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1. Inleiding
Het Vathorst College is een school voor vmbo-t, havo en vwo. De school is in 2005 gestart 
als een nieuwe openbare school voor voortgezet onderwijs. Vanaf 2010 zit de school in 
het ICOON gebouw (Informatie, Cultuur, Ontmoeting en Onderwijs). Het Vathorst Col-
lege is één van de VO scholen die valt onder de Onderwijsgroep Amersfoort. Het Vathorst 
College maakt onderdeel uit van Stichting Regionaal Samerwerkingsverband VO-SVO 
Eemland.

2. Missie/visie
Wij willen als Vathorst College de leerling een rijke leeromgeving bieden voor zijn ontwik-
keling van kind tot jong volwassene. Daarbij gaat het zowel om het aanleren van voldoen-
de kennis, inzicht en vaardigheden als om de persoonlijke ontwikkeling; het zichzelf leren 
kennen en zichzelf durven zijn als mens. Het Vathorst College heeft de ambitie het beste 
uit leerlingen te halen zodat deze zich kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun 
capaciteiten, talenten en mogelijkheden.
In het verlengde hiervan zet de school extra accent bij:
• Het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten, waarbij de aandacht steeds uitgaat 

naar ruimte voor eigenheid en individualiteit, maar wel steeds in relatie tot anderen 
en de samenleving als geheel.

• Het creëren van een rijke, veilige, betekenisvolle leeromgeving, waarin leerlingen 
leren om zelfstandig keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijk te dragen. 

• Rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Daarbij gaat het enerzijds om 
verschillen in voorkeurswijze van leren en anderzijds om verschillen in werkhouding, 
gekoppeld aan de mate waarin leerlingen hier competent in zijn.

3.  Doel en toekomstverwachting.
De school vindt een intensieve leerlingbegeleiding belangrijk om de ontwikkeling, het 
welbevinden en de schoolprestaties te bevorderen. Het doel van onze leerlingbegeleiding  
is om na te gaan of -en hoe- we alle leerlingen een passende plek kunnen bieden op onze 
school. Wij richten daarbij onze aandacht vooral op het begeleiden van leerlingen met 
een fysieke beperking en langdurig zieke leerlingen. Dit staat ook in onze SchoolOnder-
steuningsProfiel aangegeven (zie onze website). 

4. Uitgangspunten zorgstructuur 
• Onze school biedt leerlingen de basisondersteuning die in ons SOP wordt vermeld.
• Wij vinden dat de zorg een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betreffende me-

dewerkers, de leerling en de ouders/verzorgers (zorgplicht).
• Niet alles kan voor iedereen. Mocht dit het geval zijn dan zullen de leerling en ouders 

hierover geïnformeerd worden. Er zal dan met elkaar naar andere mogelijkheden 
buiten onze school worden gekeken (zorgplicht). 

• Leerlingen met een OntwikkelPerspectiefPlan krijgen een arrangement aangeboden 
bovenop de basisondersteuning.

• We maken verschil tussen de Interne Zorg en de Externe Zorg.
• Alle zorggegevens worden in het digitale leerlingvolgsysteem van Magister ingevoerd. 

5. De interne zorgstructuur op het Vathorst College
Professioneel moment I
De klas/mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerlingen. Bij het 
niet goed functioneren van een leerling probeert de mentor d.m.v. persoonlijke gesprek-
ken de leerling te laten reflecteren op zijn gedrag/situatie. De leerling is intensief bezig 
met zijn eigen “problematiek”. De mentor treedt op als coach, vraagbaak, hulpverlener 
etc. Indien nodig, vult de leerling samen met de mentor het actieplan “voor leerlingen 
met een hulpvraag” in (zie bijlage). De leerling probeert de mede door hem geformuleer-
de oplossingen uit; de mentor begeleidt hem hierbij. De leerling en de mentor evalueren 
het traject en bepalen of er een vervolg op moet komen en hoe deze eruit moet zien. 
Actie mentoren:
1. Inventarisatiegesprek tussen mentor en leerling. In dit gesprek wordt nagegaan waar de 

problematiek ligt en wordt er gezocht naar oplossingen.
2. Collegiale consultatie. Dit kan zijn tussen mentoren, tussen mentor en afdelingsleider, tus-

sen mentor en zorgcoordinator, etc.
3. De mentor maakt samen met de leerling een actieplan en coacht de leerling hierop.
4. Indien nodig, bespreekt de mentor zijn zorgen met de afdelingsleider. De afdelingsleider 

kan de leerling in het tweewekelijks Intern Zorg Overleg (IZO)  inbrengen of de mentor kan 
de leerling inbrengen tijdens de leerlingbespreking (afhankelijk van de problematiek, kan 
ook bij beiden).

5. De mentor brengt de ouders op de hoogte dat hun kind besproken wordt in het IZO of tij-
dens de  leerlingbespreking. Hij hoeft hiervoor geen toestemming te hebben van de ouders 

Professioneel moment II
De leerlingbespreking
Op een daarvoor bestemd formulier (zie bijlage) geeft de mentor (in overleg met de leer-
ling) aan wat de problemen zijn. De mentor overlegt voor de leerlingbespreking met de 
afdelingsleider. De leerlingbespreking bestaat uit medewerkers die met de ingebrachte 
leerling te maken hebben, de mentor en de afdelingsleider. De mentor bespreekt de uit-
komst van de leerlingbespreking met zijn leerling. Ze maken samen afspraken of stellen 
een plan op. De mentor coacht de leerling bij het uitvoeren van de afspraken. Als blijkt 
dat de leerling nog onvoldoende functioneert, kan hij besproken worden in het IZO.
Actie leerlingbespreking:
1. Verslaglegging lezen door de medewerkers.
2. Bespreking hulpvraag van de mentor (zie actieplan mentoren en signaleringslijst 

t.b.v. leerlingbespreking).
3. Nagaan of deze hulpvraag breed gedeeld wordt door de medewerkers
4. Besluitvorming over de verder te nemen stappen richting vervolgbegeleiding van de 

leerling. Dit kan zijn een intern aanbod binnen de mogelijkheden van de school of 
extern.

5. De afdelingsleider/mentor zet het interne en externe aanbod in werking.
6. De mentor bericht de leerling en de ouders. Ouders hoeven geen toestemming te 

geven voor inbreng in het IZO.

Professioneel moment III
Intern Zorg Overleg
De afdelingsleider vult het formulier in (zie bijlage). Elke twee weken heeft de afdelings-
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leider overleg met de zorgcoordinator over de zorgleerlingen uit zijn afdeling. Daarnaast 
zijn er zes algemene IZO vergaderingen in een schooljaar.
Actie Intern Zorg Overleg:
1. De afdelingsleider stelt de hulpvraag afkomstig van de mentor/leerling.
2. Nagegaan wordt of we intern de hulp kunnen bieden (bv.  leerlingbegeleiding) of dat 

er hulp van buitenaf moet komen (Wijkteam, LPA, GGD,Versa Welzijn etc.). 
3. De afdelingsleider informeert de mentor over de uitkomst. De mentor informeert de 

leerling en ouders.
4. De mentor/afdelingsleider neemt contact op met de instanties van buitenaf. De zorg-

coordinator verzorgt de interne hulpverlening.    

6. De externe zorgstructuur 
Het wijkteam is onze eerste aanspreekpersoon als het gaat om externe hulpverlening. 
Om een goed contact te onderhouden, houdt een aantal externe instanties spreekuur 
op school. Het spreekuur staat open voor leerlingen, ouders en het personeel van onze 
school. De volgende instanties hebben spreekuur op onze school: de GGD (art en school-
verpleegkundige), Versa Welzijn (jongerenwerk), het Wijkteam en de LeerPlichtAmbte-
naar (LPA). 

Hieronder staat de zorg schematisch weergegeven. 

 7.  Andere belangrijke zaken
Warme overdracht basisschool
De  zorgstructuur begint bij de zogenaamde “warme overdracht” van basisschool naar 
het VC. De groep intakers nemen contact op met elke basisschool die een leerling aan-
meldt. Structureel onderdeel van de overdracht is het uitwisselen van gegevens over de 
leerling. Dit wordt genoteerd op een daarvoor bestemd formulier (zie bijlage) Daarnaast 
wordt gevraagd of er met de leerling iets “bijzonders” is. Wordt er op de basisschool al 
extra zorg gegeven dan wordt besproken hoe deze zorg het beste kan worden gecontinu-
eerd.

Warme overdracht tussen mentoren 
De mentoren van de verschillende leerjaren zorgen voor de warme overdracht van de 
leerlingen die al op het Vathorst College zitten. Men maakt gebruik van het  “warme 
overdrachtsformulier”(zie bijlage).

Zorgboekje voor leerlingen 
Op de website onder het kopje “leerlingen” staat het zogenaamde “zorgboekje”. In dit 
boekje kunnen de leerlingen lezen waar en bij wie ze op school terecht kunnen mocht dit 
nodig zijn. De mentoren brengen tijdens hun mentorlessen het boekje onder de aan-
dacht.

Signaleringstesten
In het eerste jaar wordt, in de eerste helft van het schooljaar, onder leiding van de  
Remedial Teacher een aantal signaleringstesten afgenomen (waaronder een dyslexie-
toets). Deze testen worden, indien nodig,  gevolgd door verdere toetsing op kosten van de
ouders om na te gaan waar de problematiek ligt. De RT-er heeft 1 keer per week spreek-
uur voor zowel leerlingen als ook ouders. Het dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol 
maken onderdeel uit van het zorgplan en zijn als bijlagen toegevoegd.

Regieblokken
Leerlingen die na enkele weken nog moeite hebben met het plannen en organiseren van 
hun werk, kunnen op de dinsdagmiddag na de matinee extra op school blijven. Zij krijgen 
dan hulp bij het maken van hun planning. 

SchoolVragenLijst
De SVL is een instrument om te meten hoe het staat met het welbevinden van een leer-
ling. Het meet de motivatie voor de schoolvakken; de tevredenheid met school en het 
zelfvertrouwen van de leerling. Alle eerste- en tweedejaars leerlingen 
vullen deze enquête digitaal in. De mentoren kunnen a.h.v. de uitslagen bepalen welke 
acties er eventueel ondernomen kunnen worden.

Faalangstreductietraining
Aan de hand van de SVL uitkomst bepalen de mentor en de afdelingsleider of een  
leerling in aanmerking komt voor de faalangstreductieraining. Deze training bestaat uit 
bijeenkomst die buiten schooltijd plaats vinden. Er komen verschillende onderwerpen 
aan bod, zoals omgaan met spanningsvolle situaties, studietechnieken, meer zicht  
op je eigen mogelijkheden krijgen, etc.). Deze cursus wordt door de Remedial Teacher 
gegeven.

Zorgstructuur Vathorst College

PM 1 EN 2

Afdelingsleider
Leerling
Puders
Mentor
Docent

PM 3

Afdelingsleider
Leerling
Ouders

Sociaal emotionee

Intern    Extern
Leerlingbegeleider    Wijkteam
    Externe instanties

Leerlingvaardigheden

Intern    
Remedial teacher (dyslexie en dyscalculie)
Regieblok 2.0   

Sociaal emotioneel en leervaardigheden

Intern    Extern
Zorgcoach   Externe begeleiding
Intern begeleider

PM 1, 2 EN 3

PM 1 EN 2

PM 3

Basiszorg

ZORGCOÖRDINATOR

Zorgarrangement / OPP



Examentraining
De leerlingen krijgen een workshop “examentraining”. Deze workshop bestaat uit 5 
sessies en wordt gegeven door de mentoren van de bovenbouw. De workshop is gemaakt 
door de mentoren in samenwerking met onze Remedial Teacher en de methode “Brein-
geheimen”.

Jouw GGD check
Bij de tweedeklassers wordt, onder verantwoordelijkheid van de Jeugdgezondheids-
dienst, een Korte Indicatieve Vragenlijst Psychosociaal Adolescenten (KIVPA) afgeno-
men. Dit onderzoek is een vervolg op de onderzoeken die plaats hebben gevonden op de 
basisschool en vormt het afsluitende deel van het volgsysteem van het kind. De leerling 
vult hiervoor op school digitaal een vragenlijst in en krijgt thuis een uitnodiging voor een 
gesprek met de jeugdverpleegkundige. De schoolverpleegkundige bespreekt de uitkom-
sten met de mentoren. Sinds 2014-2015 wordt er in de vierde klassen ook een digitale 
gezondheidsonderzoek uitgevoerd op school. Op basis van de uitkomsten kunnen leerlin-
gen worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. 

Juniormentoren
Er zijn juniormentoren op het Vathorst College. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die 
gekoppeld zijn aan een eerstejaars mentor en mentorgroep. Het juniormentoraat heeft 
de volgende doelstellingen:
a. ondersteuning van de mentor;
b. het in contact komen tussen onder- en bovenbouwleerlingen;
c. het creëren van meer verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ter voorbereiding op het juniormentoraat volgen de juniormentoren een training  
gesprekstechnieken. 

Pestprotocol
Het Vathorst College vindt dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school. Een 
leerling, die gepest wordt, praat hier in veel gevallen niet over, niet op school en ook niet 
thuis. Hierdoor is het soms moeilijk voor een school om direct en adequaat in grijpen. 
Het pestprotocol van het Vathorst College richt zich, buiten de signalering – aanpak – 
evaluatie – eventuele bijstelling, op de preventie van pestgedrag. Voor het pestprotocol 
verwijzen wij naar de bijlagen. 

Protocol ziekteverzuim
Iedere leerling is weleens ziek. Op zich is dit geen probleem en stroomt de leerling na 
enkele dagen weer in in het gewone schoolleven. Het wordt zorgelijk als een leerling lan-
gere tijd afwezig is en daardoor veel achter gaat lopen. Dit zorgt voor ongemak en stress 
voor de leerling. Het Vathorst College heeft hiervoor een protocol opgesteld (zie bijlagen). 
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8. Beschrijving taken functionarissen 
De docent
De docent is als eerste verantwoordelijk dat een leerling zich veilig voelt in het leerhuis 
of in de lokalen. Hij coacht de leerling in zijn onderwijsproces en probeert de leerling 
optimaal te laten functioneren. 

De mentor
De mentor heeft een aantal leerlingen onder zijn hoede. Hij is de eerste aanspreek-
persoon voor de leerlingen individueel en voor zijn leerlingen als groep. Hij vervult een 
“brugfunctie”tussen thuis en school. De mentor werkt nauw samen met het team waarin 
hij zit en met zijn afdelingsleider.

De afdelingsleider 
De afdelingsleider is verantwoordelijk voor zijn afdeling. Een van de onderdelen van zijn 
taak is de leerlingenzorg. Hij heeft contacten over leerlingen met collega’s, mentoren, 
ouders, de zorgcoördinator en de externe begeleidingsinstanties. Hij ondersteunt zijn 
mentoren op het gebied van de begeleiding.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator adviseert de directie bij het ontwikkelen van een visie op de zorg-
breedte van de school.Hij stelt het zorgplan op. Hij adviseert en begeleidt de afdelings-
leiders, de mentoren en de docenten in het omgaan met zorg en zorgleerlingen. De zorg-
coördinator stuurt een team van specialisten aan t.w. de Intern Begeleider, de Remedial 
Teacher, de leerlingbegeleiders en de zorgcoaches.
De zorgcoordinator beheert het gehele traject van leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften (het OPP). De zorgcoördinator onderhoudt contacten met andere zorgcoör-
dinatoren die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Eemland en met andere 
externe deskundigen en hulpverlenende instanties. Hij is de voorzitter van het IZO.

De vertrouwenspersoon
De leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met problemen op het gebied 
van sexuele intimidatie, racisme en discriminatie. In geval van seksuele intimidatie is de 
vertrouwenspersoon alleen contactpersoon en zal doorverwezen worden naar de externe 
vertrouwenspersoon van de Onderwijsgroep Amersfoort. De vertrouwenspersoon advi-
seert de directie gevraagd en ongevraagd over beleidszaken. 

De leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied hulp nodig 
hebben. Hij heeft een aantal gesprekken met de leerling om na te gaan waar de proble-
matiek ligt en wat de oplossingen zijn. De leerlingbegeleider overlegt met de zorgcoördi-
nator.  

Remedial Teaching
De remedial teacher heeft 1 x per week spreekuur voor leerlingen en medewerkers van 
de school. Hij geeft advies en aanbevelingen voor problemen die worden aangedragen. 
De RT screent alle eerstejaarsleerlingen op het gebied van dyslexie. Hij bespreekt de 
resultaten van deze screenings met de mentoren. Hij geeft voorlichtingsbijeenkomsten 
over dyslexie voor nieuwe docenten.

De Intern Begeleider
De Intern Begeleider begeleidt leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteu-
ning. Leerlingen die een arrangement hebben (het OPP) kunnen begeleiding krijgen door 
de Intern Begeleider.

8


