de 
school. Vaststellen ondersteunings-
behoeften kind, school, ouders en 
omgeving. 

Stap 4 (MDO overleg met ouders) 
Een multi disciplinaire bespreking met 
ouders en leerling. Op grond van 
eerdere evaluaties ondersteunings-
behoeften kind, school en ouders 
opnieuw vaststellen. Past dit nog 
binnen het ondersteuningsprofiel van 
de school.   
Zorgcoordinator heeft regie deze is 
verantwoordelijk voor bijstellen en 
uitvoeren plan  

o Ouders informeren 
o Betrekken ketenpartners 
o MDO overleg organiseren 
 

o Mogelijke aanmelding  
Trajectgroep. 

o Consultatie ZAT le-
den/ketenpartners 

o bovenschoolse consulent 
Passen Onderwijs SWV 

o MDO T overleg 

Integraal leerling dossier  
verder aanvullen  
Aantonen dat de grens van de 
ondersteuning, zoals geboden 
op school, intern c.q. in de 
Trajectgroep bereikt is. 

Stap 5 (MDO T)  
Indien er intern onvoldoende oplos-
sing geboden kan worden, afwegen 
waar de vervolgondersteuning gege-
ven kan/moet worden. Vaststellen of 
er zwaardere vormen ingezet moeten 
worden zoals de TOM klas of de vso. 

o Ouders, leerling, schoolbe-
trokkenen en ketenpart-
ners hebben een overleg 
samen met consulent SWV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er vinden evaluaties plaats met 
alle betrokkenen. 

Stap 6 (nazorg en evaluatie) 
Evaluatie van geboden arrangemen-
ten, nazorg kind/ouders. Signalering 
knelpunten t.b.v. beleidsadviezen 
school of SWV. 

 

Signaleren 
o Overdracht gegevens 
o Toetsen/ cijfers 
o Verzuim registratie 
o Incidenten 
o Informatie ouders/omgeving 

Integraal leerlingdossier 
verder aanvullen. 
Gebruik makend van verslag 
handelingsplan, observaties, 
didactische. toetsen, cijfers, 
LVS, Magister (LVS), inciden-
tenregistratie, verzuimregistra-
tie, gegevens vorige 
school(en), oudergesprekken 
(ouder-)vragenlijsten, medi-
sche gegevens, psycholoog, 
informatie ouders, informatie 
betrokken instanties. 

 
 

Stap 0: (warme) overdracht Overdrachtsgegevens 

Intern: 
o Leerlingbespreking 
o Rapportenvergadering 
o Schoolpedagoog 
o psycholoog 
o leerlingbegeleider 
o Trajectgroep 
o Andere interne ondersteu-

ner 
 

o Informeren, uitwisselen 
o Visie ouders 
Visie leerling 
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