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1 INLEIDING 

 
In het kader van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 dient iedere reguliere 
school over een Ondersteuningsprofiel te beschikken. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving 
van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het 
Coenecoop College heeft hiervoor het format van het Samenwerkingsverband VO/VSO MHR gebruikt.  
 
Het ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies: 
- profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met extra onderwijs-  
 (en zorg)behoeften; 
- kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit; 
- toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen; 
- communicatiefunctie: intern binnen de school, maar vooral ook naar partners toe, zoals ouders, 

andere scholen en jeugdzorginstellingen.  
 
Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school 
vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of 
wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.  
 
In het Samenwerkingsverband VO/VSO  Midden Holland en Rijnstreek is ervoor gekozen om in het 
schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning op te nemen, maar ook de 
basisondersteuning. De basisondersteuning is die ondersteuning die elke school in het SWV biedt. De 
basisondersteuning is in een document beschreven. Dat document wordt opgenomen als onderdeel van 
het ondersteuningsplan. Een vertaling van de basisondersteuning in enkele overzichten vindt u in dit 
schoolondersteuningsprofiel.   
 
 
 
Namens de schoolleiding Coenecoop College, 
 
R.Young, rector en portefeuillehouder Zorg 
I. Lelieveld, ondersteuningscoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
versie 1, d.d. 1 september 2016 
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2 SCHOOLGEGEVENS 

 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam school en vestiging 
 

Coenecoop College 
Waddinxveen en Boskoop 

Brinnummer(s) 
 

00BD 00 en 00BD 01 

Adres en plaats 
 

Oude Dreef 6, 2741 ST Waddinxveen 
Torenpad 102, 2771 EV Boskoop 

Telefoonnummer, e-mailadres 
 

0182-616055 
administratie@coenecoopcollege.nl 

Website 
 

www.coenecoopcollege.nl 

Rector / bestuurder 
 

R. Young 

Contactpersoon ondersteuning 
 

I. Lelieveld (ondersteuningscoördinator) 

 
2.2 Onderwijsvisie 

Het Coenecoop College wil (regulier) voortgezet onderwijs bieden aan alle leerlingen in Waddinxveen/ 
Boskoop en de directe omgeving. Het Coenecoop College leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische 
jongeren, die het voor hen hoogst haalbare diploma halen en gedurende hun middelbare schooltijd een 
rijk gevuld persoonlijk portfolio vol kennis, kunde en vaardigheden opbouwen. Wij voelen ons, samen met 
de ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede ontwikkeling van al onze verschillende jongeren. 
We bieden ons onderwijs aan vanuit de hoofdgedachte dat leerlingen zich op school moeten kunnen 
ontplooien en zich kunnen voorbereiden op deelname aan de maatschappij. (schoolplan 2017-2021) 
 
Hierbij geldt dat we de leerling de ondersteuning willen aanbieden, die er voor zorgt dat de leerling zelf op 
het juiste niveau kan of leert te presteren. Het gaat dus om (het leren) omgaan met leerbehoeften en niet 
om het overnemen van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. 
We werken met dakpanklassen (met uitzondering van vmbo Basis en Kader). Dit houdt in dat er 
gedifferentieerd les moet worden gegeven.  
Naast deze vorm van differentiëren hebben we op het Coenecoop College naar schatting te maken met 
ongeveer 10% van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van plannen, 
organiseren, gedrag en leren. Dit aantal groeit ieder jaar vanwege het verbeteren van een van onze 
doelen: vroeg signaleren. Dit zal verder worden uitgewerkt bij het volgende punt “toekomstvisie”. Veel 
van de extra ondersteuning gebeurt buiten de groep, met behulp van RT, BPO, onderwijsassistent en 
steunlessen. In het kader van passend onderwijs zijn we de afgelopen jaren ook bezig geweest om de 
ondersteuning gedeeltelijk in de klas te laten plaatvinden.  
 

2.3 Toekomstvisie en scholing 

Handelingsgericht werken en RTTI (huidige situatie): 

Passend onderwijs zal steeds meer van docenten en scholen gaan vragen. De laatste drie jaar zijn we 

daarom bezig geweest met handelingsgericht werken. De uitkomst hiervan is dat we van elke klas een 

klassenscan maken en een algemeen groepsplan door de mentor. Vanuit dat groepsplan kan elke 

vakdocent gebruiken wat voor hem/haar in de les van toepassing is.  

 

Handelingsgericht werken en RTTI in de toekomst: 

Op dit moment werken docenten met RTTI. Voor de komende drie jaar willen we dat docenten ook met 

OMZA (de gedragscomponent van RTTI) leren werken en dat ze deze instrumenten kunnen gebruiken om 

het onderwijs nog meer aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Het blijft een 

speerpunt om het onderwijs zo in te richten dat je om kan gaan met de verschillende onderwijsbehoeften 
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van leerlingen en dat zal onderdeel blijven van onze voortdurende ontwikkeling. Er zal dus een aantal 

docenten gaan werken met OMZA zodat zij ervaringen kunnen gaan delen met andere docenten en binnen 

het team VMBO basis en kader zal er met name in de klassen met lwoo-leerlingen wel gewerkt worden met 

(vakspecifieke) groepsplannen. Dit team zal hierin de voorloper worden. Verder zal er op een remediërende 

manier gebruik worden gemaakt van specifieke groepshandelingsplannen bij klassen die dit nodig hebben.  

Een ander speerpunt is het omgaan met leerlingen die hoger begaafd zijn. Vanuit het 

samenwerkingsverband is de mogelijkheid geboden om met elkaar (andere scholen) te onderzoeken wat we 

leerlingen kunnen bieden die meer uitdaging en mogelijk een andere manier van lesgeven nodig hebben 

vanwege hun hoogbegaafdheid. We willen hier vervolgens een beleid op kunnen schrijven.  

 

Naast deze ontwikkelingen die specifiek met ondersteuning te maken hebben, krijgen we ook een nieuw 

gebouw, waarbij we mogelijk beter vorm kunnen geven aan ons onderwijs. 

 

Scholing: 

-Nieuwe mentoren opleiden in RTTI en HGW (het maken van groepsplannen en klassenscans) 

-Beperkte groep docenten expert maken in het werken met OMZA 

-Bijwonen en meedenken beleid hoogbegaafdheid bij leerlingen 

-Inrichten nieuwbouw Waddinxveen 
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2.4 Kengetallen leerlingenpopulatie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

2.5 Gemiddeld aantal leerlingen per klas 
 

 
 

1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 
en hoger 

Vmbo bbl /kbl 18 22  

Vmbo met lwoo 15 21 0 

Vmbo tl/mavo 30 27 23 

Havo 27 28 27 

Vwo 25 20 20 

Gymnasium   18 

TTO 25 16 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Een voortijdig schoolverlater is een leerling die niet in het bezit is van een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2. 

Leerlingen die zonder zo’n diploma niet naar het vervolgonderwijs gaan, maar het onderwijs uitstromen worden 
beschouwd als VSV-er. 
Verwezen wordt naar de VSV-monitor. 

Schooljaar 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

     

Totaal aantal leerlingen     

Vertraagde schoolloopbaan      

Aantal afstromers (andere 
reguliere school) 

    

Leerlingen met lwoo     

Leerlingen met LGF cluster 1  1 1  

Leerlingen met LGF cluster 2 2 2 2  

Leerlingen met LGF cluster 3 8 8 10  

Leerlingen met LGF cluster 4 
(lang OPP)  

20 20   

     

Verwijzingen PrO     

Verwijzingen vso cluster 1     

Verwijzingen vso cluster 2     

Verwijzingen vso cluster 3     

Verwijzingen vso cluster 4   3  

Thuiszitters  4 2  

Voortijdig schoolverlaters1   1  
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3 INSTROOM  

3.1 Instroom klas 1 “Warme overdracht” 

Vanuit het primair onderwijs komen leerlingen binnen bij het voortgezet onderwijs. Gegevens van de leerling 
worden door middel van het DOD (digitaal onderwijskundig dossier) overgedragen. In dit DOD worden ook 
groeidocumenten en handelingsplannen geplaatst, naast het onderwijskundig rapport met het advies van de 
basisschool. Een leerling wordt op basis van dit advies en door middel van de plaatsingswijzer (zie 
bijlage…..) geplaatst in een dakpanklas.  
De brugklascoördinatoren spreken alle nieuwe leerlingen door met de leerkracht van groep 8, de warme 
overdracht. Ook de ondersteuningscoördinator voert, indien er sprake is van zwaardere zorg en ambulante 
begeleiding, de leerlingen door met de leerkracht en alle betrokken van de basisschool.  
De brugklascoördinatoren en de ondersteuningscoördinator bespreken de zorgleerlingen en lichten de 
mentor in. Indien nodig zal de ondersteuning die gegeven is op het primair onderwijs worden voortgezet op 
het voortgezet onderwijs. Of dit valt binnen de basisondersteuning of onder extra ondersteuning, is 
afhankelijk van de problematiek. Hierover later meer.  

 

3.2 Tussentijdse instroom 

Onder tussentijdse instroom vallen leerlingen die niet vanaf klas 1 bij ons starten maar later in hun 

schoolloopbaan op het Coenecoop College inschrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben: 

o Leerlingen kunnen het niveau op hun huidige school niet aan en die school biedt het 

lagere niveau  niet aan. 

o Leerlingen hebben het op hun huidige school niet naar hun zin bijvoorbeeld door pesten 

en willen zelf van school wijzigen. 

o Verhuizing. 

o Leerlingen die verwijderd worden van hun huidige school en waar men op zoek is naar 

een andere onderwijsinstelling.  

 

Voor alle hierboven genoemde oorzaken geldt dezelfde procedure: 

o Na aanmelding volgt een intakegesprek met ondersteuningscoördinator en 

afdelingsleider/afdelingscoördinator (dit kan alleen plaatsvinden als de huidige school 

hiervan op de hoogte is gebracht) 

o De afdelingsleider/afdelingscoördinator neemt na afloop van het gesprek contact op met 

de huidige school en eventueel andere betrokken partijen. 

o Afdelingsleider/afdelingscoördinator en ondersteuningscoördinator vormen op basis van 

alle gegevens een advies en leggen dit voor aan de rector.  

o De rector besluit of de leerling plaatsbaar is op het Coenecoop College en onder welke 

voorwaarden.  

o Afdelingsleider/afdelingscoördinator informeert ouders over dit besluit.  

o Ouders geven toestemming voor het mogen volgen van de leerling binnen het 

schoolzorgteam.  

Er kunnen redenen zijn om een leerling niet aan te nemen. Dat kan zijn omdat het Coenecoop College niet 

aan de zorgvraag kan voldoen. Verder kan het ook binnen de organisatie niet mogelijk zijn, denkend aan 

groepsgrootte of groepssamenstelling. Ook het risico dat de leerling met zich meeneemt, kan mee worden 

genomen in het advies. In sommige gevallen worden leerlingen tijdelijk aangenomen op basis van een 

gastleerlingschap. Tijdens deze periode van 3 tot 6 maanden moet de desbetreffende leerling laten zien, 

aan de hand van een vooraf opgesteld contract, dat hij/zij bij het Coenecoop College op de juiste plek zit.  
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4 ONDERSTEUNING 

Goed (stimulerend en uitdagend) onderwijs en effectief klassenmanagement vormen het fundament op elke 

school. De ondersteuningsstructuur van de school sluit hierop aan.  

We onderscheiden de ondersteuning op school in basisondersteuning en extra ondersteuning. Beide 

worden hier beschreven. Ook wordt de route beschreven die doorlopen moet worden voor zowel 

basisondersteuning als voor extra ondersteuning. 

 

4.1 Basisondersteuning  

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf biedt aan zijn leerlingen. Mentor en docenten 

sluiten aan bij de kansen, mogelijkheden en positieve kwaliteiten van de leerling. Bij het bepalen van de 

didactische en pedagogische behoeften van leerlingen gaat het niet om de vraag: “Wat is er mis met deze 

leerling”, maar om de vraag: “Hoe kan ik mijn instructie, aanbod en begeleiding afstemmen op wat deze 

leerling nodig heeft om deze doelen te bereiken?” 

De basisondersteuning bestaat uit: 

a basiskwaliteit; 

b verantwoordelijke leerling; 

c preventieve en licht curatieve interventies; 

d ondersteuningsstructuur op school. 

 

4.1.1 Basiskwaliteit 

Onder basiskwaliteit verstaan we dat lessen op orde zijn en de resultaten voor de inspectie op orde zijn. 

Hierover is meer te lezen in het schoolplan 2017-2021.  

 

4.1.2 Verantwoordelijke leerling 

De leerling is onderdeel van zijn of haar eigen schoolloopbaan, sterker nog: hij is eigenaar van dit proces. 

Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun 

ontwikkeling. We werken dit uit door middel van KeuzeWerkTijd (KWT) waarbij leerlingen zelf keuzes maken 

voor het volgen van extra lessen of het anders besteden van deze tijd. Daarnaast zijn we meer bezig met 

leveren van maatwerkdiploma’s. 

We hebben de afgelopen drie jaar als docenten en mentoren geïnvesteerd in Handelingsgericht werken. 

Ook dit zullen we gebruiken om het onderwijs meer te laten aansluiten op de behoeften van de leerling. Van 

elke klas wordt er een klassenscan gemaakt en een algemeen groepsplan. Verder wordt HGW ingezet bij 

alle lwoo-klassen en bij klassen waar blijkt dat er een interventie nodig is.   

Voor leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning wordt een OPP opgesteld. Dit OPP 

wordt door mentor, ondersteuningscoördinator en ambulant begeleider opgesteld en tussentijds 

geëvalueerd. Voor dit plan hanteren we het format van het samenwerkingsverband. Leerlingen met een 

OPP vallen niet meer onder basisondersteuning.  

  



Schoolondersteuningsprofiel Coenecoop college, 2019-2021 

9 

 

4.1.3 Preventieve en licht curatieve interventies 

Leerlingen die meer nodig hebben dan dat wat er in de lessen aangeboden wordt, komen in aanmerking 

voor preventieve of curatieve interventies die vallen onder de basisondersteuning. Hieronder een overzicht 

van de interventies die gedaan kunnen worden.  

 

Interventies binnen 

basisondersteuning 

Functionaris (zie 

ook overzicht 

‘functionarissen) 

Beknopte omschrijving 

- Dyslexie RT Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen in leerjaar 1 en 2 

structureel wekelijks ondersteuning. Leerlingen uit hogere leerjaren 

kunnen gedurende een korte periode ondersteuning krijgen.(zie bijlage 

dyslexieprotocol) 

- Dyscalculie RT Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen in leerjaar 1 en 2 

structureel wekelijks ondersteuning. Leerlingen uit hogere leerjaren 

kunnen gedurende een korte periode ondersteuning krijgen. 

- Minder dan gemiddelde 

intelligentie 

  

- Meer dan gemiddelde 

intelligentie (hoogbegaafd) 

HB-coach Momenteel is er nog geen expert, maar we zijn met een aantal scholen 

aan het kijken hoe we leerling met HB problematiek beter kunnen 

begeleiden. 

- Gebruik aangepaste 

voorzieningen gebouw 

 Gebouw Waddinxveen: lift, invalidetoilet 

Gebouw Boskoop: traplift 

- Medische handelingen  nvt 

- Lichte zorg in 

samenwerking met 

ketenpartners (bijvoorbeeld 

GGD) 

 GGD inzetbaar op verzoek ondersteuningscoördinator. 

GGD voert met alle eersteklas en derdeklas leerlingen gesprek 

(screening) 

GGD is betrokken bij ziekteverzuim en sluit aan bij Flex0zats 

- SoVa-training Sova trainers 

(docenten) 

Het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het krijgen van groter 

zelfvertrouwen bij leerlingen uit de onderbouw die sociaal onhandig zijn. 

Wordt ingezet in 1e  en 2e leerjaar. 

- Faalangstreductietraining Faalangsttrainers 

(docenten) 

Het verminderen dan wel wegnemen van faalangstgevoelens bij 

leerlingen uit het 1ste en 3de leerjaar. 

- Huiswerkbegeleiding Lyceo Particulier bedrijf Lyceo begeleidt leerlingen. De leerlingen worden 

aansluitend aan hun lesrooster een aantal keer per week intensief 

begeleid met hun huiswerk en studievaardigheden. 

- Examenvrees training  Het verminderen of wegnemen van angst rondom het examen. Wordt 

gegeven aan de examenklassen indien leerlingen zich hiervoor 

aanmelden. 

- STUVA docenten Leerlingen krijgen de mogelijkheid om 1 uur in de week ondersteuning 

te krijgen bij het plannen van hun huiswerk en ander schoolwerk.  

- Examentraining Lyceo Onderdeel lessen en Lyceo 

- Vragenlijsten om 

psychosociale problemen 

bij leerlingen te signaleren 

mentoren In ontwikkeling. Het wordt wel afgenomen in klas 1 en 2 als screening 

voor faalangst en sova.  

- Remedial teaching RT Leerlingen kunnen gedurende een korte periode ondersteuning krijgen 

op meerdere gebieden. Pre-teaching is hier ook onderdeel van.  
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- Steunlessen vakdocent Steunlessen worden aan leerlingen gegeven op advies van de 

vakdocenten. Per periode gedurende 6 weken. 

- Lichte 

structureringsproblematiek 

Leerlingbegeleider Gedurende een korte periode wordt er gewerkt aan het leren leren voor 

leerlingen die niet voldoende hebben aan het mentoruur. 

- Lichte sociaal-emotionele 

problematiek 

Leerlingbegeleider Leerlingen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben op het gebied van 

gedrag binnen of buiten de groep waarbij een korte interventie nodig is.  

- Weerbaarheidstraining  Nvt 

- Concentratietraining  Nvt 

- Zelfverdediging  Nvt 

- Taalbegeleiding  ! 

- Rekenbegeleiding Mentor en 

wiskundedocent 

Steunles rekenen  

 

 

4.1.4 Pesten  

Indien er op school sprake is van pesten zal het pestprotocol in werking worden gesteld. Ook in het 

pestprotocol wordt er gesproken van ondersteuning. In geval van pesten zal er ondersteuning geboden 

worden aan de gepeste leerling en aan de pester.  

Voor meer hierover verwijs ik naar het ‘Pestprotocol’. Dit protocol is te vinden op onze site. 

 

4.1.5 Ondersteuningsstructuur 

Op de vo-scholen wordt onderscheid gemaakt tussen eerstelijns, tweedelijns en derdelijns ondersteuning. 

De eerstelijns en tweedelijns maken deel uit van de basisondersteuning van de school. De derdelijns valt 

onder de extra ondersteuning.  

De ondersteuningsstructuur binnen de basisondersteuning gaat in eerste instantie over de leraar en de 

mentor (eerste lijn). Daarvoor wordt het volgende als minimum geformuleerd: 

- klassenmanagement; 

- kennis van en kunnen omgaan met verschillende leer- en doceerstijlen; 

- begeleiden en vormgeven van een veilig groepsproces; 

- basiskennis en in basis kunnen omgaan met leer- en gedragsproblemen. 

 

Er wordt op school duidelijk onderscheid gemaakt tussen eerstelijns zorg, tweedelijns zorg en derdelijns 

zorg. Hierbij horen ook verschillende functionarissen. Hieronder een overzicht van de verschillende 

functionarissen en een korte omschrijving van de werkzaamheden. Een uitgebreid overzicht van ieders 

taken is toegevoegd als bijlage.  

 

 
Eerstelijnsondersteuning (intern) 

Functionaris Omschrijving 

Mentor De mentor zorgt voor het groepsvormingsproces, houdt de vorderingen van 
zijn/haar leerlingen bij op het gebied van cijfres, studievaardigheden en 
welbevinden. De mentor is eerste aanspreekpunt voor docenten en ouders. Bij 
zorgen over een leerling zoekt de mentor contact met de 
ondersteuningscoördinator en/of afdelingsleider.  

Afdelingsleider  De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het eigen afdeling en als onderdeel 
van de schoolleiding ook verantwoordelijk voor het beleid op school. Hij of zij 
stuurt de afdeling aan en is op de hoogte van wat er binnen het team speelt.  
 

Leerlingcoördinator De leerlingcoördinator ondersteunt de afdelingsleider en is verantwoordelijk 
voor de leerlingzaken binnen de afdeling.  
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Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen die in 
vertrouwen hun probleem bij hen kunnen uiten. Voorts zijn zij aanspreekpunt 
bij vermoedens van of klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld. 
 

Remedial teacher De RT geeft ondersteuning aan leerlingen op gebied van: rekenen, spelling, 
lezen, leren leren, pre-teaching, dyslexie en dyscalcullie. Dit alles wordt 
bijgehouden in een handelingsplan in SOM.  
 

Decanaat De decaan houdt zich bezig met de schoolloopbaan van de leerlingen en het 
keuzeproces richting vervolgonderwijs. 
 

BOF-en SOVA-trainers Zij screenen leerlingen op faalangst en op sociale vaardigheden en verzorgen 
de verschillende trainingen voor deze leerlingen.  

Verzuimcoördinator Registreert en monitort verzuim en overlegt met in eerste instantie mentoren 
over zorgwekkend verzuim en vervolgens ook met de 
ondersteuningscoördinator, GGD en afdelingsleider. Ze meldt leerlingen ook 
aan bij DUO.  

Tweedelijnsondersteuning (interne ondersteuning plus) 
 

Functionaris Omschrijving  

Medewerker GGD 
(schoolverpleegkundige) 

Onderhoudt nauw contact met verzuimcoördinator, roept leerlingen met 
lichamelijke klachten op, neemt contact op met ondersteuningscoördinator en 
artsen indien nodig. Verder sluit ze aan bij Flex-zats en neemt ze de screening 
af in klas 1 en 3.  

JOS  
(jeugd ondersteuning op 
school) 

Begeleiden leerlingen met zwaardere problematiek op gebied van sociaal-
emotioneel, maar ook gedrag, planning, structureren, schoolverzuim en 
schoolresultaten kunnen aanleiding zijn om begeleiding van JOS in te zetten. 
Het gaat om korte trajecten van maximaal 5 maanden zoveel mogelijk in het 
preventieve kader. Aanvraag voor deze begeleiding gaat altijd via de 
ondersteuningscoördinator.  

BPO  
(begeleider passend 
onderwijs) cluster 2 

Leerlingen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) worden begeleid door een 
begeleider met deze expertise. Auris levert vaak deze begeleiders. Aanvraag 
wordt via de ondersteuningscoördinator gedaan.  

BPO (begeleider passend 
onderwijs) cluster 3 

Leerlingen met een lichamelijke beperking of leerlingen die langdurig ziek zijn 
worden begeleid door deze begeleider. Deze begeleiding is 1 op 1 en in 
samenwerking met de lesgevende docenten. Dit verloopt via de 
ondersteuningscoördinator. Vaak levert AED deze begeleiders.  

BPO (begeleider passend 
onderwijs)  
Planning-en 
structureringsproblematiek 

Vaste begeleider passend onderwijs in dienst van school. Leerlingen die 
belemmeringen hebben op het gebied van plannen, organiseren, structureren 
en een stuk sociaal welbevinden worden 1 op 1 begeleid. Het gaat vaak om 
leerlingen die een ASS diagnose hebben of ernstige moeite hebben met 
plannen structureren binnen het regulier onderwijs.  

Leerlingbegeleider Begeleiden leerlingen met een specifieke lichte ondersteuningsvraag 
gedurende een periode van in principe 6 tot 8 weken. Verder voeren ze 
gesprekken met instanties en ouders, ondersteunen ze de 
ondersteuningscoördinator en geven ze docenten advies.  

Derdelijnsondersteuning (externe ondersteuning) 
 

Functionaris  Omschrijving 

Samenwerkingsverband 
Midden-Holland Rijnstreek 

Overkoepelende organisatie voor alle VO-en PO-scholen in de regio. Ze denken 
mee bij ondersteuningsvragen, sluiten aan bij Flex-zats, geven TLV en indicatie 
voor OOV en lwoo af.  

OOV 
(onderwijsopvangvoorziening) 

Vangt leerlingen tijdelijk op in een schoolse situatie en biedt dagelijkse 
coaching voor leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen die schoolangst 
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Naast de verschillende functionarissen die de ondersteuningsstructuur te bieden heeft, bestaat deze 

structuur ook uit verschillende overleggen: 

 

- Leerlingbespreking: 

Tijdens de afdelingsvergaderingen worden ook leerlingen die mogelijk meer ondersteuning nodig 

hebben besproken, de mentor brengt deze leerlingen in. In het vmbo basis en kader team is periodiek 

een leerlingbespreking gepland. Dit ook vanwege de lwoo-klas die op deze manier duidelijk kaders 

krijgt. Dit zou goed zijn om ook in de andere afdelingen als vast moment in te plannen.  

 

- Rapportbespreking: 

Tijdens deze bespreking wordt er vooral gekeken naar de cijfers van leerlingen. Vanuit deze bespreking 

kan worden besloten om steunlessen of stuva in te zetten. Voor andere vormen van ondersteuning 

wordt contact gezocht met de ondersteuningscoördinator. 

 

- Verzuimoverleg: 

In dit overleg worden leerlingen die zorgwekkend ziekteverzuim hebben besproken en thuiszitters. Bij 

dit overleg sluiten leerplichtambtenaren, BPO cluster 3, schoolverpleegkundige, verzuimcoördinator, 

samenwerkingsverband en ondersteuningscoördinator aan.  

 

- Zorgondersteuningsteam overleg 

Op meerdere momenten vindt er overleg plaatst tussen het ondersteuningsteam (BPO, JOS, RT, 

leerlingbegeleiders) en de ondersteuningscoördinator. Zij bespreken dan eventuele nieuwe aanvragen 

en de lopende zaken.  

 

- Flex-zat: 

Op het moment dat een mentor of een andere functionaris met een ondersteuningsvraag bij de 

ondersteuningscoördinator komt, wordt er ingeschat van welke grootte de ondersteuningsvraag is. 

Indien noodzakelijk zal de ondersteuningscoördinator een flex-zat beleggen (groot overleg). Voor dit 

overleg wordt er geen toestemming van ouders gevraagd, maar worden ouders direct uitgenodigd om 

mee te denken en te praten. Tijdens deze flex-zats worden gelijk alle betrokken partijen uitgenodigd, 

ouders en kind zijn aanwezig en er kunnen dus gelijk plannen worden gemaakt.  

De partijen die betrokken kunnen worden bij een flex-zat zijn: 

• Mentor, indien noodzakelijk afdelingsleider/afdelingscoördinator 

hebben of leerlingen die vanwege gedragsmatige problemen tijdelijk ergens 
anders geplaatst worden. Aanvraag via ondersteuningscoördinator.  

VSO 
(voortgezet speciaal 
onderwijs) 

Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen waarbij de extra 
ondersteuning die geboden wordt op VO niet voldoende blijkt te zijn. Hiervoor 
moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit vraagt de 
ondersteuningscoördinator aan.  

Leerplichtambtenaren Handelen meldingen af van de verzuimcoördinator. Denken mee bij Flex-zats 
en kunnen sancties opleggen.  

GGZ Onderzoekt en begeleidt leerlingen individueel. Ouders moeten dit zelf 
organiseren en een verwijzing vragen via huisarts of sociaal team.  

Sociaal team en jeugd-en 
gezinsteam 

Gaan over de zorgverdeling van externe zorg. Geven indicaties af, zijn 
procesbegeleider (case-manager), ze sluiten aan bij Flex-zats om mee te 
denken en de casus over te nemen, indien nodig, en na aanmelding van 
ouders.  

POH (huisarts) of andere 
medici 
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• JOS (STEK/schoolmaatschappelijk werk) 

• Sociaal team 

• Samenwerkingsverband  

• Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) 

• Leerplichtambtenaar  

• Ondersteuningscoördinator  

 

 

4.2 Extra ondersteuning 

 
In dit hoofdstuk staat de extra ondersteuning/gespecialiseerde ondersteuning beschreven.  
De extra ondersteuning bestaat uit arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en tijdelijk zijn, of 
structureler en intensiever. Het zijn allemaal arrangementen die op de school zelf worden gerealiseerd. 
Vaak in samenwerking met externe partners.  
 

4.2.1 Arrangement lwoo 

 
Leerlingen komen hiervoor in aanmerking als er een aantoonbare achterstand is opgebouwd op twee of 
meer leergebieden. Dit advies wordt door de basisschool aangevraagd en ingediend bij de commissie door 
het Coenecoop College.  
De leerlingen krijgen vanuit het Samenwerkingsverband een lwoo-arrangement toegekend. Dat houdt in 
dat zij in een vmbo-klas geplaatst worden waarbij het maximaal aantal leerlingen in klas 1 op ongeveer 18 
leerlingen zit en in klas 2 op ongeveer 20 leerlingen. Daarnaast worden leerlingen met lwoo uitgenodigd 
om naar het Pluslokaal te gaan. Hier wordt door 2 docenten dagelijks ondersteuning gegeven aan 
leerlingen met lwoo. Er wordt gekeken welke ondersteuning zij nodig hebben en dat wordt vastgelegd in 
een OPP. De ondersteuning kan bestaan uit: 

- Ondersteuning bij het plannen van huiswerk 

- Het onder begeleiding maken van huiswerk 

- Ondersteuning bij het maken van grote opdrachten (werkstuk, presentatie) 

- Pre-teaching van de zaakvakken 

- Ondersteuning voor de kernvakken 
 

lwoo Leerlingen met lwoo-arrangement  

Aandacht en 
tijd 

Kleine klassen, extra lessen met max 10 leerlingen (pluslokaal) 

Materialen en 
hulpmiddelen 

Plusklasdocenten beschikken over extra boeken en jaarplannen voor 

het huiswerk 

Deskundigheid Docenten geschoold in het begeleiden van leerlingen met LWOO 

 

Samenwerking Geen 

Voorzieningen 
in het gebouw 

Pluslokaal beschikbaar  

 
Voor meer informatie over de ondersteuning van lwoo-leerlingen, zie bijlage.  
 
 
 

4.2.2 Arrangement RT 

Leerlingen met een dyslexie-of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van meerdere faciliteiten onder 

andere remedial teaching. Om gebruik te maken van alle faciliteiten vinden wij het noodzakelijk dat er ook 

een traject bij RT heeft plaatsgevonden.  
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RT Leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

Aandacht en 
tijd 

Remedial teaching; voor leerlingen uit klas 1 en 2; wekelijks individueel 

of in kleine groep. 

Materialen en 
hulpmiddelen 

Remedial teacher beschikt over assortiment materialen en 

hulpmiddelen. 

Deskundigheid Remedial teacher in dienst van school. 

 

Samenwerking Geen. 

Voorzieningen 
in het gebouw 

Ruimte om leerlingen te begeleiden. Computers met speciale 

hulpprogramma’s. 

 
Zie voor het volledige dyslexieprotocol de bijlage  
 

4.2.3 Arrangement Cluster 2 TOS-problematiek (taalontwikkelingsstoornis) 

Leerlingen met TOS-indicatie komen in aanmerking voor begeleiding vanuit Auris en mogen gebruik maken 

van een aantal faciliteiten. Dit wordt voor deze leerlingen in een OPP vastgesteld.  

 

TOS  Voor welke groep leerlingen 

Aandacht en 
tijd 

Ambulante begeleiding op maat voor cluster2-leerlingen. 

Materialen en 
hulpmiddelen 

Ambulant begeleiders beschikken over assortiment materialen en 

hulpmiddelen.  

Deskundigheid Ambulante begeleiders worden ingehuurd om cluster 2-leerlingen op 

maat te begeleiden. 

 

Samenwerking Auris. 

 

Voorzieningen 
in het gebouw 

Ruimte om leerlingen te begeleiden. 

 

4.2.4 Arrangement Cluster 3 LG en LZ (leerlingen die lichamelijk gehandicapt of langdurig ziek zijn) 

Leerlingen die lichamelijk beperkt worden of langdurig ziek zijn, hebben recht op ondersteuning en 

aanpassingen. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat een leerling een aangepast rooster doorloopt, 

niet alle toetsen hoeft te maken, aangepaste gymlessen volgt of aanpassingen in het gebouw en klaslokaal 

gedaan moeten worden. Deze aanpassingen worden gedaan in overleg met school, begeleider en ouders 

en kind. Dit wordt vastgesteld in een OPP.  

 

LG/LZ  Leerlingen met lichamelijke klachten en beperkingen 

Aandacht en 
tijd 

Ambulante begeleiding op maat voor cluster3-leerlingen. 

Materialen en 
hulpmiddelen 

Ambulant begeleiders beschikken over assortiment materialen en 

hulpmiddelen.  

Deskundigheid Ambulante begeleiders worden ingehuurd om cluster 3-leerlingen op 

maat te begeleiden. 

 

Samenwerking AED. 

 

Voorzieningen 
in het gebouw 

Ruimte om leerlingen te begeleiden. Aanpassingen in het gebouw i.v.m. 

rolstoelgebruik. 
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4.2.5 Arrangement structurerings- en planningsproblematiek  

Leerlingen die van vanwege een belemmering (AD(H)D, ASS, hoogsensitief, angsten of sociaal emotionele 

problematiek) niet voldoende hebben aan begeleiding in de klas, maken gebruik van extra ondersteuning en 

worden gekoppeld aan een begeleider passend onderwijs. Zij doorlopen een individueel traject voor zolang 

als dit nodig is. Er wordt voor deze leerlingen een OPP geschreven.  

 

Cluster 4   Leerlingen met plannings- en structureringsproblematiek (AD(H)D, ASS 
etc) 

Aandacht en 
tijd 

Ambulante begeleiding op maat voor leerlingen met problematiek 

ontstaan door stoornissen. 1 op 1 en structurele begeleiding buiten de 

groep. Daarnaast handvatten voor ondersteuning binnen de groep. 

Materialen en 
hulpmiddelen 

Ambulant begeleiders beschikken over assortiment materialen en 

hulpmiddelen, denk daarbij aan planschema’s, aangepaste opdrachten.  

Deskundigheid Begeleider passend onderwijs in dienst van de school. Zij begeleidt 

leerlingen en coacht docenten daar waar nodig om de aanpassingen in 

de klas te kunnen bieden.  

Samenwerking Intern. 

 

Voorzieningen 
in het gebouw 

Ruimte om leerlingen te begeleiden.  

 

4.3 Buitenschoolse arrangementen  

Indien een leerling op school niet meer voldoende ondersteund kan worden, volgt er een flex-zat en zal er 

gekeken worden naar een arrangement buiten school. Dit kunnen verschillende arrangementen zijn.  

 

4.3.1 OOV (onderwijsopvangvoorziening) 

Leerlingen waarvan de school op dat moment niet meer de juiste ondersteuning kan bieden of waarbij er 

een time-out nodig is zodat er gekeken kan worden welke onderwijsbehoeften de leerling heeft, kunnen een 

tijdelijke plaatsing krijgen bij een onderwijsopvangvoorziening (Alphen aan den Rijn, Gouda en 

Schoonhoven). Dit wordt altijd bepaald door de ondersteuningscoördinator in samenspraak met het 

samenwerkingsverband, ouders, sociaal team en mogelijk andere betrokken partijen. De leerling moet op 

school al ondersteuning hebben gehad. Het kan gaan om leerlingen met schoolangst, met een verstoord 

schoolritme, met ernstige sociaal emotionele problematiek en dergelijke.  

De aanvraag wordt na een flex-zat beoordeeld door de commissie van het samenwerkingsverband. 

Vervolgens wordt er een intakegesprek gehouden bij de OOV, pas daarna kan de leerling daar starten. Het 

Coenecoop College blijft veranwoordelijk voor het schoolwerk en heeft de inspanningsverplichting de 

volgende items te verzorgen: 

- Planners voor alle vakken 

- Toetsen voor alle vakken 

- Andere opdrachten voor de vakken waar dat in het PTA vermeld staat 

- Nakijken van toetsen  

- Invoeren van de cijfers  

- Bespreken van de leerling  bij rapportvergaderingen 

- Ondersteuningscoördinator sluit aan bij de evaluaties op OOV 

 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de OOV de bijlage.  
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4.3.2 Onderwijs voor zieke leerlingen (Zizon) 

Voor leerlingen die vanwege een langdurig ziektebed niet in staat zijn om naar school te komen, kan er een 

arrangement worden aangevraagd bij Zizon (onderwijsadviesdienst). Zij kunnen dan een docent thuis laten 

komen of er kan gewerkt worden met onderwijs op afstand door middel van de KPN klasgenoot. Hiermee 

kan de leerling vanuit huis de les volgen via een live internetverbinding. Deze aanvraag wordt verzorgd door 

de ondersteuningscoördinator.  

 

4.3.3 Overzicht samenwerkingspartners 

Voor de extra ondersteuning aan leerlingen op de school wordt samengewerkt met de volgende 
ketenpartners.  
 

Samenwerkingspartner Activiteit 

Samenwerkingsverband  Betrokken bij flex-ZAT, externe arrangementen en lwoo 

PrO Nvt 

Cluster 1 Begeleider passend onderwijs vanuit Bartholomeus  

Cluster 2 Begeleider passend onderwijs vanuit Auris 

Cluster 3 Begeleider passend onderwijs zieke leerlingen vanuit 
AED 

Cluster 4 Begeleider passend onderwijs 
structureringsproblematiek 

GGD Betrokken in flex-ZAT, op afspraak gesprekken met 
leerlingen 

Sociaal team  Betrokken in flex-ZAT, zo nodig contact 
ondersteuningscoördinator, externe trajecten 

GGZ  Indien behandeling leerling aanwezig  

Politie Betrokken in ZAT 

Leerplicht  Betrokken in FLEX-ZAT en op verzoek 
ondersteuningscoördinator  

RMC Op verzoek decaan/ondersteuningscoördinator  

JOS (Enver) Jeugdondersteuning op school aangeboden door Enver 

Halt Na doorverwijzing leerplicht, preventieve lessen  

Raad voor de 
Kinderbescherming 

Op verzoek van de Raad bij onderzoek 

OOV 
(onderwijsopvangvoorziening) 

Via en in overleg met sociaal team en 
samenwerkingsverband 

Onderwijsadviesdienst Bij onderwijs vanuit huis of op locatie (denk aan 
langdurige ziekenhuisopname) 
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5 BIJLAGEN 

5.1 Checklist basisondersteuning samenwerkingsverband VO Midden-Holland en Rijnstreek 

1     Basiskwaliteit - toelichting 
Dit aspect verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de 
inspectie van het onderwijs. Scholen die onder het basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, 
hebben hun basiskwaliteit op orde. Het Coenecoop College valt vooralsnog onder het basistoezicht van de 
inspectie. Medio oktober 2013 wordt met de inspectie het toekomstig toezichtkader besproken. 
 
2 Preventieve en lichte curatieve interventies - toelichting 
Het tweede aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de 
school biedt, al dan niet in samenwerking met partners. In het referentiekader wordt een minimale 
opsomming gegeven van de interventies die bij de basisondersteuning horen. 
 
X    Op het Coenecoop College is de vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen in 

orde. 
 

X   Op het Coenecoop College is structureel aandacht voor een veilig schoolklimaat. 
 
X   Op het Coenecoop College is een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyslexie. 
 
X   Op het Coenecoop College is een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyscalculie. 
 
X   Op het Coenecoop College is een afgestemd onderwijsaanbod voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. 
 
X   Ons schoolgebouw is toegankelijk en heeft aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen 

voor leerlingen die dat nodig hebben. 
 
X   Het Coenecoop College heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid en een aanpak gericht op het 

voorkomen van gedragsproblemen. 
 
X   Het Coenecoop College heeft een protocol voor medische handelingen. 
 

3 De onderwijsondersteuningsstructuur - toelichting 

Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om 
interventies te plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is, en met welke onderwijs- en 
ketenpartners wordt samengewerkt. 
 
X   Het Coenecoop College beschikt over functie- en taakprofielen die inzicht geven in hoe de 

ondersteuningsstructuur is georganiseerd. 
 
X   Het Coenecoop College heeft een overzicht van de gemiddelde groepsgrootte en de beschikbare 

personeelsformatie per klas. 
 
X   Het Coenecoop College beschikt over een overzicht van de gecertificeerde expertise binnen de school. 
 
X   Het Coenecoop College beschikt over een overzicht van de samenwerkingsrelaties met externe 

partners ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen. 
 
4 Planmatig werken – toelichting 
Als een school planmatig werkt, betekent dat dat de school een goede manier hanteert om na te gaan 
welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat 
regelmatig evalueert. Als het nodig is, schakelt de school bovendien aanvullende expertise van buiten in. 
De standaarden die de onderwijsinspectie hanteert voor dit geheel van ‘planmatig werken’, zijn  hiervoor 
leidend. 
De volgende standaarden uit het toezichtkader van de inspectie zijn relevant voor het planmatig werken.  
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X  Op het Coenecoop College ontwikkelen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun 
mogelijkheden. 

 
X   Het Coenecoop College biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de 

onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 
 
X  De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op het Coenecoop College. 
 
X   Het Coenecoop College heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 

incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 
 

X  Het Coenecoop College heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van 
incidenten in en om de school. 
 

X   Het personeel van het Coenecoop College zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier 
met elkaar en anderen omgaan. 
 

X   De leraren van het Coenecoop College stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 
 

X   De leraren van het Coenecoop College stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen 
de leerlingen. 
 

X  De leraren op het Coenecoop College stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 
 

X   De leraren op het Coenecoop College stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen. 
 

X   Het Coenecoop College gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
 

X   De leraren van het Coenecoop College volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 

X   Het Coenecoop College stelt bij plaatsing zo nodig een ontwikkelingsperspectief vast. 
 
X   Het Coenecoop College volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief 

en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 
 

X   Het Coenecoop College signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. 
 
X   Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt Het Coenecoop College de aard van de 

ondersteuning voor de leerlingen. 
 

X   Het Coenecoop College voert de ondersteuning planmatig uit. 
 
X   Het Coenecoop College evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. 
 
X   Het Coenecoop College zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 

interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 
 

X   Het Coenecoop College heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 
 

X   Het Coenecoop College evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 
 
X   Het Coenecoop College evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 
 
X   Het Coenecoop College werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 
 
X   Het Coenecoop College borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 
 
X   Het Coenecoop College verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
 onderwijskwaliteit. 
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5.2 Werkwijze lwoo 

Aanvraag wordt gedaan door de ondersteuningscoördinator op basis van het advies van PO. Aanvragen 

dienen voor 8 februari bij de ondersteuningscoördinator binnen te zijn. Daarna zal de 

ondersteuningscoördinator de arrangementen aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Lwoo-leerlingen 

zitten in een kleinere klas en maken gebruik van extra ondersteuning middels het pluslokaal.  

Werkwijze pluslokaal: 

Sinds een aantal jaar gebruiken wij op het vmbo het pluslokaal. We zullen kort in deze bijlage schetsen wat 

de werkwijze is van het pluslokaal en hoe men leerlingen kan aanmelden.  

Doelgroep 

In principe is het pluslokaal bedoeld voor leerlingen met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs). Lwoo  

wordt vanuit de basisschool geadviseerd en vervolgens aangevraagd door de ondersteuningscoördinator.  

Daarnaast is het pluslokaal ook opgericht om taalondersteuning te bieden aan leerlingen die Nederlands 

als tweede taal hebben (ISK-, internationale schakelklas, leerlingen). 

Werkwijze 

Het pluslokaal is 4 dagen van de week in de middagen open met 2 docenten die de leerlingen begeleiden. 

Er wordt gewerkt met de leerlingen volgens een plan waarbij ze hun eigen doelen kunnen stellen. Het 

merendeel van de begeleiding bestaat uit planning van huiswerk, begeleiding bij het maken en leren 

van huiswerk, pré-teaching, toetsstof herhalen, leren leren en taalondersteuning. Er worden afspraken 

gemaakt met de leerlingen die aangemeld zijn voor het pluslokaal en deze afspraken komen in hun rooster 

in SOM te staan. Deze afspraken zijn voor de leerlingen verplichte lesuren. Verzuim wordt gezien als 

spijbelen en als zodanig behandeld. 

Om het pluslokaal zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat het huiswerk door iedere 

docent op tijd in SOM wordt gezet. Toetsen dus een week van tevoren. Materialen, zoals praktische 

opdrachten of samenvattingen, worden gedeeld. Zo kunnen de plusklasdocenten goed plannen met de 

leerlingen.  

Belangrijk is om te vermelden dat lwoo- en ISK-leerlingen voorrang hebben op de reguliere leerlingen. 

Voor hen is immers de extra ondersteuning aangevraagd.  

Naast de begeleiding van lwoo-leerlingen in het pluslokaal, kan het zijn dat een docent graag ondersteuning 

wilt tijdens 1 uur van de lessen. Dat is mogelijk, maar dat gebeurt alleen op verzoek van de vakdocent en 

met een duidelijke hulpvraag of ondersteuningsbehoefte vanuit de docent naar Anne-Marie (bij voorkeur 

op basis van het handelingsplan, HGW).  

 

Stappenplan voor aanmelden  

Alle nieuwe lwoo-leerlingen worden uitgenodigd om afspraken te maken over de begeleiding in het 

pluslokaal. Zij moeten daar dus een aantal keer per week heen, afhankelijk van het rooster waar de 

plusklasdocenten hen inplannen. Dit wordt wel met mentor gecommuniceerd, maar de mentor hoeft de 

leerling met lwoo niet aan te melden. Dit gebeurt door middel van de warme overdracht van de basisschool. 

Er wordt een OPP gemaakt voor deze leerlingen door de begeleiders en de ondersteuningscoördinator en 

deze moet worden ondertekend door ouders. Daarnaast worden de doelen van de leerlingen kort in SOM 

vermeld bij handelingsplannen.  

Indien er leerlingen zijn zonder lwoo die in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning vanuit 

het pluslokaal, gelden de volgende afspraken: 

 De vakdocent geeft de ondersteuningsbehoefte aan bij de mentor.  

 De mentor bespreekt dit bijvoorbeeld in de leerlingbespreking.  

 De mentor meldt, na eventuele bespreking in de leerlingbespreking, aan bij de 

plusklasdocenten.  

 In overleg met de mentor wordt door de mentor een handelingsplan in SOM gezet voor deze 

leerlingen.  

 De mentor overlegt uiteraard deze begeleiding allereerst met ouders. 

 Alleen mogelijk als er voldoende plek is.  
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5.3 Dyslexieprotocol  

Protocol Dyslexie op het Coenecoop College 

Dit protocol geeft informatie over het dyslexiebeleid op onze school. Ook geeft het alle betrokkenen een 
duidelijk inzicht in wat het Coenecoop College doet op het gebied van dyslexie en waar de grens ligt voor de 
school wat betreft dyslexiebegeleiding. 

Dyslexie is een beperking die gekenmerkt wordt door hardnekkige lees- en/of spellingsproblemen. Het is 
een handicap die niet te verhelpen is en die in zwakke en sterke vormen kan voorkomen. 

Het Coenecoop College besteedt aandacht aan het vroegtijdig signaleren en de begeleiding van leerlingen 
met lees- en spellingproblemen. Indien deze begeleiding weinig of geen resultaten oplevert, spreken we van 
ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie. 

Op het Coenecoop College worden leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat, in de brugklas 
individueel gescreend. De basisschool, de mentor of ouders kunnen aan het begin van het schooljaar 
aangeven bij de ondersteuningscoördinator dat er bij een bepaalde leerling een vermoeden van dyslexie 
bestaat. Vervolgens wordt door de remedial teacher beoordeeld of er indicaties zijn voor een dyslexietest-
advisering. De leerling en ouders kunnen dan worden doorverwezen naar een externe instantie waar de 
leerling verder begeleid en onderzocht wordt. Dit noemen we het dyslexie-voortraject. 

De remedial teacher adviseert, eventueel in overleg met de leerling, ouders en mentor, welke faciliteiten de 
school kan bieden. De ondersteuningscoördinator beslist uiteindelijk. Leerlingen met een officiële 
dyslexieverklaring krijgen vervolgens een ondersteuningspas, waarop staat aangegeven van welke 
faciliteiten hij of zij gebruik kan maken. Dit varieert van het gebruik van spraaksyntheseprogramma’s als 
Kurzweil, bij ernstige dyslexievormen, tot duurverlenging of het gebruik van een laptop, bij minder ernstige 
problemen. Gebruik van Kurzweil is niet automatisch voor elke dyslectische leerling. Zie de werkwijze 
hiervoor in het Kurzweil-protocol. 

De remedial teacher publiceert bij aanvang van het schooljaar voor alle docenten een overzicht van alle 
leerlingen met een ondersteuningspas op het portaal. In dit overzicht staat ook van welke faciliteiten de 
individuele leerlingen gebruik mogen maken. Dit wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld door de mentor of 
als de leerling in begeleiding is van RT, door de remedial teacher. 

Mocht een leerling hulpmiddelen nodig hebben voor lezen, schrijven en leren, dan wordt hij/zij door de 
remedial teacher begeleid in het gebruik hiervan. Tijdens toetsen maken de leerlingen gebruik van een 
laptop met Kurzweil van school. Indien leerlingen ook in de les en thuis met Kurzweil willen werken, moeten 
ze dit doen met een eigen device en een eigen programma. 

Met de leerlingen in de examenklassen, die een ondersteuningspas hebben, worden bij de aanvang van het 
examenjaar nadere afspraken gemaakt ten aanzien van het gebruik van faciliteiten tijdens de 
examenzittingen. Per vak wordt geïnventariseerd of deze leerlingen gebruik willen maken van 
duurverlenging, een laptop en/of examens met spraaksynthese. 

Op de examenprotocollen wordt nader aangeven welke leerlingen gebruik maken van hiervoor genoemde 
faciliteiten. 

Nadere richtlijnen voor docenten werkzaam op het Coenecoop College: 

1. Gebruik duidelijke taal: geen lange zinnen, geen dubbelzinnigheden, geen dubbele ontkenningen. 

2. Gebruik in de toetsen het lettertype Arial met minimaal een lettergrootte 12 en regelafstand 1,15. Bij deze 
grootte en regelafstand hoef je geen extra vergrotingen aan te bieden. 

3. Zorg voor een overzichtelijke lay-out: duidelijke indeling, teksten uitvullen in blokken. 

4. Voor toetsen tot 50 minuten geldt een maximale duurverlenging van 10 minuten, bij langere toetsen 
maximaal 30 minuten. 
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5. Reken spelling- en grammaticale fouten niet mee bij toetsen, als spelling en grammatica niet 
vakinhoudelijk bepalend zijn voor de beoordeling. 

6. Hanteer bij een specifieke grammaticatoets de algemene norm: reken dezelfde fouten niet steeds 
opnieuw. 

7. Laat een schriftelijke toets met behulp van een spraaksyntheseprogramma (Kurzweil of Daisy) maken, als 
(zie dyslexiekaart*) de beperking het cijfer negatief beïnvloedt. 

8. Laat een kijk- en luistertoets apart maken, zodat bij de beantwoording van een vraag de band op pauze 
kan worden gezet. Ook kan zo mogelijk gebruik worden gemaakt van een versie voor dyslectische 
leerlingen, indien die beschikbaar is. 

9. Neem een schriftelijke toets mondeling af als (zie dyslexiekaart*), na één of meer schriftelijke 
overhoringen blijkt dat de spelling het cijfer negatief beïnvloedde. Geef op deze wijze de mogelijkheid het 
cijfer te compenseren. 

10. Bekijk bij mondelinge toetsen m.n. of de leerling het onderdeel begrijpt en/of duidelijk kan maken. 

Tenslotte verwijzen wij voor situaties waarin het schoolprotocol niet voorziet naar de recent geactualiseerde 
versie van het Landelijk Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013): 

http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/publicaties/protocol-dyslexie-voortgezet-onderwijs.aspx 

En voor Kurweil verwijzen we naar het protocol specifiek gericht op Kurzweil. 

dyslexiekaart*): mits deze faciliteit ook op de kaart vermeld staat.  
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5.4 Werkwijze OOV 

Wat is de onderwijsopvangvoorziening (OOV) 

Het Coenecoop College valt binnen het Samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek. Het 

samenwerkingsverband is een overkoepeld orgaan met onderwijsspecialisten die mee kunnen denken op 

het moment dat een onderwijstraject niet verloopt zoals wenselijk. Zij zijn ook de organisatie die geld over de 

scholen verdelen om ondersteuning (zoals Olga en Ans) te kunnen bieden aan leerlingen. Dit gaat via 

arrangementen die ik aanvraag. In sommige gevallen kan er op de huidige school niet de ondersteuning 

geboden worden die een leerling op dat moment nodig heeft en vraag ik bij het samenwerkingsverband een 

arrangement aan dat buiten school geboden wordt. Dit is de onderwijsopvangvoorziening. Als school 

betalen wij deze trajecten, omdat de leerling onze leerling blijft (het is een tijdelijk traject).  

Voor wie is de OOV bedoeld? 

De OOV is bedoeld voor leerlingen die een periode niet mee kunnen komen binnen het reguliere onderwijs. 

Dat kan zijn omdat ze overprikkeld zijn geraakt, schoolangst hebben opgebouwd, moeite hebben met het 

gezag van docenten (extreme moeite), niet tot werken komen in de klas ondanks alle middelen die ingezet 

zijn op school, het kan erg variëren.  

Wat is het doel van een OOV traject 

Bij het invullen van het OPP bepaal ik samen met de mentor, de ouders, de leerling en de afdelingsleider 

(tijdens een flex-zat) wat het doel gaat zijn bij de OOV. Het kan zijn dat een leerling simpelweg schoolritme 

weer moet opbouwen. Het kan ook zijn dat we niet goed weten waardoor het niet lukt op school en dan is 

het doel dat een leerling beter in beeld wordt gebracht tijdens een OOV-traject. Het doel kan ook zijn dat een 

leerling beter om leert gaan met gezag en gedragsmatig aan de slag moet.  

Het einddoel is altijd terugkeren naar school van herkomst. Soms loopt dat tijdens het traject anders, maar 

dat is altijd de insteek. De leerling is ook niet uitgeschreven en blijft dus vallen onder onze 

verantwoordelijkheid.  

Werkwijze OOV van aanvraag tot plaatsing en terugkeer 

Na een aantal gesprekken met ouders en betrokkenen vanuit school (mentor, zoco, afdelingsleider) wordt 

geconcludeerd dat we alle mogelijke middelen op school hebben ingezet om de leerling verder te helpen. 

Dan vindt er een flex-zat plaats waarbij ik het samenwerkingsverband uitnodig en het sociaal team. Indien er 

aan het eind van het overleg de conclusie wordt getrokken dat we een OOV plaatsing willen doen, moet ik 

een uitgebreid OPP (ontwikkelperspectiefplan) schrijven, vaak in samenwerking met de mentor, moeten 

ouders dit ondertekenen en moet ik een aanvraag indienen bij het Onderwijsloket. Zij zullen dan een 

uitspraak doen of ze akkoord gaan met een plaatsing. Vervolgens krijgt de OOV een seintje dat er een 

nieuwe aanmelding is en indien zij plek hebben, wordt er een intakegesprek gepland. Ik sluit daar 

vervolgens bij aan.  

Gedurende het traject krijg ik elke week een weekmail, deze zet ik in SOM zodat we de voortgang kunnen 

bijhouden en er is vaak contact tussen de afdelingscoördinator en de docent van de OOV over het 

programma. Elke 6 weken wordt er een evaluatie gepland, waar ik bij aansluit. 

Zodra we tegen het einde van het traject aanlopen, volgt er een advies vanuit de OOV, soms is dat een 

speciaal onderwijs plek aanvragen. Maar het kan ook zijn dat de leerling weer gaat instromen op zijn of haar 

eigen school (CCC in ons geval). Dat gaat vaak gedoseerd, dat wordt besproken tijdens een evaluatie. We 

krijgen dan ook tips mee hoe we de leerling eventueel nog zouden kunnen begeleiden en de coach van de 

OOV mag 3 maanden begeleiden als ze terug zijn op hun eigen school.  

De dag en de week bij de OOV ziet er als volgt uit:  

De klas bestaat uit 10 leerlingen van allerlei leeftijden en niveaus door elkaar. De leerlingen maken met de 

trajectbegeleider (de docent voor de klas) een planning voor de dag en de week. Ook plant de 

trajectbegeleider samen met de leerling de toetsen in die de leerling moet maken. Een aantal keer per week 

wordt er een dagdeel gewerkt middels TOP’s lessen aan sociaal-emotionele vaardigheden.  

De leerlingen krijgen een coach toegewezen die ze wekelijks minimaal 1 keer zien. Deze coach onderhoudt 

ook de contacten met andere hulpverleners die mogelijk betrokken zijn bij de leerling.  
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Er zijn drie locaties van de OOV: Gouda, Alphen aan den Rijn en Schoonhoven. Wij maken het meest 

gebruik van Gouda en Alphen aan den Rijn. En er worden twee trajecten aangeboden die alleen verschillen 

in de duur van een traject, namelijk 3 maanden of 6 maanden. Dit is afhankelijk van de problematiek en 

beslis ik samen met het samenwerkingsverband.  

Onze taak als school gedurende een OOV-plaatsing 

De leerling is en blijft onze leerling. Wij kunnen de ondersteuning op dat moment niet geven en vragen een 

extra traject aan dat buiten school wordt geboden maar wel onderdeel is van ons onderwijs. Dat betekent 

dat wij verantwoordelijk blijven voor het schoolwerk, we willen immers dat wanneer de leerling weer 

instroomt hij of zij bij is met de lesstof. Dit vraagt het een en ander van ons: 

- De ondersteuningscoördinator maakt de aanvraag in orde en monitort het proces door het bijwonen 

van de evaluatiemomenten. 

- De afdelingscoördinator is contactpersoon van de trajectbegeleider en levert het schoolwerk aan. 

Ook beslist hij samen met de docenten of bepaalde onderdelen, zoals kleine so’s, wel of niet 

gemaakt moeten worden.  

- De docenten van het Coenecoop verzorgen de werkwijzers en leveren de toetsen aan die de 

leerling moet maken. Daarnaast kijkt de docent ook de toetsen na die gemaakt zijn en voert de 

cijfers in in SOM. Vertraging in het aanleveren van toetsen en werkwijzers levert problemen op bij 

de OOV en bij de leerling. De OOV heeft ook graag nakijkmaterialen voor de lesstof zodat er 

gecheckt kan worden of de leerling ook de juiste antwoorden heeft gegeven (dit gaat over lesstof 

geen nakijkmodellen voor toetsen).  

- Wij hebben en houden zorgplicht tot de leerling is uitgeschreven.  
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5.5 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

We hebben als school ons te houden aan de landelijke meldcode.  

Jaarlijks zijn er 119000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is 

bedacht om professionals te ondersteunen bij het signalen, wegen en melden van kindermishandeling of 

huiselijk geweld. De Meldcode is verplicht voor een aantal sectoren, onder andere het onderwijs.  

Er is in januari 2019 een afwegingskader aan het plan toegevoegd en er wordt gekeken naar mogelijkheden 

voor eigen hulpverlening. De aandachtsfunctionaris, vanaf nu ondersteuningscoördinator genoemd, 

doorloopt de stappen van De Meldcode, weegt door middel van het afwegingskader en meldt wel of niet bij 

veilig thuis. Dit alles wordt kort en feitelijk vastgelegd door de ondersteuningscoördinator.  

De Meldcode staat boven de AVG-wetgeving. In geval van vermoeden van kindermishandeling mag de 

ondersteuningscoördinator dus dossier aanmaken en overleg plegen met Veilig Thuis.  

Hieronder zullen de 5 stappen van De Meldcode worden uitgelegd.   

 

Stap 1 Signaleren: 

Het in kaart brengen van de signalen is onder andere de taak van de persoon bij wie het vermoeden speelt. 

Dus de mentor heeft een gesprek met iemand gehad en heeft daarna het vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. De mentor documenteert gedurende een periode de signalen, kort 

en feitelijk en met een datum erbij. Belangrijk is dat de mentor signalen documenteert maar niet zelfstandig 

met ouders of leerling het gesprek aangaat.  

Stap 2 Overleggen:  

De mentor raadpleegt de ondersteuningscoördinator. Zij maakt een afweging of ze consulteert bij Veilig 

Thuis. Soms zal de ondersteuningscoördinator een signalenscanlijst doorlopen om meer informatie in te 

winnen. In overleg met de melder wordt besloten om een gesprek met ouders aan te gaan en wie daarbij uit 

te nodigen. De ondersteuningscoördinator meldt de melding bij het schoolbestuur.  

Stap 3 Gesprek: 

Het gesprek met ouders en kind wordt door de ondersteuningscoördinator gevoerd. Zij nodigt eventuele 

andere functionarissen uit indien zij dit nodig acht (sociaal team, JOS medewerker, leerplicht).  

Stap 4 Wegen: 

Bij stap 4 wordt alle informatie uit stappen 1 t/m 3 door de ondersteuningscoördinator gewogen. Indien er 

een acute of structurele onveilige situatie wordt vermoed, wordt er direct melding gedaan bij Veilig Thuis of 

zal het Crisis Interventie Team worden benaderd door de ondersteuningscoördinator. Er wordt hier gebruik 

gemaakt van het afwegingskader. Dit bestaat uit 5 vragen en beslissingen die doorlopen moeten worden 

door de ondersteuningscoördinator. Het is hierbij van belang dat elke beslissing wordt vastgelegd en 

beargumenteerd door de ondersteuningscoördinator en de schoolleiding hier altijd bij betrokken wordt.   

Stap 5 Beslissen: 

Op basis van alle gegevens, het afwegingskader en het consult bij Veilig Thuis wordt er een beslissing 

gemaakt. Of er wordt melding gedaan of er wordt hulp geboden binnen de eigen organisatie of via een 

ketenpartner (sociaal team).  
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Afwegingskader 

Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen 4 en 5 van de meldcode voor het 

Onderwijs en Leerplicht  

1. Vermoeden wegen 

Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de Meldcode doorlopen en  

A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten  

B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling Het bevoegd gezag van mijn school is 

op de hoogte (in geval het vermoeden door schoolmedewerker wordt geconstateerd). Ga verder naar afweging 2. 

2. Veiligheid 

Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd gezag)/ 

leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:  

A: NEE -> ga verder naar afweging 3 

B: JA of twijfel -> direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna worden met Veilig 

Thuis doorlopen. 

3. Hulp  

Ben ik, of iemand anders in mijn school¹ of een ketenpartner² /ben ik als leerplichtambtenaar in staat om effectieve 

hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend 

worden? 

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de melder  

B: JA -> ga verder met afweging 4 

4. Hulp 

Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te zetten?  

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis  

B: JA -> hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn. Zo concreet mogelijk 

maken en documenteren. Speek af wie welke rol heeft en benoem casemanager. Spreek af welke taken alle 

betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn. Leg vast, voer uit 

en ga verder met afweging 5. 

5. Resultaat 

Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de veiligheid, het welzijn 

en/of het herstel van de direct betrokkenen?  

A: NEE -> melden bij Veilig Thuis  

B: JA -> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren³ van de veiligheid van alle betrokkenen.  


