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1.

INLEIDING

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de
school heeft als het gaat om het bieden van Passend onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld op basis van de
missie en visie en vastgestelde niveau van basisondersteuning in het SWV VO Passend
Onderwijs 31.04, daarnaast vanuit eigen gegevens en deels aangevuld met waar mogelijk
gegevens van de studiedag `Leerling bij de Les®’ .
Uit dit profiel blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die het
samenwerkingsverband heeft vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke
leerlingen met extra ondersteuning het team een aanpak heeft en voor welke
onderwijsbehoeften het team niet competent is en de school als organisatie niet is
toegerust.
Op basis van dit schoolondersteuningsprofiel kan de schooldirectie een goede
gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs
en organisaties voor welzijn en zorg.
Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle
schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het
bieden van Passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. De
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen vormen verder een belangrijke bouwsteen
voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de zorgtoewijzing, de verdeling van
middelen en het arrangeren van een goede match tussen leerling en de school van plaatsing
in de regio (ondersteuningsplan).
De gegevens uit dit schoolondersteuningsprofiel worden jaarlijks bijgesteld. Als blijkt dat dit
consequenties heeft voor de conclusies in het schoolondersteuningsprofiel, wordt het
schoolondersteuningsprofiel herzien. Ook de vertaling van het schoolondersteuningsprofiel,
zoals dat jaarlijks in de schoolgids wordt opgenomen, wordt in dat geval herzien.
De ambities die in het schoolondersteuningsprofiel zijn opgesteld kennen een dynamisch
verloop.
Voor het opstellen van dit schoolondersteuningsprofiel is gebruik gemaakt van het AVSOZOP®.
De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het
schoolondersteuningsprofiel.

3

2.

ALGEMENE GEGEVENS

NAAM VAN HET BEVOEGD GEZAG
BESTUURSNUMMER
NAAM VAN DE SCHOOL
SOORT AFDELING/STROOM
BRINNUMMER
NUMMER SWV
NAAM WSNS - SWV

Trevianum Scholengroep
40966
Trevianum
HAVO-Atheneum-Gymnasium
07BQ-01MO-04DS
3104
SWV Westelijke Mijnstreek VO

ADRES
POSTCODE
PLAATS
TELEFOONNUMMER

Bradleystraat 25
6135 CV
Sittard
046-4206900

NAAM SCHOOLLEIDER

NAAM ZORGCOÖRDINATOR

HAVO: mr. drs. A.G.M.L. Pieters
Atheneum: ir. J.M.H. Harings
Gymnasium: A.M. Beckers MEM
E.A. Haanebrink

SCHOOLCONCEPT
IDENTITEIT
VISIE OP ZORG

Overig
Katholiek onderwijs
Referentiekader van denken en handelen
Visie:
Uitgangspunt is de leerling, niet gelabeld en/of
geïndiceerd1, op maat voorzien van het juiste
onderwijs-/ondersteuningsaanbod, waarbij talentontwikkeling aan de basis staat en interventies eerder
preventief dan curatief van aard zijn.
Missie:
Leerlingen succesvol begeleiden en/of toeleiden naar:
 vervolgonderwijs en/of een startkwalificatie, met
maximale doorstroom naar een plek waar de
leerling zijn talenten en realistische ambities kan
realiseren;
 een duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of
 maatschappelijk relevante participatie;
 een zinvolle dagbesteding.
Ambitie: Ontplooiingskansen voor elke leerling.
Concept: Systeemaanpak/-denken is het concept van

1

Vooralsnog blijven de indicatiecriteria voor LWOO-PrO wettelijk gehandhaafd.
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waaruit wij (samen-) werken in de keten, waarbij alle
betrokken organisaties over hun eigen schaduw
heenstappen op bestuurlijk, werk- en
samenwerkingsverbandniveau.
Doelstelling:
Een dekkend en kwalitatief hoogstaand continuüm c.q.
netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur
voor elke leerling die ondersteuning nodig heeft.
Leidend uitgangspunt is:
zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk
en van goede kwaliteit.
Sluitende bedrijfsvoering op SWV-niveau met
betrekking tot de inzet van de beschikbare
ondersteuningsmiddelen voor lichte tot en met zware
ondersteuning, waarbij de toewijzingsprocedure voor
ondersteuningsmiddelen plaatsvindt op basis van een
transparante en praktische systematiek.
Uitgangspunt: Focus, samenwerking en samenhang.
Er wordt ervoor gezorgd dat medewerkers voldoen aan
de professionele functie-eisen die bij het
schoolondersteuningsprofiel horen. Vandaar dat er
hoge prioriteit is voor de competentiegerichte
professionalisering van docenten.
De basis van bovenstaande wordt gevormd door een
vijftal fundamentele waarden die richtinggevend zijn
voor het handelen van alle betrokkenen:
leerlinggericht, verbinden, respect, samenwerken,
integriteit.

Dit document is geaccordeerd door:
Naam:

___________________________________

Handtekening bevoegd gezag: ___________________________________
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3. TELGEGEVENS
SCHOOLJAAR

10/11

11/12

12/13

13/14

ALGEMEEN VOOR DE SCHOOL (INCLUSIEF EVENTUELE RUGZAK LEERLINGEN)
LEERLINGEN 2.955

2.913

2.849

2.863

1247
1027
639

1262
994
593

1262
1053
548

1
1
2
13

1
0
3
22

1
1
1
23

0

0

0

ALGEMEEN (VOOR DE AFDELING)
HAVO 1258
Atheneum 1027
Gymnasium 670

GEÏNDICEERDE LEERLINGEN (VOOR DE AFDELING)
CLUSTER 1
CLUSTER 2
CLUSTER 3
CLUSTER 4

0
1
3
11

THUISZITTERS (VOOR DE AFDELING)
LEERLINGEN 0
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4. SWV Westelijke Mijnstreek VO Onderwijsondersteuning
basisniveau

4.1. Basisondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel geven scholen aan welke basisondersteuning zij bieden.
Zij beschrijven de competenties die docenten bezitten in het omgaan met verschillen.
Scholen kunnen leerlingen op grond van de beschreven basisondersteuning aannemen,
zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op het ondersteuningsbudget van het
samenwerkingsverband of direct gebruik te maken van de breedte- of diepte-ondersteuning
zoals die binnen het SWV wordt aangeboden.
Natuurlijk zal het in de school niet alleen aankomen op de competenties van de docenten,
maar ook op de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur van interne leerlingenzorg:
 een (sociaal) veilig schoolklimaat,
 een toegankelijk schoolgebouw en aanpassingen in de ruimtelijke omgeving,
 een ondersteuningsstructuur die het functioneren van leraren in ondersteuningsniveau 1
(in de klas) en ondersteuningsniveau 2 (extra zorg in de groep) mogelijk maakt.

We realiseren ons dat niet alle competenties op goed/excellent niveau in elke docent
aanwezig zullen zijn.
De verschillende competenties dienen wel in het team van professionals als geheel
aanwezig te zijn, in een cultuur die zich kenmerkt door leren van en met elkaar.
Als het gaat om de bekwaamheidseisen2 die in algemene zin aan de docenten in het
voortgezet onderwijs worden gesteld, onderscheiden we een zevental competenties:
 interpersoonlijk competent,
 pedagogisch competent,
 vakinhoudelijk en didactisch competent,
 organisatorisch competent,
 competent in het samenwerken met collega’s,
 competent in het samenwerken met de omgeving
(waartoe allereerst de ouders behoren),
 competent in reflectie en ontwikkeling.
Deze zeven competenties worden in deze notitie niet verder uitgewerkt, maar dienen wel als
referentiekader van handelen. In algemene zin is het van belang dat in het pedagogischdidactische domein ook aandacht is voor de vaardigheid om juist de sterke
kanten/protectieve factoren van een leerling te herkennen en deze ook bewust aan te
pakken om deze te versterken of om deze in te zetten voor de belemmerende factoren.
In de visie van het toekomstige SWV VO/VSO Passend Onderwijs staat:
2

Zie Wet BIO 23 augustus 2005.
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Uitgangspunt is de leerling, niet gelabeld en/of geïndiceerd3, op maat voorzien van het juiste
onderwijs-/ondersteuningsaanbod, waarbij talentontwikkeling aan de basis staat en interventies
eerder preventief dan curatief van aard zijn.

Deze gedachte is richtinggevend in de uitwerking van een handelings- en opbrengstgerichte
inrichting van het onderwijsproces. Daarin staan het omgaan met verschillen in de klas en in
de school centraal. Idealiter zal dit doorwerken in toleranter gedrag in onze maatschappij.
Daarnaast realiseren we ons dat het vrijwel onmogelijk is dat al deze competenties in
voldoende mate in één persoon verenigd zijn. Echter, de wetenschap dat deze competenties
in samenhang complementair verenigd zijn in groepen van mensen, stelt ons gerust dat we
samen wel kunnen realiseren, wat individueel onmogelijk lijkt.

Vaardigheden waarover een docent dient te beschikken
Docent zijn in het onderwijs van nu is een complex en veeleisend vak. Je moet daar als
persoon geschikt voor zijn en een natuurlijke aanleg hebben in het omgaan met jongeren.
Bovenop die basis zijn het kunnen scheppen van betekenisvolle relaties in een stimulerend
pedagogisch-didactisch klimaat en goed klassenmanagement belangrijke kwaliteiten die een
leraar moet bezitten. Waar het in de context van passend onderwijs gaat om relevante
vaardigheden van docenten, kunnen we twee soorten vaardigheden onderscheiden:
preventief werkende pedagogisch-didactische basisvaardigheden en licht curatieve
interventies.
A. Pedagogisch-didactische basisvaardigheden
 Vaardig zijn in het vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen in de
opvoeding en de (leer)ontwikkeling. Dit op basis van kennis van normale
ontwikkeling passend bij de leeftijdsfase, en het kunnen toepassen van deze
kennis in observatie indien sprake lijkt van afwijkende ontwikkeling.
 In staat zijn een pedagogisch klimaat te realiseren waarin verschillen tussen
leerlingen herkend en erkend worden en waarop het onderwijsleerproces is
afgestemd.
Hier speelt de vraag in hoeverre de docent in staat is voldoende aandacht te
geven of in staat is meer handen in de klas te organiseren (bijvoorbeeld via inzet
van stagiaires, onderwijsassistentie e.d.). Samenwerking met externe organisaties
en beschikbaarheid van aangepast lesmateriaal kan hierbij ondersteunend zijn.
 Beschikken over didactische expertise en dus vaardig zijn in het toepassen van
diverse instructiemodellen, planmatig werken, maar ook aanpassen van instructie
en verwerking aan verschillen in leerstijl en leertempo. Daarnaast kennis hebben
van verschillende typen leerstijlen en leervoorwaardelijke functies.

3

Vooralsnog blijven de indicatiecriteria voor LWOO-PrO wettelijk gehandhaafd.
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 Het groepsproces begrijpen en bewaken op basis van kennis van groepsdynamica
en werken aan positieve groepsvorming.

B. Licht curatieve interventies
Als onderdeel van de basisondersteuning is de docent in staat licht curatieve
interventies te plegen bij een aantal problemen die zich bij leerlingen kunnen
voordoen.
1. Informatieverwerving
Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig bij het volgen en opnemen van
informatie al dan niet door visuele en auditieve beperkingen.
Gevraagde handelingsbekwaamheid:
 beschrijvend, beeldend uitleggen en concretiseren,
 aanpassen van spreektempo en articulatie,
 aanspreken van meerdere zintuigen,
 extra instructiemomenten.
2. Informatieverwerking en uitvoering
Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig bij het organiseren van taken en
activiteiten: uitstellen, ontwijken, niet weten hoe een taak aan te pakken. Ze hebben
moeite met het afmaken van werk en het overstappen van de ene naar de andere
opdracht.
Er kan sprake zijn van leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, maar ook meer of minder
verstandelijke mogelijkheden: snelle of juist trage verwerking van informatie, makkelijk of
met moeite aanleren van routines.
Gevraagde handelingsbekwaamheid:
 emotionele ondersteuning bieden om het zelfvertrouwen te vergroten,
 hulp bieden bij planning en aanpak,
 aanpassen aan de leerstijl van leerlingen,
 sturende instructie via het bieden van tussenstapjes,
 werken met meerdere oplossingsstrategieën,
 laten verbaliseren van denkprocessen,
 specifieke programma’s en voorzieningen voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie,
 extra uitdaging in onderwijsaanbod kunnen bieden.

3. Leer- en werkhouding
Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig bij hun leer- en werkhouding. Er kan
sprake zijn van: concentratie- en aandachts-problematiek, faalangst en
motivatieproblematiek.
Gevraagde handelingsbekwaamheid:
9










positieve benadering met nadruk op succeservaringen,
structureren van de omgeving,
aandacht blijven richten op de les,
snelle gerichte interventies,
duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid bieden,
eenduidig taalgebruik; korte boodschappen,
enkelvoudige instructie met feedback op het opvolgen ervan,
regels en afspraken regelmatig herhalen.

4. Sociaal-emotioneel functioneren en gedrag
Bij sommige leerlingen kan er sprake zijn van sociaal-emotionele problematiek. Dit kan
zich uiten in internaliserend of externaliserend probleemgedrag.
Gevraagde handelingsbekwaamheid:
 sturing en inzicht kunnen geven aan sociaal gedrag en gewenst gedrag kunnen
benoemen;
 investeren in betekenisvolle vertrouwensrelaties met leerlingen: individuele
benadering, relatie opbouwen, integer zijn;
 creëren van een heldere structuur (wat kan wel/wat kan niet) en daar als leraar ook
consequent naar handelen;
 geven en vragen om feedback; bekrachtiging van wat goed gaat/ succeservaringen;
 leerlingen laten weten en laten ervaren dat niet hij of zij als persoon, maar zijn/haar
gedrag wordt afgekeurd.
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5. Kwaliteit interne ondersteuningsstructuur
Het referentiekader van denken en handelen als het gaat om de realisatie van Passend
Onderwijs vinden we in de gezamenlijk geformuleerde doelstelling: een dekkend en
kwalitatief hoogstaand continuüm c.q. netwerk van onderwijs en een
ondersteuningsstructuur voor elke leerling die ondersteuning nodig heeft.
De inrichting van Passend Onderwijs zal vorm en inhoud moeten krijgen binnen de
begrotingsdiscipline van gesloten budgetten van schoolorganisaties en het
samenwerkingsverband.
Leidend uitgangspunt is:
Zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en van goede kwaliteit.
Actief wordt de samenwerking met het samenwerkingsverband PO Westelijke Mijnstreek
nagestreefd om voor leerlingen een doorgaande ontwikkelingslijn en een drempelloze
overgang van PO naar VO te realiseren. In de toeleiding voor kwetsbare leerlingen staan het
onderwijsloket van het PO (Kwadrant) en het Onderwijs Dienstencentrum (ODC) van het VO
centraal. Deze lijn wordt voortgezet naar de Loopbaanportalen van het MBO.
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5.1

Niveaus van ondersteuning

Basisondersteuning (niveau 0 t/m3)
Niveau 0: Gezondheidsbevordering en preventie op schoolniveau
De school biedt een veilige, inspirerende, stimulerende en gezonde ontwikkel-, leer- en
werkomgeving voor leerlingen én leerkrachten. Dit kan onder meer betekenen een
schoolplein en/of veld dat tot actief bewegen uitnodigt, een goed geventileerd
binnenmilieu, hygiëne op een verantwoord peil, gezond voorbeeldgedrag van leerkrachten
tijdens pauzes, een veilige verkeerssituatie rondom de school, bekende gedragsregels,
prijsdiscriminatie ten gunste van gezonde producten in de schoolkantine en zorg voor een
gezond weerstandsvermogen voor medewerkers.
Een veilige, inspirerende, stimulerende en gezonde ontwikkel-, leer- en werkomgeving
betekent dat er een pedagogisch en didactisch klimaat is waarin leerlingen en volwassenen
zich vrij en veilig voelen. Waar werken aan je eigen en elkaars ontwikkeling in een sociaal
proces een vanzelfsprekendheid vanuit een innerlijke motivatie is en dientengevolge
inspirerend en stimulerend werkt. Waar iedereen respectvol opereert in de balans tussen
zelfrealisatie (hoe realiseer ik maximaal mijn eigen potenties) en medemenselijkheid (wat
kan ik bijdragen aan de maximale ontwikkeling van de ander).
Een dergelijke omgeving is tegelijk een uitnodiging aan allen in de omgeving van de
schoolgemeenschap (ouders, buurt) om daaraan op eigen wijze een bijdrage te leveren, om
zo een stap dichter te komen bij een ‘educatieve samenleving’ (civil society).
Collectieve gezondheidsbevordering en preventie vinden plaats op populatieniveau,
afgestemd op de totale behoeften van de jeugd, hun ouders, hun docenten en de
gezondheids- en gedragstrends bij deze leeftijdsgroep. Waar mogelijk worden ouders, buurt,
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel ook betrokken in de planning en
uitvoering van deze collectieve gezondheidsbevordering en -preventie (die dus ook buiten
de eigen klas kan plaatsvinden4).

4

Zie hoofdstuk 6.4 Afstemming met wijkteams gebiedsgerichte aanpak.
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Niveau 1: Preventie en ondersteuning op groepsniveau binnen de reguliere school
Adaptief onderwijs: afgestemd op de verschillen tussen leerlingen en specifieke
ondersteuningsbehoeften. Persoonlijk leren waar leerlingen een gezamenlijk programma
volgen voor de kennis en vaardigheden die we collectief voor de volgende generatie van
belang achten (cultuuroverdracht) en waar leerlingen uitgedaagd, gestimuleerd en
ondersteund worden in het werken aan de realisatie van ontwikkelingsdoelen en
kwaliteiten. Leerlingen volgen een gezamenlijk programma.
Op dit niveau zijn adequate instructie en activerend leren van belang. Leer-, gedrags- en
gezondheidsproblemen worden door alle betrokken professionals gesignaleerd en in een
leerlingvolgsysteem bijgehouden, aangevuld met een volgsysteem van 0-19 jaar vanuit de
jeugdgezondheidszorg (waarbij het samengaan van beide systemen wordt nagestreefd).
Ondersteunend wordt gebruik gemaakt van de cyclus handelingsgericht werken.

Daarnaast wordt ook op groepsniveau bijgedragen aan het bevorderen van gezond gedrag.
Dit kan via thematisch werken aan gezondheid-gerelateerde onderwerpen, zoals het
aanleren van sociale vaardigheden en interesse stimuleren voor gezond gedrag. Ook het
aanleren van sociale vaardigheden om bestand te zijn tegen negatieve groepsdruk zijn hier
van belang.
Niveau 2: Extra ondersteuning binnen het groepsniveau binnen de school
Deze (secundaire) preventieve ondersteuning houdt in dat er gewerkt wordt met
groepshandelingsplannen. De extra ondersteuning komt met name tot uitdrukking door
middel van effectieve instructie, efficiënt klassenmanagement, planmatig handelen bij
13

problemen en groepsbesprekingen. Ouders worden op de hoogte gehouden van de extra
hulp en de leerkracht houdt de resultaten bij.
Op dit niveau van de ondersteuning krijgen de leerkrachten en mentoren advies en coaching
met betrekking tot specifieke preventieve ondersteunings-arrangementen vanuit het
ondersteuningspreventieteam (OPT). Ook kunnen de specialisten van het OPT ingezet
worden om de leerkrachten daadwerkelijk te ondersteunen bij de begeleiding van
leerlingen.
Niveau 3: Hulpverlening op schoolniveau door interne deskundigen
Op dit niveau krijgen bepaalde leerlingen extra aandacht door hen specifieke begeleiding
aan te bieden (individueel of in kleine groepen).
Op dit niveau vindt ook de aanvraag voor verdere handelingsgerichte diagnostiek of (soms
ook bovenschoolse) ondersteuningsarrangementen plaats. De uiteindelijke afweging wordt
gemaakt in het zorgadviesteam (ZAT) van de school.
Elke school dient op dit niveau een samenhangende ondersteuningsstructuur te bieden op
individueel-, groeps- en schoolniveau. Om de afstemming goed te bewaken is de inzet van
de zorgcoördinator (VO) als coördinator en beleidsmedewerker cruciaal.

Breedte- en diepteondersteuning (niveau 4 t/m 5)
Niveau 4: Inschakelen van bovenschoolse en externe begeleiding (ketenpartners)
Zodra er meerdere organisaties bij een leerling betrokken zijn, wordt er gewerkt vanuit de
gedachte één kind één plan en krijgt de ondersteuning de vorm van een arrangement. Dit
betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met helder eigenaarschap (regievoering
en één duidelijk hoofdverantwoordelijke), elkaar tijdig en correct informeren en zorgvuldig
afstemmen.
Wanneer de (extra) begeleiding binnen het regulier onderwijs niet leidt tot de gewenste
resultaten vraagt de school verder onderzoek en advies bij het Onderwijs Dienstencentrum
(ODC) of andere relevante ketenpartners.
Vanuit het ODC vindt op dit niveau handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding plaats op
het gebied van de ontwikkelingsproblematiek. Hier wordt ook de inzet vorm gegeven vanuit
het CJG of andere ketenpartners met betrekking tot bijvoorbeeld gedragsproblematiek en
problematische thuis-situaties. Ouders schakelen ook vaak externe deskundigen in voor
nader onderzoek, ‘second opinion’ en of begeleiding.
Breedtezorg wordt verder geboden in de Unit Begeleiding & ondersteuning (LWOO-PrO) van
het DaCapo College.
Niveau 5: Plaatsing in een voorziening voor diepteondersteuning
De Tussenvoorziening Passend Onderwijs is de plek waar leerlingen voor een kortere of
langere periode specifieke diepteondersteuning krijgen om zo snel mogelijk hun
onderwijstraject in het regulier onderwijs weer op te kunnen pakken. Voor zeer
14

gespecialiseerde hulpvragen kan voor bepaalde tijd plaatsing overwogen worden in het
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) binnen het samenwerkingsverband. Dit betreft VSO
Xaverius en VSO De Parkschool. In bijzondere gevallen kan een beroep worden gedaan op
bovenregionale VSO-voorzieningen als VSO De Buitenhof, VSO Adelante of VSO Tyltylschool
de Maasgouw.
De leerling krijgt in de bovenschoolse voorziening een op zijn/haar leer- of gedragsprobleem
toegesneden programma met gebruikmaking van speciale methodes en instructieprincipes.
In deze voorziening wordt de meest specialistische ondersteuning geboden op bovenschools
niveau.
Plaatsing geschiedt via de Plaatsingscommissie Passend Onderwijs op basis van eenduidige
criteria, evenals (tussentijdse) evaluatie. De plaatsing heeft altijd de vorm van een
arrangement in een kort- of langer durend tijdsbestek en kan een vol- of deeltijdse plaatsing
in de voorziening voor diepteondersteuning omvatten.
Het streven blijft om leerlingen weer zo verantwoord als mogelijk terug te plaatsen in het
regulier onderwijs. Om die reden wordt bij voorkeur gewerkt met arrangementen waarin
ook de school van herkomst een rol blijft spelen. Daar waar dat gezien de problematiek van
de leerling niet kan, is doorstroom naar arbeid of een zinvolle dagbesteding aan de orde.
Terugplaatsing is mede afhankelijk van de kwaliteit van de integrale leerlingenondersteuning
in de reguliere scholen. Om terugplaatsing zo succesvol mogelijk te maken, vindt in de
periode dat de leerling buiten het reguliere systeem is ook ondersteuning plaats in de
uitplaatsende school.
Daar waar terugplaatsing niet mogelijk blijkt en de diepteondersteuning eindonderwijs5 is,
wordt gewerkt naar een plaats in een (beschermde) arbeidssituatie of naar een zinvolle
dagbesteding.
Wat betreft leerlingen die residentieel geplaatst worden of zijn, verwijzen we naar de
regelgeving zoals vermeld in de notitie Bekostiging residentiële leerlingen van de PO-raad.

5

Zie Richtlijn toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen. (PO-raad, VO-raad en MBO-raad). Motie
Elias 15 maart 2012 nr. 96.
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5.2 De ondersteuningsstructuur en de leerling

Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin elke leerling ruimte en aandacht ervaart voor
zijn persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een leeromgeving die rekening houdt met zijn
leerstijl, instructiebehoefte, benodigde oefentijd en specifieke talenten. Leraren zijn
voldoende competent en handelingsbekwaam en kunnen in hun lessen omgaan met
verschillen tussen leerlingen.
De volgende scenario’s kunnen zich voordoen:
1 De docent signaleert een verdergaande ondersteuningsbehoefte bij een leerling. Hij/zij
onderzoekt in gesprek met de leerling en de ouders de ondersteuningsvraag en past
daarop het onderwijsleerproces aan. De docent kan collega’s, mentor of interne
specialisten consulteren om beter aan de ondersteuningsbehoefte invulling te geven. De
eigen verantwoordelijkheid van de leerling krijgt daarin ook vorm.
2 Een leerling geeft bij meerdere docenten blijk van een extra ondersteunings-behoefte van
pedagogische en/of didactische aard.
De mentor vraagt, na overleg en afstemming met betrokken ouders, alle docenten die
met de leerling werken om een gerichte observatie uit te voeren. In overleg worden de
observaties gedeeld en onderzocht om de aard en de omvang van de
ondersteuningsvraag op het spoor te komen. Waar nodig worden interne specialisten
geconsulteerd.
Het team van docenten en de mentor zijn van mening dat aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet gekomen kan worden binnen het primaire proces. Er
worden handelingsgerichte afspraken gemaakt en de mentor zorgt voor regelmatige
reflectie op uitvoering en effect van deze afspraken. De leerling wordt middels mentorleerling gesprekken bij de evaluatie betrokken.
3 Het team van docenten en de mentor achten meer ondersteuning nodig dan in de lessen
door de docenten geboden kan worden.
Het ondersteunings-preventieteam wordt betrokken bij het herformuleren van het
ontwikkelingsperspectief en het opstellen van een handelingsplan. Daarin worden
specifieke handelingsafspraken gemaakt voor ondersteuning door docenten (met waar
nodig ondersteuning, begeleiding, consultatie of coaching door leden van het OPT). De
afspraken worden met de leerling en de ouders besproken en ook geëvalueerd.
Regelmatig vindt reflectie plaats onder leiding van de mentor (met informatie naar de
zorgcoördinator).
4 Naar aanleiding van de evaluatie van het handelingsplan blijkt de ondersteuning
onvoldoende werkzaam te zijn.
Dit wordt met leerling en ouders besproken. Er vindt overleg plaats met een medewerker
van het Onderwijs Dienstencentrum die verder onderzoek doet naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en zijn context (thuis, sociale omgeving, vrije
tijd). In een handelingsplan wordt de inzet van interne en externe specialisten voor
ondersteuning binnen en buiten de groep en van CJG voor ondersteuning in de sociale
context afgesproken.
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5 Uit de periodieke evaluaties van het multidisciplinaire handelingsplan blijkt dat aan de
ondersteuningsvraag van de leerling en zijn omgeving onvoldoende tegemoet gekomen
kan worden.
Er vindt een gesprek met de leerling en ouders plaats. De Plaatsingscommissie Passend
Onderwijs (PCPO) wordt gevraagd een arrangement dieptezorg te ontwikkelen. Waar
nodig kan daarvoor handelingsgerichte diagnostiek ingezet worden. In dat arrangement
wordt een handelingsplan opgesteld gericht op:
 de leerling (met inschakeling van een dieptezorg-voorziening),
 de context (thuis en sociale omgeving),
 de school.
Dit arrangement wordt met de leerling en de ouders besproken.
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5.3 Uitwerking basisondersteuning
1. Uitgangspunten vanuit visie
Uitgangspunten vanuit de visie zijn de volgende: passend onderwijs voor alle leerlingen
vanuit een pedagogisch optimisme, dus handelingsgericht denken en handelen. Efficiënt en
effectief ondersteunen in de school. Betaalbaar en zo weinig mogelijk bureaucratie. Inclusief
denken, ‘nooit tussen wal en schip’, thuisnabij onderwijs, samenwerking tussen alle
betrokkenen. Speciale voorzieningen zijn nodig. Eigenaarschap van leerling(en) en ouders
bevorderen.
Leerling en leraar staan centraal in de dynamiek van het groepsproces in de groep of klas op
school.
Uitwerking
Leerling
Iedere leerling wordt actief betrokken bij en medeverantwoordelijk voor zijn eigen
ontwikkelplan! We gaan uit van eigenaarschap van leerlingen. Dit doen we via gesprekken
met leerlingen. We gebruiken hun kennis en informatie bij het (samen) bepalen van de
volgende doelen, die een bijdrage aan een optimalere leerloopbaan leveren.
Ouders
We beschouwen ouders als partner ten behoeve van het onderwijsproces van hun
zoon/dochter. We hebben vertrouwen in opvattingen en verwachtingen van de ouders. We
gaan uit van medeverantwoordelijkheid van ouders.
Docenten
Relatie maakt de prestatie! Onze docenten zorgen ervoor dat elke leerling zich in de les
gezien en gekend voelt. Permanente professionele ontwikkeling is een intrinsieke motivatie
van onze docenten.
Mentoren en teams
De mentor als spil, maar niet als eenzame probleemeigenaar! We verstevigen het werken in
teamverband.
Onderwijs en ondersteuning
Onderwijs en ondersteuning gaan hand in hand. We werken samen met verschillende
disciplines. Vanuit gelijkwaardigheid en het benutten van ieders competenties.
2.

Ondersteuningspreventieteam (OPT) voor elke VO-school;
Commissie van Begeleiding (CvB) voor elke VSO-school

Elke school of scholengroep heeft een ondersteuningspreventieteam of in het geval van de
VSO-school, een Commissie van Begeleiding (CvB) onder leiding van de zorgcoördinator. De
zorgcoördinator is in dienst van de school en heeft de bevoegdheid om de ondersteuning en
ondersteuningsbehoeftes van leerlingen voor de school te coördineren.
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Het ondersteuningspreventieteam (OPT) bestaat minimaal uit:
 Zorgcoördinator
Kernkwaliteit: coördineren van de onderwijsondersteuning binnen de school, de
afstemming met ketenpartners uit zorg en gemeenten, zorgen voor afstemming met
bovenschoolse en speciale onderwijsvoorzieningen en heeft duidelijke bevoegdheid van
schoolleiding in dezen.
 ODC-medewerker
Kernkwaliteit: op deskundige wijze inschatten en onderbouwen van de aard en ernst van
problematiek en het vaststellen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een
leerling.
 VSO-medewerker
Kernkwaliteit: speciale onderwijsprogramma’s aangeven en mede uitvoeren voor
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; coaching van docenten in het primaire
proces als het gaat om omgaan met verschillen in een groep.
 CJG-medewerker: schoolmaatschappelijk werker (SMW), professional jeugdzorg, maakt
deel uit van het generalistisch gebiedsteam.
Kernkwaliteit: inschatten en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van ouders en
specifiek (buitenschools) gedrag van de leerling, het uitvoeren van
schoolmaatschappelijke taken, alsmede het inschatten en inzetten van
gespecialiseerdere vormen van jeugdzorg, tevens participant in netwerken in de
omgeving van de school.
 RBL-medewerker (Regionaal Bureau Leerplicht)
Kernkwaliteit: bewust van maatschappelijke zorgtaak, naast een goed inlevingsvermogen
inzicht in de problemen van de schoolgaande jeugd, zoekt voortdurend naar oplossingen
die de schoolloopbaan van een leerling belemmeren en treedt correctief op bij
overtreders van de leerplichtwet.
Al deze functionarissen werken op flexibele basis in en voor de school.
De leden van het ondersteuningspreventieteam werken vooral handelings-gericht.
Afhankelijk van de vraagstelling vindt er multidisciplinair overleg plaats. Dit overleg kan
gekoppeld zijn vanuit de vraagstellingen die vanuit de teams (teamleider) komen of aan de
orde zijn gesteld binnen het ZAT.
Op het tweede ondersteuningsniveau functioneren op school diverse
ondersteuningsdocenten of experts. Deze leveren vooral een rol bij het uitvoeren van extra
onderwijsarrangementen (coaching en ondersteuning van docenten).
Via het CJG kunnen ook gespecialiseerde jeugdzorgmedewerkers op afroep adequaat
ingezet worden. Dit kan door (op verzoek van de zorgcoördinator) aan te sluiten bij
besprekingen met/over leerlingen met complexere problemen. Tevens kan het verlenen van
jeugdzorg aan de leerling ook deels op school uitgevoerd worden. Wezenlijk in voorkomende
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gevallen is dat professionals altijd mét jeugdigen en ouders praten en niet óver hen. Bij inzet
van onder-steuning in de omgeving van het gezin wordt via de professional jeugdzorg die
deel uitmaakt van het OPT de verbinding gelegd met de juiste professional van het
generalistisch gebiedsteam in het woongebied. Op het moment dat wordt geconstateerd dat
er meer dan één professional is betrokken in het oplossen van de ondersteuningsvraag,
wordt gewerkt met het concept van één gezin-één plan. Alle betrokkenen krijgen vervolgens
(digitale) toegang tot het dossier en kunnen hierin de voortgang registreren.

3.

Preventie en ondersteuning via het realiseren van de basisondersteuning door de
school

Elke school verleent voor alle leerlingen de afgesproken basisondersteuning. Bovendien
heeft de school in haar ondersteuningsprofiel haar verdere ambities aangegeven.
Het ondersteuningspreventieteam is een belangrijke verbindende schakel op school- of
afdelingsniveau. Hier komen observaties en signalen terecht, die doorgespeeld worden naar
de zorgcoördinator. Zij of hij bepaalt de daarop volgende handelingsgerichte interventie.
Leerlingen met onderwijsbehoeftes waar geen adequaat antwoord op gegeven wordt,
komen ter consultatie bij het ondersteuningspreventieteam. Ook evaluaties en resultaten
van school of van de onderwijsondersteuning worden door of in opdracht van dit team in
kaart gebracht. Dit levert feedback op voor de scholen en afdelingen/teams binnen de
school. Dit levert tevens aandachtspunten voor professionalisering van docenten-/mentoren
teams op. Tevens kan geanticipeerd worden op het ontwikkelen van een tijdelijk extra
onderwijs-ondersteuningsaanbod voor specifieke doelgroepen.
De leden van het ondersteuningspreventieteam leveren continu op verschillende wijze een
bijdrage aan het waarmaken van de basisondersteuning:
 Met betrekking tot consultatieve vragen zijn zij makkelijk bereikbaar en toegankelijk voor
alle docenten, mentoren en andere medewerkers van de school, nadat vooraf collegiale
consultatie heeft plaatsgevonden.
 Ondersteuningsvragen die meer tijd en aandacht behoeven en/of ondersteuningsvragen
die na verschillende handelingsgerichte interventies op niveau 1 en 2 nog steeds niet
opgelost zijn, worden ingebracht bij de zorgcoördinator. Hij/zij zorgt vervolgens voor
snelle en doelgerichte acties. Dit kan door rechtstreeks een ander lid van het
ondersteuningsteam in te schakelen. Het kan ook door een doelgerichte
multidisciplinaire bespreking te organiseren. Bij deze bespreking worden de disciplines
uitgenodigd, die een meerwaarde kunnen leveren bij het inschatten van de problematiek
en het aandragen van oplossingen.
4.

Extra onderwijsondersteuning en zorg: onderwijsarrangementen op maat

Het ondersteuningspreventieteam heeft een cruciale rol bij het opstellen en evalueren van
onderwijsarrangementen, van indiceren naar arrangeren. Op basis van handelingsgerichte
procesdiagnostiek (HGPD) wordt de onderwijs-behoefte van een leerling vastgesteld.
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Vervolgens wordt een onderwijs-arrangement opgesteld, dat past bij deze leerling. Dit
kunnen tijdelijke individuele trajecten zijn, in aansluiting op het reguliere
onderwijsprogramma. Het kunnen ook tijdelijke extra trajecten zijn, waarbij interventies van
(gespecialiseerde) jeugdzorg onderdeel van zo’n traject kunnen vormen. Zowel voor
onderwijs als jeugdzorg zijn ook tijdelijke trajecten op bovenschools niveau of
(deeltijd)dagbehandeling mogelijk. Uitgangspunt blijft de primaire verantwoordelijkheid van
de VO-school en het succesvol laten terugkeren van de leerling. Tegelijkertijd realiseren
betrokkenen zich dat niet voor alle doelgroepen een reguliere terugplaatsing realistisch is.
Een extra taak ligt er voor leerlingen voor wie een nieuw ontwikkelingsperspectief
vastgesteld dient te worden vanwege gewijzigde ondersteunings-behoeften. Er is dan
geen/minder uitzicht op een startkwalificatie al dan niet in de vorm van een einddiploma
VO. Hier komt dan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief. Het ondersteuningspreventie-team heeft hierbij een extra
verantwoordelijkheid, mede gelet op de wettelijke verplichting tot ‘op overeenstemming
gericht’ overleg met de ouders.

5.4

Welke specifieke onderwijsarrangementen op maat biedt de school?

De begeleiding van leerlingen gebeurt in de eerste plaats door de vakdocenten tijdens de
lessen in de klas. Zo nodig worden de vakdocenten daarbij ondersteund door een van de
andere begeleiders op school.
Mentoruur
In het mentoruur wordt aandacht besteed aan een goed klassenverband en het creëren van
een prettige werksfeer. Daarnaast is er aandacht voor het leren leren en loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (LOB).
RT-uur
Alle eerste klassen havo en atheneum hebben een RT-uur waarin extra aandacht besteed
wordt aan rekenen en taal.
VT-uur
Alle eerste klassen havo en atheneum hebben een VT-uur waarin aandacht is voor
versterken (talen, rekenen, wiskunde, begrijpend lezen, structureren, studievaardigheden en
plannen) of verrijken (wiskunde, kennismaken met Cambridge Engels, Spaans).
Ondersteuningslessen
In de bovenbouw is er een aanbod aan ondersteuningslessen voor verschillende vakken.

Stromen

21

Voor leerlingen in de onderbouw is het mogelijk naast het reguliere onderwijsprogramma te
kiezen voor een van de stromen: arti, muze, life science of sport. Die leerlingen krijgen in
hun interessegebied extra lessen, workshops, clinics, projecten en excursies.
Odysseeklas
Voor nieuwsgierige en ondernemende leerlingen is er op het gymnasium de Odysseeklas: in
deze klas wordt extra aandacht besteed in de Odyssee-uren aan betekenisvol leren via de
probleemgeoriënteerde aanpak. Onderwijs als uitdagende reis langs (en met) cultuur, taal
en maatschappelijke ontwikkelingen in combinatie met media en high tech. Gymnasium
Trevianum - en zeker de Odysseeklas - is gericht op de wereld van morgen en is
internationaal georiënteerd. Het gebruik van internet als communicatiemiddel speelt daarbij
een belangrijke rol. Cambridge Engels vormt een onderdeel van het Odysseeprogramma
maar ook een nadere kennismaking met de Chinese taal en cultuur. Deze Odyssee ‘duurt’ de
hele onderbouw van het gymnasium.
Topsport talent school
Als je gewoon een paar uur per week aan sport doet, is dat prima te combineren met je
schoolwerk. Je sport is zelfs een prachtige ontspanning voor het vaak zittende leerwerk! Als
je sport op hoog niveau beoefent wordt het moeilijker om sport en studie te combineren.
Dit kan alleen als er een goede samenwerking is tussen de leerling, ouders, trainer,
sportorganisatie en de school en als de school mogelijkheden heeft om extra hulp te bieden.
Trevianum is een school met veel mogelijkheden en staat bekend als een sportvriendelijke
school. Een school die zich veel moeite getroost om talentvolle jeugdige topsporters te
helpen zodat zij ook in het onderwijs succesvol kunnen zijn en een einddiploma kunnen
halen.
Kansklas
Leerlingen die met goede antecedenten (Cito-score, leerlingvolgsysteem, advies basisschool)
op Trevianum toegelaten worden en het aan het einde van de brugklas niet lijken te redden,
krijgen een vervolg in een gestructureerde omgeving: de kansklas.
Alle leerlingen uit de kansklas worden het eerste trimester twee uur per week op school
begeleid bij de aanpak van hun huiswerk. De ambulant begeleider/gedragsspecialist
ondersteunt mede deze groep.
De leerlingen en de aanpak van de groep worden enkele keren per jaar met het hele team
besproken.
Trajectvoorziening
Leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben waaronder leerlingen met een
aan autisme verwante stoornis, leerlingen met adhd of vergelijkbare beperkingen, vinden
het vaak moeilijk om hun weg te vinden in school. Voor deze leerlingen heeft Trevianum een
trajectvoorziening.
Leerlingen uit de eerste klas die op deze voorziening aangewezen (willen) zijn komen ruim
twintig minuten voorafgaand aan de schooldag in het trajectlokaal bijeen om samen met de
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gedragsspecialist de schooldag door te nemen. Aan het einde van de schooldag wordt deze
met de gedragsspecialist geëvalueerd. Verder is er gedurende de hele schooldag adequate
en vertrouwde begeleiding in dit lokaal voorhanden waar zij – indien nodig – op terug
kunnen vallen.
Voor leerlingen uit de overige leerjaren worden individuele afspraken over deze begeleiding
gemaakt.
Doordat de ambulant begeleider de hele week op school is maakt hij deel uit van de
schoolstructuur en is hij voor de docenten en overig personeel een vaste vraagbaak. De
ambulant begeleider probeert wanneer hij bij leerlingen problemen rondom de les of klas
signaleert dit zo snel mogelijk met de betrokken mentoren, docenten, coördinatoren of
overig personeel te bespreken.
Doordat er sprake is van frequent en soms intensief overleg is er sprake van voortdurende
professionalisering van het docententeam. Docenten signaleren eerder en komen met hun
vragen naar de ambulant begeleider waardoor hun handelingsrepertoire wordt vergroot,
tegelijkertijd weten zij zich ondersteund wanneer zij handelingsverlegenheid hebben
doordat de ambulant begeleider de verdere begeleiding van de leerling kan overnemen. Dit
kan zijn omdat de begeleiding te complex is of te arbeidsintensief en tijdrovend.
De ambulant begeleider kijkt mee bij vragen over individuele leerlingen, maar ook bij vragen
over groepen leerlingen of klassen aan de hand van gesprekken met docenten en
klassenobservaties. De focus ligt hierbij op de (onderbouw van de) havo.
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5.5

UITWERKING BREEDTE- EN DIEPTEONDERSTEUNING

In de regel stromen de leerlingen van PO naar het VO op een goede wijze door. De
ouders/leerling melden zich bij een reguliere VO-school. Ook in het kader van de zorgplicht
heeft elke school per afdeling/team onderbouw een toelatingsprocedure. Indien de
toelatingscommissie op basis van het leerlingendossier twijfelt of de leerling zonder extra
onderwijsondersteuning wel succesvol in het VO kan zijn, wordt het
ondersteuningspreventieteam ingeschakeld.
Op basis van het leerlingdossier en de communicatie met leerling/ouders wordt zo nodig
aanvullend onderzoek gedaan.
Vervolgens kan het ondersteuningspreventieteam (op basis van objectieve argumenten) een
positief bindend advies uitbrengen met betrekking tot de toelaatbaarheid en de eventuele
noodzaak van een start met een tijdelijk extra onderwijs-/ondersteuningsarrangement.
Mochten er twijfels zijn over de toelaatbaarheid van de leerlingen in relatie tot het
ondersteuningsprofiel van de school, dan wordt contact opgenomen met het onderwijsloket
van het ODC. Daar wordt op basis van het complete leerlingdossier en in directe
communicatie met leerling, ouders en betrokken schoolorganisatie onderzocht of reguliere
plaatsing gewenst is, ofwel plaatsing in een bovenschoolse dan wel speciale
onderwijsvoorziening voor de leerling noodzakelijk is. In geval van de laatste optie wordt de
leerling aangemeld bij de PCPO.
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5.6

Taakprofiel ondersteuners

Taakprofiel van de zorgcoördinator

De zorgcoördinator vormt de spil in de realisatie van de ondersteunings-structuur. Daartoe moet
hij of zij in staat zijn:
 vorm en inhoud te geven aan het schoolondersteuningsprofiel;
 de uitvoering van de ondersteuning zoals die is geformuleerd in het
schoolondersteuningsprofiel te monitoren en te evalueren;
 adviezen uit te brengen aan docenten/mentoren bij de interpretatie van toets- en
dossiergegevens;
 informatie te verschaffen omtrent handelingsadviezen aan docenten/ mentoren;
 individuele of groepen van docenten te begeleiden en adviseren ten aanzien van het omgaan
met leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben;
 mentoren te ondersteunen bij het voeren van ondersteuningsgesprekken met ouders of
externe contacten;
 de procesbewaking uit te voeren met betrekking tot de interventies die gepleegd worden
vanuit het ondersteuningspreventieteam (OPT);
 het voorzitterschap uit te voeren van het (externe) ZAT;
 als netwerker de contacten te onderhouden met betrokken collega’s en professionals in het
samenwerkingsverband;
 de ontwikkelde visie op ondersteuning gekoppeld aan de regionale en landelijke
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie te implementeren.

Taakprofiel van de orthopedagoog/schoolpsycholoog (ODC-medewerker)
Van de orthopedagoog/schoolpsycholoog wordt verwacht dat zij/hij:
 op vraag van de docent/mentor, teamleider of zorgcoördinator haar/zijn expertise op
maat kan inzetten;
 op leerlingenniveau indicaties aangeeft voor belemmeringen en vooral ook
mogelijkheden voor ontwikkeling;
 de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan inschatten op basis van
handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD);
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 optimale communicatie met ouders kan realiseren;
 op docentniveau en teamniveau meedenkt over aanpassingen van het onderwijs aan de
leerling;
 verbindingen legt met jeugdzorg en andere ketenpartners;
 bijdragen levert aan het ondersteuningspreventieteam en het ZAT onder leiding van de
zorgcoördinator;
 bijdraagt aan dossiervorming van de leerling;
 individuele leerlingbegeleiding kan bieden.
Taakprofiel ambulant begeleider (VSO-medewerker)
De ambulante begeleider (AB-er) is meerdere dagdelen beschikbaar op de school voor
leerlingen met een ondersteuningsvraag. De ambulant begeleider is in de regel een
gespecialiseerde docent. Het betreft leerlingen met gedragsproblemen en een aanwijsbare
ondersteuningsbehoefte. Vanuit de handelingsgerichte aanpak :
 werkt de AB-er vanuit het OPT met leerling en docent binnen de lessen,
 geeft de AB-er de docent en het onderwijsondersteunend personeel praktische adviezen
voor de omgang met de leerling,
 heeft de AB-er zo nodig rechtstreekse contacten met de betreffende ouders,
 werkt de AB-er mee aan het opstellen en de uitvoering van een handelingsplan en
groepsplan’
 ondersteunt en coacht de AB-er individuele en groepen van docenten.
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6.

INTERNE EN EXTERNE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

INTERNE ONDERSTEUNING
Mentor
Elke klas heeft een mentor. De eerste taak van de mentor is het bevorderen van een goed
klassenverband en het creëren van een prettige werksfeer. Daarnaast volgt hij zo goed
mogelijk de individuele leerling. Zo vormt de mentor de spil van de eerstelijnsbegeleiding: hij
beschikt over alle belangrijke gegevens, houdt de vorderingen nauwkeurig bij en heeft oog
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Er bestaat dus intensief contact
tussen mentor, leerling, vakleerkracht en ouder/verzorger.
Coördinator
Voor de onderbouw en voor de bovenbouw van elke school is een aantal coördinatoren
benoemd. Zij hebben een begeleidende taak en zijn belast met de uitvoering van de goede
gang van zaken binnen hun team/afdeling.
Coördinator orde en veiligheid
Trevianum hecht veel waarde aan een goed georganiseerd en geborgen leefklimaat op
school omdat dat de beste voorwaarden biedt om je als leerling en personeelslid prettig te
voelen. Een personeelslid is belast met het beleid en de organisatie van het ordelijk en veilig
laten verlopen van de schooldag.
Leerlingbegeleider
Een leerlingbegeleider is een docent die (naast zijn lesgevende taak) een opleiding heeft
gevolgd in het begeleiden van leerlingen met sociale en/of emotionele problemen.
Door deze problemen, die te maken kunnen hebben met de leerling zelf, de thuissituatie,
medeleerlingen of docenten, kunnen de prestaties en/of het gedrag thuis of op school
beïnvloed worden.
Naast het begeleiden van leerlingen probeert hij ook mentoren en vakdocenten te
begeleiden bij het ondersteunen van de leerlingen in de klas.
Een leerlingbegeleider is soms nodig als een leerling meer aandacht en hulp nodig heeft dan
een mentor kan bieden of wanneer een leerling liever met een ander dan zijn mentor in
gesprek wil gaan. Soms alleen maar om oorzaken van moeilijkheden op te sporen. Soms ook
om met die gesprekken weer perspectief in de school te krijgen.
Wanneer dat nodig is, kan de leerlingbegeleider doorverwijzen naar professionele hulp
buiten school. Daartoe bestaat een intensieve samenwerking in het interne zorgoverleg en
het Zorgadviesteam (ZAT) met deskundigen van binnen en buiten school om de individuele
zorg voor leerlingen op elkaar af te stemmen. Trevianum beschikt over drie
leerlingbegeleiders.
Dyslexiecoördinator
Voor dyslectische leerlingen – zij die via een officiële dyslexieverklaring erkend zijn als
leerling met lees- en spellingsproblemen – zijn er extra mogelijkheden bij het maken van
overhoringen, proefwerken en examens. De coördinator dyslectische leerlingen ziet toe op
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het naleven van de regelingen die opgesteld zijn voor deze leerlingen. Daarnaast is hij de
contactpersoon tussen ouders, leerlingen, externe remedial teachers en school. Er is een
coördinator dyslectische leerlingen voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.
Loopbaanbegeleider
De loopbaanbegeleiders zijn de specialisten op het gebied van keuzebegeleiding. Deze is
erop gericht de leerlingen inzicht te geven in hun kennen en kunnen en hen te begeleiden bij
de keuze voor studie en beroep. De loopbaanbegeleider geeft desgevraagd tevens
inlichtingen over studiefinanciering.
Op Trevianum wordt onder andere begeleiding geboden op het gebied van faalangst, sociale
vaardigheden, examenvrees en rouwverwerking en begeleiding van leerlingen in
echtscheidingssituaties.
Overzicht inzet ondersteuning schooljaar 2013 - 2014
AARD VAN DE ONDERSTEUNING

KLOKUREN

mentor

4650
5980
7750
300
1328
600
350
705
295

mentorlessen
overige uren
(leerjaar)coördinator
directie
zorgcoördinator
coördinator orde en veiligheid
dyslexiecoördinator
leerlingbegeleider
SoVa – faalangstreductietrainerexamenvrees
begeleiding rouw en LIES
onderwijsassistent – TOA
remedial teacher
ondersteuningslessen BB
LOOT coördinator
loopbaanbegeleider
rekencoördinator

120
p.m.
150
412
550
2559
200

AANTAL
PERSONEN
105
12
2
1
1
2
3
4

Intern
DEELNAME
zorgoverleg ZAT

x
(x)

x

x

x

2

3
2
2

EXTERNE ONDERSTEUNING
Schoolmaatschappelijk werk
Naast leerlingbegeleiders zijn er op Trevianum twee schoolmaatschappelijk erkers (SMW).
Zij werken vanuit Partners in Welzijn op school. Leerlingen kunnen zelf contact opnemen
met SMW, maar ook door mentor, conciërge, coördinator of vanuit het zorgoverleg worden
doorverwezen.
De schoolmaatschappelijk werkenden maken deel uit van het interne zorgteam.
Ambulant begeleider
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De ambulant begeleider, gedragsspecialist VSO, werkt op Trevianum vanuit de
Trajectvoorziening. Hij maakt deel uit van het interne zorgteam.
Zorgadviesteam
Multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de afstemming van de schoolinterne op de
schoolexterne jeugdzorg. Het zorgadviesteam (ZAT) biedt adviezen met betrekking tot de
zorg voor leerlingen en activeert soms externe zorg en/of biedt deze (kortdurend) zelf. In het
ZAT hebben zitting: GGD-jeugdgezondheidszorg, bureau jeugdzorg, schoolmaatschappelijk
werk (Partners in Welzijn), Orbis GGZ, Virenze, AmaCura, ambtenaar leerplichtzaken,
leerlingbegeleiders en zorgcoördinator.
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
Trevianum Scholengroep valt wat betreft jeugdgezondheidszorg onder de GGD ZuidLimburg. Ouders, leerlingen en het personeel van de school kunnen met alle vragen rondom
jeugdgezondheidszorg contact opnemen met medewerkers van de jeugdgezondheidszorg.
Medisch onderzoek: Alle leerlingen uit het tweede schooljaar komen in aanmerking voor een
periodiek gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundigen. Hierbij wordt niet alleen
op lichamelijke afwijkingen gelet, maar wordt ook aandacht besteed aan psychische of
sociale problemen. Indien behandeling nodig is, wordt doorverwezen naar de huisarts.
Lichtere afwijkingen houdt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zelf onder controle. De
ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Informatie die van belang is voor het
functioneren van de leerling wordt, na toestemming van ouders, op school besproken.
Overzicht inzet extra ondersteuning schooljaar 2013 - 2014
AARD VAN DE ONDERSTEUNING

KLOKUREN

(Preventief) Ambulant
Begeleider/gedragsspecialist
School Maatschappelijk Werk
Jeugdverpleegkundige
Politie
Leerplicht
Permanente Commissie
Leerlingzorg
ODC medewerker
GGZ medewerker
BJZ medewerker
Jeugdarts

1659

AANTAL
PERSONEN
1

Intern
DEELNAME
zorgoverleg ZAT
x

2

x

x

1

x

1
3
1
1

x
x
x
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7.

SCHOOLSPECIFIEKE FACTOREN

A. Grenzen aan de ondersteuning
De school-specifieke en actuele grenzen aan de ondersteuning worden als volgt
omschreven:
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen zijn
welkom. Hierbij is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de behoefte van de
leerling en de mogelijkheden van Trevianum.
De veiligheid mag niet in het geding komen; kinderen mogen geen gevaar voor zichzelf of vo
or anderen worden. Grenzen liggen bij verbaal en non verbaal agressief gedrag, geweldsuitin
gen en manipulerend gedrag.
Overwegingen bij het stellen van grenzen:
- meervoudige problematieken;
- de intensiteit van de problematiek;
- de aantallen zorgleerlingen in de klas;
- de groepssamenstelling (welke en hoeveel zorg zit al in een groep).

B. Kunde
De school-specifieke kunde om de ondersteuning te kunnen bieden wordt als volgt
omschreven:
Een leerling krijgt op school begeleiding bij de ontwikkeling van de eigen leerstijl, de
ontwikkeling van sociale vaardigheden, het bevorderen van zelfstandigheid en autonomie,
en het versterken van zijn kwaliteiten. De begeleiding is erop gericht de leerling te leren
richting te geven aan het eigen leven, de leerling te laten ervaren dat leren de moeite waard
is en nooit ophoudt. Begeleiding is ook de leerling leren respect te ontwikkelen voor de
ander, andermans eigendommen en de wereld.
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8.

Ambities

Ambities die ingezet worden om de schoolontwikkeling te stimuleren:





Mentoren en docenten kunnen omgaan met leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte.
De mentor is de spil in de begeleiding, ook bij deze leerlingen.
De ambulant begeleider en zorgcoördinator ondersteunen vanuit het interne zorgteam
mentoren en docenten zodat zij kunnen omgaan met leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte.
Om passend onderwijs verder vorm te kunnen geven is het noodzakelijk dat de ambulant
begeleider/gedragsspecialist een vaste plaats binnen de school krijgt.
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