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Inleiding 
 

Het ondersteuningsplan van het Emelwerda College is beschreven voor de jaren 2022 tot en 

met 2024 en sluit aan bij de onderwijsvisie van de school.  

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Uitgangspunt van 

passend onderwijs is dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs, ook leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

De scholen hebben sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent 

dat we voor elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van of zoeken 

naar een passende onderwijsplek als de ondersteuningsbehoefte van een leerling onze 

mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs- of ondersteuningsaanbod. 

Gelukkig werken we samen met andere scholen, ook die voor speciaal onderwijs, binnen het 

samenwerkingsverband Aandacht+ en bestaat de mogelijkheid toch passend onderwijs voor 

een leerling te vinden. 

 

Het niveau van de basisondersteuning dat van elke school mag worden verwacht, wordt 

daarvoor gezamenlijk op het niveau van het samenwerkingsverband bepaald. De school 

beschrijft daarbij wat de ouders van de school mogen verwachten, als het gaat om leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Het geeft de basisondersteuning aan en de vormen 

van extra ondersteuning binnen de school.  

 

Reny Menage 

Coördinator leerlingondersteuning 

 

Emelwerda college 

Peppellaan 1 

8302 AL Emmeloord 

0527- 634567 

 

Aantal leerlingen: 1100 

Gemiddeld aantal personeelsleden 2022: 150 

Afdelingen: mavo/havo/vwo/gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Missie en Visie van de school 

Missie 

Het Emelwerda College is een leer-, leef- en werkgemeenschap waarbinnen leerlingen en  

medewerkers zich gekend weten. We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar 

zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.  

Visie 

Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap. Met de Bijbel als inspiratiebron 

willen we, in navolging van Jezus Christus, meebouwen aan een wereld vol gerechtigheid, vrede en 

liefde. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren dat ze onderdeel van een leef-, leer- en 

werkgemeenschap zijn, zoals ze dat ook van de samenleving zijn en straks van de arbeidsmarkt. 

Met het creëren van betekenisvol en ondernemend onderwijs geeft het Emelwerda College inhoud 

aan het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. 

Het Emelwerda College biedt inclusief onderwijs: iedereen hoort erbij, iedereen heeft het recht om 

te leren, zich optimaal te ontwikkelen en volwaardig mee te doen. 

In onze visie op leren staan de drie kernwaarden centraal: 

Actief leren 

- lessen zijn leerdoelgericht, ordelijk en nodigen uit tot actieve betrokkenheid 

- we differentiëren en dagen leerlingen uit om activiteiten te kiezen die bij hen passen 

- participatie van ouders, (onderwijs)organisaties en bedrijven ondersteunt en verrijkt onze 

leeractiviteiten. 

Aandacht 

- we bieden elke leerling een veilig leerklimaat 

- leerlingen zijn zoveel mogelijk verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 

- om optimaal leren voor iedereen mogelijk te maken, bieden we maatwerk 

Ambitie 

- we stimuleren tot nadenken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij 

- samen werken we aan de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig is om actief te kunnen 

meedoen in de samenleving 

- we ondersteunen elke leerling bij het behalen van optimale resultaten. 

Om deze visie te borgen is het belang van de leerlingondersteuning in de school groot. De school 

biedt de veiligheid en geeft gelijke kansen door adequaat te reageren op de ondersteuningsbehoefte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Landelijke kaders basisondersteuning 

Wettelijk is binnen het referentiekader passend onderwijs vastgelegd dat het 

samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het ondersteuningsplan. 

De wet biedt ruimte aan de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband om een eigen 

invulling te geven aan de afspraken over het niveau van basisondersteuning.  

De definitie van basisondersteuning omvat het door het samenwerkingsverband afgesproken 

geheel van preventie en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van 

de school planmatig en op kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Dit kan eventueel in 

samenwerking met ketenpartners. 

Voor de basisondersteuning gelden de volgende 4 indicatoren: 

 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Onder preventieve interventies wordt de basisondersteuning voor alle leerlingen verstaan: 

- gericht op vroegtijdige signalering en leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen; 

- door aanwezigheid van diagnostische expertise  

- waardoor er tevens voor gezorgd wordt dat er een veilig schoolklimaat binnen de school 

aanwezig is. 

De licht curatieve interventies die onder basisondersteuning vallen zijn: 

- een aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie; 

- onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder 

dan gemiddelde intelligentie. 

- fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk-instructieruimtes en 

beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben; 

- inzet van orthopedagogische programma’s en methodieken die gericht zijn op 

gedragsproblemen. 

- de curatieve ondersteuning die de school samen met de ketenpartners kan bieden. 

De inrichting van de ondersteuningsstructuur 

In het ondersteuningsplan van de school is aangegeven wat de expertise is van het 

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

zichtbaar wordt in de onderwijsorganisatie van de school. Ook is aangegeven hoe de specifieke 

expertise van de samenwerkende scholen wordt benut, met welke ketenpartners wordt 

samengewerkt en welk afspraken zijn gemaakt met de gemeente(n) over de uitvoering van 

jeugd-gerelateerde ondersteuningstaken. 

 

Planmatig werken 

De indicatoren ondersteuning en begeleiding, zoals door de onderwijsinspectie in het 

toezichtkader voor VO scholen vastgelegd, vormen hiervoor het uitgangspunt: 

- de school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures 

voor het volgen van de prestaties en ontwikkelingen van de leerlingen; 

- docenten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen; 

- op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de 

ondersteuning. De school voert deze planmatig uit; 

- de school evalueert de effecten van de ondersteuning. De school zoekt de samenwerking met 

de ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen mogelijkheden 



overstijgen. 

 

Kwaliteit 

Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin 

een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten van de (VO/VSO) school 

zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces en de ondersteuning 

aan de gestelde norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. De ondersteuningsstructuur en organisatie 

Vanaf het moment dat leerlingen ingeschreven staan bij het Emelwerda College, zijn we 

verantwoordelijk voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De ontwikkeling van 

leerlingen is gericht op kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.  

Om deze ononderbroken ontwikkeling te kunnen waarborgen, kan het voorkomen dat leerlingen 

ondersteuning nodig hebben. Op het Emelwerda College bieden we deze ondersteuning in 

zogenaamde ‘Professionele momenten’ (PM-Structuur). Dit zijn momenten waarop professionals 

betrokken zijn bij het bieden van ondersteuning. Denk hierbij aan mentoren, leerlingbegeleiders, 

coördinator leerlingondersteuning, jeugdarts enzovoort.  

De structuur beschreven in termen van de diverse momenten, de regiefunctie, ondersteuning, het 

wat en het hoe. Het proces van aanmelding en toegang tot de ondersteuning wordt daarna in een 

schema aangegeven. 

In onderstaande tabel is uitgewerkt welke professionele momenten er zijn op het Emelwerda 

College.  

Moment Regie ligt bij: Ondersteund door: Wat we doen: Hoe we dit doen: 

PM-0 De leerling 
komt op 
school 
100% 

• Afdelingsleider  
 

• Decaan 

• Coördinator leerling-
ondersteuning 

• We brengen de 
achtergrond en 
ondersteunings-
behoefte van de 
leerling in kaart 

• Warme overdracht 

• Dossieronderzoek 

• Kennismakingsgesprek 

PM-1 De leerling is 
aan het leren 
 
80% 

• Vakdocenten • Mentor 

• Verzuimcoördinator 

• We monitoren de 
ontwikkeling 

• We signaleren 
belemmeringen in 
de ontwikkeling  

• Overdracht van vorig 
schooljaar 

• Beoordelingsformulier aan 
het einde van de periode 

• Leerlingbespreking 

• LMO-gesprekken 

PM-2 De leerling 
heeft hulp 
nodig 
10% 

• Mentor  • Vakdocent 

• Regiementor  

• Verzuimcoördinator 

• Coördinator leerling- 
ondersteuning 

• Leerlingbegeleiders 
 

• We brengen het 
probleem in kaart 

• We formuleren een 
ondersteunings-
vraag en doel 

• We bieden 
ondersteuning 

• We organiseren een 
evaluatie 

• Overleg met leerling en 
ouders 

• Opstellen actieplan 

• Zo nodig inzet 
leerlingbegeleiding 

 
 

PM-3 De leerling 
dreigt vast te 
lopen 
5% 

• Coördinator leerling-
ondersteuning 

• Mentor 

• Vakdocenten 

• Leerlingbegeleiders 

• Verzuimcoördinator 
 

• We brengen het 
probleem in kaart 

• We formuleren een 
ondersteunings-
vraag en doel 

• We bieden 
ondersteuning 

• We organiseren een 
evaluatie 

• Overleg met leerling en 
ouders 

• Opstellen handelingsplan 
(OPP) 

• Bespreken IZO 

• Inzet leerlingbegeleiders 

• Zo nodig Aandacht+ 

• Zo nodig externe instanties 

PM-4 De 
ontwikkeling 
van de 
leerling 
stagneert 
5% 

• Coördinator leerling-
ondersteuning 

• Mentor 

• Leerplichtambtenaar 

• Aandacht+ 

• SMW 

• Overige externe 
hulpverleners 

• We brengen het 
probleem in kaart 

• We analyseren het 
betrokken 
zorgnetwerk 

• We formuleren een  
????? 

• Overleg met leerling en 
ouders 

• Opstellen handelingsplan 

• Bespreken ZAT 

 

  



Mentoren die merken dat de leerling hulp nodig heeft (PM-2) kunnen zelfstandig hulp bieden 

(gesprek ouders, afspraken met leerling en dergelijke). Wanneer ze handelingsverlegen zijn kunnen 

ze contact opnemen met de regiementor. Deze regiementor kijkt samen met de mentor welke 

ondersteuning reeds is geboden en of er nog mogelijkheden zijn binnen PM-2. Daarnaast biedt de 

regiementor ondersteuning bij gesprekken met leerlingen en/of ouders. Deze ondersteuning is 

gericht op coaching en ontwikkeling van de leerling én de mentor.   

Wanneer blijkt dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in PM-2 geboden kan worden, 

formuleert de mentor samen met de regie-mentor een hulpvraag die doorgestuurd wordt naar de 

coördinator leerlingondersteuning. De coördinator zorgt ervoor dat de juiste hulp wordt ingezet (PM-

3).  

Proces van aanmelding en toegang tot ondersteuning wordt hieronder duidelijk weergegeven. 

 

 

Regiementor havo 
vwo onderbouw

Leerlingbegeleiders 
met aandachtsgebied 

‘leren leren’

Regiementor mavo

Coördinator 
leerlingondersteuning

Leerlingbegeleiders 
met aandachtsgebied 

RT / Dyslexie

Regiementor havo 
bovenbouw

Leerlingbegeleiders 
hoogbegaafden

Leerlingbegeleiders 
met aandachtsgebied 
moeilijk verstaanbaar 

gedrag

Leerlingbegeleiders 
met aandachtsgebied 

faalangst, sociaal 
emotioneel 

welbevinden

Regiementor vwo 
bovenbouw

Teacherleader 
Tienercollege Orthopedagoog



4.Intern ondersteuningsniveau 

De ondersteuningsmogelijkheden worden op schoolniveau door medewerkers van de school 

aangeboden. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid en hebben zich gespecialiseerd in de benodigde 

vaardigheden.  

De volgende disciplines maken deel uit van het intern ondersteuningsniveau: 

Mentor, regiementor, coördinator leerling ondersteuning, leerlingbegeleiders met verschillende 

aandachtsgebieden, dyslexiecoach, dyscalculiecoach, orthopedagoog. 

4.1 Mentor 

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Hij/zij verzorgt een aantal lessen, waaronder 

de mentorlessen en volgt de vorderingen en het welbevinden van de leerlingen. Verder is er 

aandacht voor de sfeer in de groep. Bij studieproblemen of sociaal-emotionele problemen vervult de 

mentor een zeer belangrijke rol. Hij/zij is eerste aanspreekpunt voor zowel leerling als de ouder(s)/ 

verzorger(s). Hij/zij vormt de schakel tussen school en thuis. Hierbij wordt hij/zij ondersteund door 

de vakdocenten. Doordat er wordt gewerkt met kernteams, met voor ouders en leerlingen 

herkenbare en zichtbare eenheden, wordt de informatie tussen de mentor en vakdocenten snel 

uitgewisseld. De mentor is degene die de start en LMO (leerling-mentor-ouders) gesprekken voert. 

Hij/zij zorgt ook voor verslaglegging in Magister.  

4.2 Regiementor 

De regiementor is het aanspreekpunt voor de mentoren wanneer de ontwikkeling van de leerling 

vastloopt. De regiementor gaat samen met de mentor onderzoeken welke ondersteuning de leerling 

nodig heeft. Samen formuleren zij een ondersteuningsvraag die vervolgens wordt doorgestuurd naar 

de coördinator leerlingondersteuning. De coördinator zorgt ervoor dat de juiste ondersteuning wordt 

ingezet.  

4.3 Coördinator leerlingondersteuning 

De coördinator leerlingondersteuning is de spil in de ondersteuning van leerlingen die zich door 

omstandigheden niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen. Zij draagt er zorg voor dat in overleg met 

mentoren, regiementoren, leerlingbegeleiders, afdelingsleiders, ouders, leerlingen en eventueel 

externe hulpverlenende organisaties de genoemde leerlingen wel weer in staat zijn zich ontwikkelen.  

De coördinator is eigenaar van het ondersteuningsplan van de school en evalueert dit plan jaarlijks 

met de directeur.  

4.4 Leerlingbegeleiders 

De coördinator leerlingondersteuning zorgt ervoor dat de leerlingen met een ondersteuningsvraag bij 

de juiste leerlingbegeleider terecht komt. 

De leerlingbegeleiders hebben een eigen aandachtsgebied, waarbinnen zij leerlingen ondersteunen; 

Leren leren: als het Leren Leren niet vanzelf gaat kan de leerlingbegeleider de leerling op weg helpen 

met o.a. studievaardigheden, studieplanning, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, 

samenvatten en schema’s opstellen, het gebruik van naslagwerken.  

Faalangst: heeft de leerling last van piekergedachten, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, 

mindsetproblemen of stelt hij/zij te hoge eisen aan zichzelf dan biedt de leerlingbegeleider hierbij 

ondersteuning. 

Moeilijk verstaanbaar gedrag: leerlingen met o.a. een diagnose/kenmerken in het autistisch 

spectrum of AD(H)D krijgen ondersteuning op maat. Dit kan op allerlei gebieden zijn.   

Dyslexie: leerlingen met dyslexie kunnen ondersteuning krijgen van de dyslexiecoach. Ook hebben zij 

recht op faciliteiten zoals: extra tijd bij toetsen, vergroot lettertype en werken met 

ondersteuningsprogramma’s. 



Hoogbegaafdheid: de ondersteuning van de leerlingbegeleider is vooral gericht op uitdagen, 

stimuleren, inzicht krijgen in hun eigen leerproces en motiveren van de leerlingen. Onderpresteren 

proberen we op deze manier te voorkomen.  

Plusteam 

Ondanks hun goede capaciteiten kunnen hoog- en meerbegaafde leerlingen makkelijk gaan 

onderpresteren. Dit kan te maken hebben met het feit dat de leerling te weinig uitgedaagd wordt, 

maar ook met een gebrek aan inzicht in de eigen executieve functies of in het overzien van 

verschillende leerstrategieën; strategieën die een ander al eerder geleerd heeft maar de plusleerling 

vooralsnog nooit nodig heeft gehad. De ondersteuning van de leerlingbegeleider is vooral gericht op 

uitdagen, stimuleren, inzicht krijgen in het eigen leerproces en het motiveren van de leerlingen. De 

leerlingbegeleider kan in dit geval ook een lid van het plusteam zijn - dit plusteam is ontstaan nadat 

de school zich heeft aangesloten bij de vereniging BPS (begaafdheidsprofielscholen). Wanneer het 

een leerling betreft die onderpresteert, moeite heeft met het leerproces en de executieve functies, 

dan wordt deze begeleid door één van de hoogbegaafdheidsspecialisten van het plusteam. Gaat het 

om een leerling die uitgedaagd moet worden via een plusproject, dan kan de begeleiding gedaan 

worden door elk lid van het plusteam, afhankelijk van de specialisatie van de begeleider.   

 

4.5 Orthopedagoog 

De orthopedagoog heeft verschillende taken binnen de school. Allereerst komen aanmeldingen voor 

psychologische onderzoeken binnen, hier wordt een dossieranalyse van gemaakt met de gegevens 

van school en via de orthopedagoog kan er een aanvraag bij het SWV Aandacht+ worden ingediend. 

De orthopedagoog neemt ook deel aan het intern overleg. Hier wordt gekeken naar de leerlingen die 

in beeld zijn en toch nog vastlopen. Samen wordt er gekeken wat een volgende stap zou kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld het opstellen van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) of externe hulpverlening 

inschakelen. De orthopedagoog wordt ook ingezet bij observaties in de klas. 

4.6 Verzuimcoördinatoren 

De verzuimcoördinatoren hebben samen met de mentor en afdelingsleider een signalerende functie 

wat betreft verzuim.  

4.7 LWOO 

Leerlingen die in aanmerking komen voor een LWOO indicatie zijn leerlingen met een 

leerachterstand. Deze kan samenhangen met een beneden gemiddelde intelligentie, maar kan ook 

het gevolg zijn van sociaal-emotionele problematiek. Dit is de doelgroep voor het 

leerwegondersteunend onderwijs.  

4.8 Taal en Reken beleid 

Het taal en rekenbeleid is het afgelopen jaar herzien.  

4.9 Intern Ondersteuning Overleg 

Maandelijks komen alle leerlingbegeleiders, coördinator leerling ondersteuning en de 

orthopedagoog bijeen voor een overleg. Het doel van dit overleg is de leerlingen die ondersteuning 

krijgen te monitoren. Loopt een leerling wel vast dan moeten er andere/vervolgstappen worden 

gezet. Samen wordt gekeken welk stap dit zou moeten zijn. 

4.10 Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
 
Scholen voor primair en voorgezet onderwijs moeten een OPP opstellen voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Als de ondersteuning onder de basisondersteuning valt dan hoeft er 
geen OPP te worden opgesteld. Wat er onder basisondersteuning wordt verstaan is afgesproken 



binnen het samenwerkingsverband. 
Het ontwikkelingsperspectief vervangt het eerder verplichte handelingsplan als wettelijk 
voorgeschreven instrument. In de toelichting bij de wetgeving worden verschillende doelen van het 
ontwikkelingsperspectief genoemd, onder andere: 
- Het biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling. 
- Het is een instrument voor de communicatie met ouders. 
- Met het ontwikkelingsperspectief kan verantwoording worden afgelegd over de bereikte resultaten.  
- Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten en het vergroten van de 
opbrengstgerichtheid van scholen. 
- De planlast is met het invoeren van het ontwikkelingsperspectief verminderd. Scholen hoeven niet 
meer elk schooljaar een handelingsplan vast te stellen, maar zij hoeven slechts één keer een 
ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Het hoeft alleen te worden bijgesteld als dat uit de jaarlijkse 
evaluatie blijkt. 
 
Tijdens het Intern Overleg wordt bepaald of er voor een leerling een OPP wordt opgesteld. Dit wordt 

altijd gedaan in overleg met de ouders en leerling. Het OPP wordt in ieder geval 2 keer per jaar 

geëvalueerd.  

4.11 Lokaal P18 

Dit lokaal is speciaal ingericht voor kwetsbare leerlingen. Het lokaal is o.a. bestemd voor leerlingen;   

• Die even een rustige plek nodig hebben en even uit de klas moeten/willen. 

• De dag graag rustig op willen starten. 

• Op een rustige plek een toets willen maken. 

• In een tussenuur huiswerk willen maken of gewoon de rust opzoeken. 

De leerlingen die van dit lokaal gebruik willen maken moeten hiervoor worden aangemeld bij de 

coördinator leerlingondersteuning.  

 

4.12 Rollen en verantwoordelijkheden 

Om de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen te kunnen waarborgen, moeten de rollen en 

verantwoordelijkheden van betrokkenen benoemd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

taak-, rol- en verantwoordelijkheidsmatrix. 

Responsible taak- of operationeel verantwoordelijk is diegene die ervoor verantwoordelijk is dat 

een taak of handeling gedaan wordt 

Accountable eindverantwoordelijk is de eindverantwoordelijke voor het (deel)proces 

Supporting ondersteunend is degene die meehelpt met de taakverantwoordelijke 

Consulted  advies-verantwoordelijk zijn diegenen die voor een definitieve beslissing moeten

  worden geraadpleegd 

Informed  te informeren zijn diegenen die geïnformeerd worden over een genomen beslissing/ 

                             handeling 

  

 

 



 

Het toedelen van deze rollen of verantwoordelijkheden is een taak van de proceseigenaar. 

 Coördinator 
leerling-
ondersteuning 

Afdelingsleider/ 
Profiel-
coördinator  

Directeur 
Bedrijfs-
voering 

Directeur 
EC 
m/h/v 

Directeur 
VC vmbo  
b/k 

Bestuurder 
EC & VC 

Sturing 
ondersteuningsstructuur 

I C C R R A 

Sturing arbo en veiligheid I I R C C A 

Aansturing mentoren  R  A   

Aansturing regie-
mentoren 

R A  C   

Aansturing verzuim- 
coördinatoren  

C R  A   

Aansturing 
leerlingbegeleiders 

R A  C   

Regie externe 
hulpverlening 

R S  A A  

Aansturing coördinator 
leerling-ondersteuning 

 R  A A  

Aansturing intern zorg-
coördinator VC 

R C   A  
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5. Externe ondersteuning 

Indien de mogelijkheden van het interne ondersteuningsteam geen oplossing kunnen bieden, kan er 

gebruik van externe ondersteuning worden gemaakt.  

5.1 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Door middel van laagdrempelige hulp worden leerlingen met sociaal emotionele problemen die 

dreigen vast te lopen aangemeld bij SMW. Verwijzing naar SMW vindt plaats vanuit de coördinator 

leerlingondersteuning.  

5.2 GGD en Jeugdverpleegkundige 

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het vmbo in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor 

het preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Voor havo- en vwo-leerlingen vindt dit 

gezondheidsonderzoek in klas 2 en 4 plaats. Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd 

door de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek bestaat uit in ieder geval één bezoek aan de klas en in 

overleg met school kan er in klas 1 en 2 een tweede bezoek op school plaatsvinden in de vorm van 

een leefstijl-les in de klas.  

Tijdens het eerste klassenbezoek vullen de leerlingen een digitale vragenlijst over de gezondheid en 

leefstijl in. Ook wordt de leerling gewogen en wordt zijn/haar lengte bepaald. De meetgegevens en 

de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het GGD dossier van uw kind. De gegevens 

worden niet met school gedeeld. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en het wegen en 

meten, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige mogelijk.  

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts denkt mee en kan de leerling hierin ondersteunen of verdere 

hulp eventueel inzetten.  

Naast deze gezondheidsonderzoeken is onder andere de jeugdarts aangesloten bij het 

zorgadviesteam (ZAT) op school. Hier kunnen leerlingen ingebracht worden waarbij hulpvragen zijn.  

Ook kunnen leerlingen, ouders of personeel altijd terecht met vragen over de gezondheid, welzijn, 

opvoeden, leefstijl.  

5.3 Leerplichtambtenaar 

Heeft een coördinerende rol op het gebied van frequent (ziekte)verzuim. Het contact verloopt via de 

coördinator leerlingondersteuning. 

5.4 Samenwerkingsverband Aandacht+ 

Het samenwerkingsverband Aandacht+ werkt aan een dekkende ondersteuningsstructuur in onze 

regio in het kader van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband ondersteunt onze school o.a. 

op het gebied van: 

• uitvoeren van psychologische / dyslexie/ dyscalculie onderzoeken 

• aanbieden van PMT ondersteuning 

• reboundvoorziening voor leerlingen 

• ondersteuning van orthopedagoog binnen de school 

• organiseren van ZAT 

• organiseren van PCL en PCLT 

 

 



5.4.1 ZAT (zorg advies team) 

Het Zorg Advies Team is een overleg met externe ketenpartners en bestaat uit coördinator 

leerlingondersteuning, leerplichtambtenaar, GGD arts, SMW, politie, orthopedagoog en PMT-er 

vanuit Aandacht+. Samen bespreken ze leerlingen die in de meeste gevallen vastlopen en externe 

hulpverlening nodig hebben.  

5.4.2 PCL (permanente commissie leerlingenzorg) 

Wanneer een leerling naar de Rebound of naar PRO wordt verwezen wordt dit in de commissie 

besproken. Ook de  LWOO indicaties worden hier aangemeld. 

 

5.4.3 PCLT ( permanente commissie leerlingenzorg toewijzing) 

Wanneer een leerling binnen het reguliere onderwijs niet meer de mogelijkheid heeft om zich te 

ontwikkelen wordt de leerling in de PCLT besproken. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor 

speciaal onderwijs kan hier worden aangevraagd/ besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 . Speerpunten 2022- 2023 

 

• Ondersteuningsstructuur schoolbreed implementeren: De route van aanmelding, formuleren 

van de juiste ondersteuningsvraag, rol regiementor, rol leerlingbegeleider.  
• Scholing van het personeel op het gebied van leer- en gedragsproblematiek: (hoe vaak, door 

wie, welke problematiek a.h.v. enquête?) 

• Professionalisering van leerlingbegeleiders binnen de verschillende aandachtsgebieden: In 

het schooljaar 22/23 gaan de leerlingbegeleiders zich verder ontwikkelen binnen de 

aandachtsgebieden. Dit kan zijn op het gebied faalangst, leren leren , executieve functies, 

huiswerkklas, moeilijk verstaanbaar gedrag  

• Mentoraat versterken: Inventariseren wat de mentoren/ leerlingen nodig hebben.  

• P18 positioneren binnen de school:  Zichtbaar binnen de school. Het waarom en voor welke 

leerlingen moet duidelijk zijn. 

 

 

 


