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Inleiding 
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. 

In dit document wordt in paragraaf 1 de structuur beschreven in termen van de diverse momenten, 
de regiefunctie, ondersteuning, het wat en het hoe. In de daaropvolgende paragraaf wordt het 
proces van aanmelding en toegang tot de ondersteuning weergegeven.  



1. Professionele momenten 
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 

 
Naast de hierboven beschreven momenten wordt een ondersteuningslokaal ingericht, als werkplek 
voor regiementoren en verzuimcoördinatoren. In dit ondersteuningslokaal worden leerlingen 
opgevangen als ze een time-out nodig hebben of een rustige plek zoeken om bijvoorbeeld een toets 
te maken. 



2. Werkwijze 
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). 

 
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 
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