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Voorwoord 

 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
In dit document wordt het ondersteuningsprofiel beschreven van het Tabor College, locatie d’Ampte. 
Het is de plicht van de school  om elke leerling een passend onderwijstraject aan te bieden. Indien dit 
niet binnen de eigen school kan, dan moet er voor een plek elders (bij voorkeur in de regio) gezorgd 
worden. Dit doet de school in samenwerking met het Samenwerkingsverband VO West-Friesland.  
Voor de school zijn haar strategische doelen en kernwaarden leidend. 
De locatie d’Ampte van het Tabor College kent zes strategische doelen: 
● de leerling staat centraal en school en ouder(s)/verzorger(s) zijn gelijkwaardige partners (de 

gouden driehoek in het onderwijs) 
● de school is diplomagericht 
● de school wilt betekenisvol modern onderwijs verzorgen 
● de school wilt onderwijs op maat verzorgen 
● de school wil door middel van degelijke vernieuwing modern onderwijs verzorgen aansluitend bij 

de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
● kwaliteitszorg is een verantwoordelijkheid van elke medewerker 

 
De kernwaarden van de school zijn: 
● respect 
● veiligheid 
● verantwoordelijkheid 
 
 

Elk kind is anders, elk kind leert anders en elk kind heeft andere 
behoeften. Vanuit dit principe wil de school de leerlingen ook 
ondersteunen. Dit betekent dat de ondersteuning op maat verzorgd 
moet worden.  

 
 

De school is kleinschalig georganiseerd in teams met kleine klassen. Vier tot zes klassen vormen een 
team, dat gecoördineerd wordt door een teamcoach en elke klas heeft zo mogelijk twee coachen.  
Het team wordt begeleid door een teambegeleider vanuit het ondersteuningscentrum. Dit 
ondersteuningscentrum verzorgt ook de individuele hulp op het gebied van leer- en sociaal-
emotionele problemen. Het ondersteuningscentrum wordt gecoördineerd door de 
ondersteuningscoördinator/schoolpsycholoog. Vanuit de strategische doelen en kernwaarden 
ondersteunt de school de leerling optimaal in samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) en 
begeleidt hem/haar naar een passend onderwijstraject. 
 
Namens het team van d’Ampte, 
  
S.J. Macke, directeur 
W.R. Tesselaar, adjunct-directeur onderbouw 
E.M. Huitema, adjunct-directeur bovenbouw  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Status en functie 

 
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van het Tabor College d’Ampte te Hoorn.  
Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van de wet op ‘passend onderwijs’ een 
wettelijke verplichting voor elke school. In dit profiel staat op hoofdlijnen beschreven welke 
ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het gaat 
om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, 
aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school of voorziening. 
Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens 
de ambities van de school. Het profiel biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om per school 
te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. 
Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van de 
Vereniging Samenwerkingsverband VO/VSO West-Friesland1 en is door de school verder 
ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd. 
Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te bereiken via 
de website van de school.  

 
 

1.2 Samenhang met andere documenten 
 
Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld binnen de kaders van het ‘Ondersteuningsplan’ 
van het Samenwerkingsverband VO/VSO West-Friesland, waarin de school participeert. Dit 
ondersteuningsplan beschrijft een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hierdoor een zo passend mogelijke 
onderwijsplaats krijgen.  
Ook de toedeling van (extra) middelen wordt beschreven, procedures voor plaatsing op vo- en 
vso-scholen, de beoogde resultaten van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de 
wijze waarop ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd en - indien nodig - worden 
ondersteund. 
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden 
gekeken in het schoolplan of het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) van de school of op 
‘Vensters voor Verantwoording’. Deze laatste website is een project van de VO-Raad 
waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, afkomstig van 
de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, verzameld en gevisualiseerd wordt in één systeem. 
Ook de schoolgids en de website van de school bieden nadere informatie.  

 
1  Verder te noemen Samenwerkingsverband VO/VSO West-Friesland 
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Hoofdstuk 2 De school 
 
2.1 Contactgegevens  

 
Naam Tabor College d’Ampte 
Type school Vmbo (t / g / k / b) 
Adres Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn 
Telefoon 0229 - 284151 
E-mail dampte@tabor.nl 
Website www.tabor.nl 

 
 

2.2 Visie op onderwijs en ondersteuning 
 

Visie op onderwijs 
Op d’Ampte staat de leerling centraal en neemt hij2 actief en met plezier deel aan betekenisvol 
onderwijs, passend bij zijn niveau, kwaliteiten en talenten. Dat vindt plaats door de leerling te 
begeleiden aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
 
● Leren door zelf te ervaren  
● Leren door eigen verantwoordelijkheid te nemen  
● Leren door eigen keuzes te maken  
● Leren door het presenteren van het geleerde  
● Leren door kritisch te zijn op je eigen handelen 
 
Doordat op d’Ampte tijdens het hele onderwijsproces volop aandacht wordt besteed aan kennis, 
vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, wordt de leerling optimaal voorbereid op het 
vervolgonderwijs van het mbo. Vanzelfsprekend houdt de school zoveel mogelijk rekening met 
de verschillen in capaciteit en talent en wordt er geprobeerd al het mogelijke uit de leerling te 
halen. De school biedt daartoe de kansen, maar vraagt ook maximale inzet van de kant van de 
leerling. 
  

 
2  Daar waar ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld en waar ‘zijn’ staat, wordt ook ‘haar’ bedoeld. 
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Het onderwijs op d’Ampte laat zich het beste samenvatten in de zogenaamde leerlingmissie: 
 

 
 
Voor de complete ontwikkeling van de leerling concentreert de locatie zich niet alleen op de 
cognitieve ontwikkeling, maar is ook de culturele-, kunstzinnige- en sportieve ontwikkeling van 
de leerling van groot belang in het totale onderwijsleerproces, daar deze vorming een bijdrage 
levert aan het op een andere wijze aankijken tegen en oplossen van problemen. 
 
Visie op ondersteuning 
Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. 
In het kader van passend onderwijs streeft d’Ampte een onderwijssetting na, waarin docenten 
in staat zijn een brede basisondersteuning3 aan te bieden aan de leerlingen. Het beleid is gericht 
op verdere professionalisering en versterking van de docent en het team op het gebied van 
onderwijs, pedagogiek, didactiek en omgaan met leerlinggedrag. Dit om ervoor te zorgen dat 
aan elke leerling een passend onderwijsarrangement kan worden aangeboden. 
In nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s) en eventuele externe instanties wordt getracht om 
de noodzakelijke ondersteuning binnen de school te bieden. Dit betekent dat we in onze 
ondersteuningsstructuur extra voorzieningen hebben opgenomen om ook 
breedteondersteuning te kunnen aanbieden. Hiervan kunnen leerlingen dan tijdelijk gebruik 
maken. 
De school is en blijft een onderwijsinstelling met als opdracht de leerling voldoende 
vaardigheden en kennis bij te brengen, zodat de leerling een diploma behaalt en minimaal 
conform de landelijke normen presteert. Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
groter zijn dan de basis- of breedteondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het 
Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende diepte-ondersteuning geboden worden 
voor de leerling.  

 
 

 
3  Zie voor een nadere toelichting op de termen basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning hoofdstuk 3. 
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2.3 Kengetallen 
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste kengetallen van het Tabor College d’Ampte 
weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar Scholen op de Kaart.4 
 

Peildatum  
1 oktober 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Totaal 1117 1028 1003 
 
 

Peildatum  
1 oktober 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

 LWOO PRO LWOO PRO LWOO PRO 
Leerjaar 1 0 2 0 0 0 0 
Leerjaar 2 3 0 1 0 0 0 
Leerjaar 3 75 0 5 0 1 0 
Leerjaar 4 99 0 74 0 12 0 
Totaal 177 2 80 0 13 0 

 
Klassengrootte 
Leerlingen die nog leerwegondersteuning of een grotere mate van ondersteuningsbehoefte 
hebben worden niet in aparte klassen geplaatst. De klassengrootte in de onderbouw is 
gemiddeld slechts 20 leerlingen. Zodoende zijn de docenten in staat om in alle klassen rekening  
te houden met leerlingen met een grotere mate van ondersteuningsbehoefte. 
Nb: leerlingen in de bovenbouw kunnen nog lwo hebben, in de onderbouw geldt dat sinds het 
schooljaar 2016-2017 geen lwo meer wordt toegekend. Wel is de ondersteuningsbehoefte van 
de leerlingen in beeld en wordt hier rekening mee gehouden bij de klassensamenstelling. 

 
 

Aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie 
 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2019-2020 
Dyslexie 163 155 149 152 
Dyscalculie 2 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  http://www.scholenopdekaart.nl/ 
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Hoe zijn de examenleerlingen verdeeld over de verschillende onderwijssoorten in 
de afgelopen jaren? 
 

 
  
 
Hoe zijn de examenleerlingen verdeeld over de verschillende onderwijssoorten in 2017-2018? 
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Wat was het slaagpercentage van de school de afgelopen jaren? 
 

 
  

 

Slaagpercentage 2017-2018 
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Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun 
basisschooladvies? 
 

 
 
 

Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht? 
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Hoofdstuk 3 Niveaus van ondersteuning 
 

3.1 Inleiding  
 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de visie van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland op 
ondersteuning samengevat.  
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland wordt de ondersteuning, die wordt 
geboden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, onderscheiden in 
basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning. 
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.  
Ondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de 
ondersteuning zal dan ook regelmatig worden aangepast. 
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband vo hanteren een overzicht, waarin de mogelijke 
ondersteuning in en rond de school zijn aangegeven. 

 
 

3.2 Visie van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland 
 

Binnen het samenwerkingsverband willen de scholen iedere leerling een onderwijsaanbod 
bieden dat past.  
De scholen hebben elkaar gevonden in de volgende doelstellingen: 
 
● Leerling-ontplooiing!  

Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden en niet van 
beperkingen.  
 

● Doen wat werkt!  
Ontwikkelingsmogelijkheden worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en 
ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter.  
 

● Samenwerken!  
Als partners in de regio (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), professionals in onderwijs, zorg 
en gemeenten) gaan voor resultaatgerichte samenwerking en onderlinge verantwoording. 

 
 

3.3 Basisondersteuning 
 

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf in en om de klassen en binnen de 
eigen schoollocatie biedt aan alle leerlingen. Onder de basisondersteuning vallen ook de 
maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals bijvoorbeeld het bieden 
van remediale hulp, coaching, het begeleiden bij en wegwerken van leerachterstanden en de 
inzet van begeleiders en specialisten.  
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Bij basisondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een leerling het normale 
lesprogramma kan volgen in de gewone setting van een klas: 
  
● Er is géén specialistische ondersteuning nodig in de school, de leerling kan zijn beperking 

zelf hanteren in de klas.  
● Begeleiding vanuit de aanwezige deskundigheid in de school is toereikend om de normale 

lessen te volgen en een diploma te behalen.  
 
 

3.4 Breedteondersteuning 
 

Breedteondersteuning is extra ondersteuning, die binnen de school beschikbaar is via 
deskundigen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de 
ondersteuning en de ontwikkeling van de leerlingen en zorgt voor de beschikbaarheid van 
specifieke deskundigheid in de school of -  indien niet aanwezig - maakt de school gebruik van 
deskundigen van buiten de school. 
Bij breedteondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een leerling (delen van) 
het normale lesprogramma tijdelijk onvoldoende kan volgen in de gewone setting van een klas: 
  
● Er is specialistische ondersteuning (materieel of personeel) nodig in school, die vanuit de 

deskundigheid van de school of de regio aangeboden wordt en waarmee de leerling zijn 
beperking zelf kan hanteren in de klas.  

● Begeleiding vanuit de deskundigheid van de regio is toereikend om een diploma te behalen.  
● Dit betreft met name ondersteuning m.b.t. sociaal emotionele problematiek. 

 
Uitgangspunt is dat het samenwerkingsverband de scholen ondersteunt in de realisering van de 
breedte-ondersteuning. Middelen vanuit het samenwerkingsverband worden zoveel mogelijk 
bij scholen ingezet voor het realiseren van de breedte-ondersteuning, waardoor het zo min 
mogelijk hoeft in te zetten op de diepte-ondersteuning.  

 
 

3.5 Diepteondersteuning  
 
Diepte-ondersteuning is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen, settings, groepen 
of scholen, dus buiten de eigen school. In het geval het een eigenstandige voorziening betreft, 
wordt de verantwoordelijkheid voor de leerling overgedragen aan deze voorziening.  
Bij diepte-ondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een leerling het normale 
lesprogramma niet of tijdelijk niet kan volgen op de locatie: 
  
● Zonder specialistische ondersteuning is de leerling niet in staat zijn beperking zelf in de klas 

te hanteren en dreigt een aantasting van het reguliere lesprogramma en/of sociale cohesie 
in de klas en/of de veiligheid van de klas of docent.  

● De reguliere scholen zijn niet in staat de verantwoordelijkheid voor het volgen van de lessen 
door de leerling en zijn klasgenoten voldoende te waarborgen.  
 

Het SWV faciliteert de diepte-ondersteuning. Hierbij worden onderscheiden: 
 
● Speciale trajecten buiten school en binnen het samenwerkingsverband.  
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● Plaatsing bij speciale scholen. 
 
Het samenwerkingsverband kent de volgende voorzieningen en scholen ten behoeve van de 
diepte-ondersteuning: 
 
● Tussenarrangement extern (= buiten eigen school)  
 

o Rebound/crisisopvang  
o Overige te ontwikkelen trajecten (verslaving, drop-out)  
o Onderzoeks- en determinatiemogelijkheden  

 
Speciaal onderwijs  

 
o Vso De Stormvogel  
o Vso De Spinaker  
o Gespecialiseerde instellingen buiten de regio  

 
Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO) 
De toewijzing van middelen voor diepte-ondersteuning (maatwerk-arrangementen) zal 
gebeuren door de Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO). Deze commissie is 
samengesteld uit leden ‘met een onafhankelijk oordeel’. Dossiers worden in principe altijd via 
vo-scholen voorgelegd aan de TCO, omdat leerlingen door ouders worden aangemeld bij 
reguliere scholen. De bindende adviezen van de TCO kunnen door ouders desgewenst worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs te Utrecht. 
 
Centrum voor Passend Onderwijs (CPO) 
Het CPO is geen fysieke locatie maar een verzameling van voorzieningen in de regio, die als 
tussenvoorzieningen aangemerkt kunnen worden. Een uitvoerende taak is in ieder geval het 
realiseren van een Crisisopvang en een Reboundopvang welke gericht zijn op terugkeer in de 
eigen vo-school.  
Directe plaatsing in beide voorzieningen is mogelijk waarbij de TCO binnen twee weken toetst 
of de leerling juist is geplaatst. Indien niet, dan wordt de leerling teruggeplaatst in de vo-school. 
Het TCO-besluit is bindend voor zowel scholen als voor ouder(s)/verzorger(s).  
Voor de leerlingen, die niet terugkeren in de reguliere v(s)o-school, moeten alternatieve 
trajecten worden geboden. 
 
 

3.6 Overzicht ondersteuning 
 
Het Tabor College d’Ampte heeft in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste 
niveau van ondersteuning in een schematisch overzicht ondersteuning. De uitkomst van deze 
zelfanalyse is als bijlage bij dit schoolondersteuningsprofiel gevoegd. (bijlage 1) 
De school kan de aangegeven ondersteuning alleen waar maken binnen de grenzen van de 
mogelijkheden van de school en haar externe partners. 
Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van de school te boven 
gaat ,zal de school hierover met de ouders/verzorgers communiceren en deze op alternatieven 
buiten de school (indien aanwezig) wijzen 
 



 
 
 

14 

Schoolondersteuningsprofiel Tabor College d’Ampte, 2019-2020 
 

 
Hoofdstuk 4 Ondersteuningsstructuur van de school 

 
4.1 Inleiding 

 
Tabor d’Ampte gaat voor geïntegreerde ondersteuning: alle interne deskundigen maken deel uit 
van het zogeheten ‘ondersteuningscentrum’.  Zodoende is er veel onderling contact, er zijn korte 
lijnen en er is veel uitwisseling van expertise. 
De teams binnen de school, bestaande uit de vakdocenten en coaches, staan centraal: zij 
verzorgen zo veel en zo lang als mogelijk en verantwoord is de ondersteuning van de leerlingen. 
 
De teams worden gecoördineerd door teamcoaches en worden tevens bijgestaan door 
teambegeleiders. Teambegeleiders zijn geschoolde en gespecialiseerde docenten met ruime 
kennis en vaardigheden op het gebied van de begeleiding van zowel docenten en leerlingen. Zij 
ondersteunen  en adviseren docenten in het team  ten aanzien van de aanpak van 
leerlinggedrag, leerhouding en onderwijsresultaten. Indien noodzakelijk nemen zij ook tijdelijk 
de individuele begeleiding van een leerling op zich. De teambegeleiders nemen deel aan de 
leerlingbesprekingen en brengen daar hun expertise in. 
 
Pas wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van het team te 
boven gaat, wordt de leerling ingebracht in het schoolbrede teambegeleidersoverleg waarbij 
ook de Jeugd en gezinswerker binnen de school aanwezig is. 
Indien doorverwijzing naar deskundigen en ondersteuning buiten de school noodzakelijk is, 
treedt de diepte-ondersteuning in werking. 
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4.2 Ondersteuningsstructuur in schema  
 
In schema ziet de ondersteuningsstructuur van het Tabor College d’Ampte er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

Coach 

Teambegeleider 
Teambegeleidersoverleg 
 

Interne deskundigen 
en ingehuurde  
externe deskundigen 
 

Teamcoach 
Leerlingbespreking 

Vakdocent 

 Leerling 

 Jeugd en gezinswerker 
binnen de school 

 externe deskundigen 

TCO 
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Toelichting op de niveaus van ondersteuning 
 

Niveau Ondersteuningsmogelijkheden 
Basis- 
ondersteuning 

● De leerlingen zitten in een klein team met een beperkt aantal 
docenten.  

● De ondersteuning van de leerling op d’Ampte wordt primair 
uitgevoerd door de vakdocent, de coach en het team.  

● De spil van de ondersteuning zijn de coach en het team.  
● De coach spreekt de leerlingen regelmatig. In het  coachuur wordt 

aandacht besteed aan algemene begeleiding van de klas, 
organisatorische zaken en algemene studiebegeleiding.  

● Daarnaast spelen een rol in de ondersteuning: 
o Teamcoach: coördineert de leerlingondersteuning in het team.  
o Teambegeleider: interne deskundige of collega, actief in de 

wekelijkse leerlingbespreking.  
● Wekelijks is er in elk team een leerlingbespreking. 
● In acute situaties meldt de teamcoach/coach de leerling direct aan bij 

de ondersteuningscoördinator. Hierbij is er altijd sprake van overleg 
tussen teamcoach, coach en 
ondersteuningscoördinator/schoolpsycholoog.  

● Daarnaast is er 1x per 14 dagen studiebegeleiding voor de 
kernvakken: begeleiding door vakdocenten bij achterstand of voor 
extra uitleg.  

Breedte- 
ondersteuning 

● Indien de problematiek te complex is voor de leerlingbespreking en 
de teambegeleider, wordt de leerling door de teambegeleider 
ingebracht  in het teambegeleidersoverleg.  

● Het teambegeleidersoverleg: 
o geeft adviezen aan docenten en coaches of  
o schakelt de ondersteuningscoördinator in. 

● De ondersteuningscoördinator onderneemt in samenspraak met de 
coach, teambegeleider en teamcoach en eventuele andere 
deskundigen binnen de school het volgende:  
o Organiseert  breedte-ondersteuning voor de leerling door het 

inzetten van interne deskundigen (leden van het interne 
‘ondersteuningscentrum’: zie onder) of van door de school 
ingehuurde externe deskundigen, of 

o verwijst naar de Jeugd en gezinswerker of TCO ten behoeve van 
het regelen van diepte-ondersteuning. 

● Dit gebeurt na contact met ouder(s)/verzorger(s) over de reden van 
ondersteuning en toestemming van ouder(s)/verzorger(s) voor 
bespreking. 

● Bij breedteondersteuning blijft de school zelf de 
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs, de ondersteuning 
en de ontwikkeling van de leerlingen, maar kan daarbij expertise van 
buiten de school inhuren.  

Diepte- 
ondersteuning 

● De ernst van de problematiek is zodanig, dat een leerling het normale 
lesprogramma niet - of tijdelijk niet - kan volgen in een gewone 
setting.  
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● Te denken valt dan aan een tussenarrangement extern of plaatsing in 
een school voor speciaal onderwijs. 

● Voor leerlingen die zijn aangewezen op een tijdelijk traject in de 
diepte- ondersteuning wordt een gecombineerde crisis/rebound-
opvang gerealiseerd, zo thuisnabij als mogelijk.  

● Er is een Centrale Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO) 
ingericht. Deze TCO heeft tot taak onderzoek en advisering met 
betrekking tot plaatsing in de Rebound/crisisopvang. 
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4.3 Leerlingbespreking, teambegeleidersoverleg en externe deskundigen 
 

Leerlingbespreking 
Wekelijks vindt er in alle teams een leerlingbespreking plaats onder leiding van de teamcoach 
en met ondersteuning van de teambegeleider. 
De teambegeleider richt zich op de ontwikkeling en professionalisering van de 
leerlingbespreking en het adviseren en begeleiden van individuele docenten en het team met 
betrekking tot gedrag, leerhouding en resultaten van de leerlingen die besproken worden in de 
leerlingbespreking. 
 
Teambegeleidersoverleg 
Dit betreft een schoolbreed overleg van alle teambegeleiders, waarin leerlingen besproken 
worden waarvan de ondersteuningsbehoefte de mogelijkheden van het team en de 
teambegeleider van het betreffende team te boven lijken te gaan. Door het bundelen van 
ervaring en expertise worden vaak toch oplossingen gevonden, die binnen het team kunnen 
worden uitgevoerd. 
Het teambegeleidersoverleg vindt wekelijks plaats.  
 
Externe Deskundigen 
In sommige gevallen is het wenselijk expertise van buiten de school te betrekken bij de 
problematiek waar op school tegenaan gelopen wordt. Op deze manier kan er breder bekeken 
worden wat eventuele oorzaken maar ook oplossingen van de problematiek zouden kunnen zijn. 
De aan school verbonden Jeugd en gezinswerker wordt laagdrempelig betrokken bij 
leerlingproblematiek. De Jeugd en gezinswerker adviseert en heeft ook de mogelijkheid om, na 
toestemming van de ouders, zelf in gesprek te gaan met de leerling. Mocht hieruit duidelijk 
worden dat er een hulpvraag ligt voor externe hulpverlening dan kan deze het gezin (met 
instemming) snel aanmelden bij een van de gebiedsteams van de gemeenten. 
 
Overige externe deskundigen die betrokken kunnen worden door het ondersteuningscentrum 
bij leerlingproblematiek: 
 

● Schoolverpleegkundige 
● Schoolarts 
● Leerplicht ambtenaar 
● Brijder medewerker 
● Schoolagent 
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4.4 Ondersteuningscentrum: de interne deskundigheid waarover de school beschikt5 

 
In de dagelijkse gang van zaken wordt de algemene ondersteuning van de leerlingen verzorgd 
door de vakdocenten, die daarbij worden geholpen vanuit de volgende voorzieningen: 
 
● Teamcoaching: de school werkt met kleine teams die gecoördineerd worden door een 

teamcoach. Deze coacht de teamdocenten bij hun werkzaamheden en de ondersteuning die 
zij voor de leerlingen verzorgen. De teamcoach staat onder leiding van de adjunct-directeur 
onderbouw of bovenbouw. 

● Coaching: de coach is de eerste contactpersoon voor leerling en ouders en is 
verantwoordelijk voor de algehele begeleiding van de leerling. Daarnaast verzorgt de coach 
de keuzebegeleiding met betrekking tot profielen, leerroutes, vakkenpakket en 
vervolgopleidingen, e.d.  

● Studiebegeleiding: de coach heeft zicht op de studievoortgang van de leerling en heeft elke 
twee weken een coachgesprek met de leerling over de studievoortgang. Tevens vindt er elke 
periode een portfoliogesprek plaats met leerling, coach en ouders/verzorgers waarin 
resultaten en ontwikkeling van de leerling worden besproken. Op basis van deze gesprekken 
en de informatie over de leerling met betrekking tot gedrag, leerhouding en leerresultaten 
kan door de coach worden bepaald of en welke extra hulp de leerling bij de verschillende 
vakken nodig heeft en/of andere ondersteuning nodig is.  

● Alle onderbouwleerlingen krijgen een extra lesuur Nederlands en rekenen om het taal- en 
rekenniveau te verhogen. Daarnaast krijgen alle basis- en kaderleerlingen in het derde 
leerjaar een extra uur rekenen. 

● KIC-training (Kracht in Controle): is voor alle leerlingen in het eerste en tweede leerjaar en 
en is een structureel onderdeel van het profieldeel van het beroepsgerichte vak in het derde 
leerjaar. 
De KIC-training is een fysieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining en is 
gebaseerd op het Rots & Water programma. De KIC-training is opgenomen in het 
lesprogramma van alle eerste- en tweedejaars leerlingen en is gekoppeld aan de gymdocent. 
Doelstelling is het versterken van (individuele) sociale vaardigheden, maar ook de klas als 
'veilige groep' krijgt veel aandacht.  

 
Daarnaast beschikt de school over tal van deskundigen die extra ondersteuning verzorgen, 
indien de leerling daar behoefte aan heeft. 
Zoals eerder vermeld heeft Tabor d’Ampte alle kennis, ervaring van de binnen de school actieve 
ondersteuningsdeskundigen gebundeld in het zogeheten ‘ondersteuningscentrum’. 
Hierdoor zijn de lijnen kort, is er doelgerichte samenwerking en vindt er voortdurend 
afstemming plaats. 
Voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen beschikt het Tabor College d’Ampte 
naast de docenten over de volgende  ondersteuningsmogelijkheden: 

 
● Ondersteuningscoördinator/schoolpsycholoog: de ondersteuningscoördinator heeft de 

verantwoordelijkheid voor het goed laten verlopen van alle ondersteuning, die verder gaat 
dan elementaire leerlingbegeleiding. Daarnaast is hij/zij de deskundige op het gebied van 

 
5  Zie voor een uitgebreide taakbeschrijving het ondersteuningsplan van de school. 
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goed pedagogisch handelen en coördineert het ondersteuningscentrum binnen de school. 
Hij/zij stuurt aan, ontwikkelt, evalueert en past het beleid aan waar nodig.  

● Teambegeleiding: docenten met specifieke kennis en ervaring met betrekking tot docent- 
en leerlingbegeleiding functioneren als teambegeleider. Zij zijn minimaal eens per week 
aanwezig bij de leerlingbespreking en adviseren daarnaast de docenten en teamcoaches 
met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen en het omgaan met 
gedragsproblematiek bij groepen en/of individuele leerlingen. 

● Pedagogisch medewerkers: zij ondersteunen de leerling in de zogenaamde TOP-voorziening 
op school (Tijdelijke Ondersteuning bij Problemen). De ondersteuning ligt op het gebied van 
sociaal-emotionele problematiek, het realiseren van een goede leerhouding en het maken 
van een planning. In de TOP-voorziening volgt de leerling tijdelijk, meestal voor één of meer 
vakken, het reguliere schoolwerk onder begeleiding van de pedagogisch medewerker. 

● TOP-Extra: De TOP-extra bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin leerlingen intensief begeleid 
worden bij het plannen en organiseren van het schoolwerk. TOP-extra wordt ingezet als een 
leerling meer ondersteuning nodig heeft dan tijdens de les gegeven kan worden. 

● Dyslexie- en dyscalculiecoördinatie: de dyslexie-/dyscalculiecoördinator ondersteunt 
docenten en teams op dyslexie- en dyscalculiegebied. Indien een vermoeden van dyslexie 
bestaat, worden deze leerlingen doorverwezen naar een orthopedagoog of psycholoog voor 
een dyslexieverklaring. Als een leerling een dyslexie- of dyscalculieverklaring heeft, krijgt 
hij/zij een faciliteitenkaart en kan hij/zij gebruik maken van diverse faciliteiten.  

● Jeugd en gezinswerker binnen de school: de Jeugd en gezinswerker concentreert zich vooral 
op situaties waarin sprake is van psychosociale problematiek bij de leerling of het gezin. 

● Interne contactpersoon: deze geeft informatie en advies op het terrein van machtsmisbruik 
(zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) en zal proberen 
samen met betrokkenen (personeel, leerlingen, anders) een oplossing te zoeken als er een 
klacht is of als er sprake is van machtsmisbruik. Hij/zij legt het eerste contact en voert de 
eerste verkennende gesprekken. Eventueel verwijst hij/zij naar de externe 
vertrouwenspersoon. 

● XL-begeleiding: vakdocenten verzorgen extra ondersteuning op het gebied van Nederlands, 
Engels, wiskunde (rekenen), Duits, economie, nask en biologie. 

● Verzuimcoördinatie: deze is belast met de beoordeling rechtmatigheid van verzuim, 
ondernemen van actie bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen en de registratie van 
verzuim. De verzuimcoördinator signaleert spijbelgedrag, registreert, meldt ongeoorloofd 
verzuim intern en bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en coördineert het 
leerplichtspreekuur op de school en onderhoudt de contacten met de leerplichtambtenaar. 
Alle verzuim, geoorloofd dan wel ongeoorloofd, wordt in eerste instantie afgehandeld door 
de coach in overeenstemming met de afspraken op de verzuimkaart. 

● Decanaat: de decaan coördineert alle activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding. De uitvoering van de 1e-lijns ondersteuningsactiviteiten op dit gebied vindt 
plaats door de coach. De decaan voorziet de coach van voldoende informatie en materiaal 
op basis waarvan zij de leerlingen optimaal kunnen begeleiden.  

 
 

Trainingen en voorzieningen die de school biedt in de breedteondersteuning 

Trainingen 
Het Tabor College d’Ampte biedt voor leerlingen, die daar behoefte aan hebben, trainingen op 
het gebied van: 
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● Examenbibbertraining: deze begeleiding is speciaal bedoeld voor examenkandidaten die 
veel moeite hebben om hun zenuwen in bedwang te houden bij het maken van toetsen.  
Ze slapen slecht voor een toets, of worden misselijk, of met hoofdpijn wakker.  
Ze leren hard en weten niets meer op het moment dat ze de vragen of opdrachten voor zich 
krijgen. Deze leerlingen kunnen gedurende een korte tijd begeleid worden en worden 
getraind in hulpmiddelen/strategieën om de zenuwen de baas te blijven. 

● KIC+, KIC-extra en KIC-actief trainingen worden aangeboden indien noodzakelijk. De locatie 
d’Ampte beschikt over gediplomeerde trainers. 
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4.5 Externe relaties in het kader van de ondersteuning 
 

Onder functionele externe contacten vallen collega-scholen, instellingen en voorzieningen.  
Deze contacten zijn onder andere gericht op het adequaat inzetten van betrokken 
deskundigheid ten behoeve van de leerling of het doorverwijzen van de leerling naar een 
collega-school of hulpverlener die in staat is een onderwijsaanbod of hulp te verlenen, waartoe 
een school zelf niet in staat is. 

 
Naast de samenwerking met instanties, genoemd als extern deskundige partners wordt meer 
incidenteel ook samengewerkt met onderstaande instellingen en organisaties: 

 
● Onderwijsinstellingen in de regio 
● Ambulante begeleiders cluster 2,3 
● Leerplicht 
● Bureau Jeugdzorg 
● Politie / HALT 
● GGD Hollands Noorden 
● GGZ Noord-Holland-Noord 

● Brijder (verslavingszorg) 
● Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
● Jeugd- en gezinswerk (JGW) 
● Veilig Thuis 
● 1.Hoorn 

 
 
Hoofdstuk 5 Planmatig werken 

 
5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen wij 
‘ontwikkelingsperspectiefplan’ op. 
Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast nadat hierover ‘op 
overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) met de ouder(s)/verzorger(s) heeft plaatsgevonden. 
De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouder(s)/verzorger(s) en stelt 
het zo nodig bij. 
Scholen voor regulier voortgezet onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2015 in het Basisregister 
Onderwijs (BRON) aangeven welke leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. De inspectie ziet 
toe op de kwaliteit van deze werkwijze binnen de scholen. 
Op d’Ampte hebben we afgesproken dat een leerling een OPP krijgt indien er sprake is van 
leerachterstanden óf wanneer sprake is van gedrags- of sociaal-emotionele problematiek. 
Alleen in het laatste geval wordt het OPP geregistreerd in BRON, overeenkomstig de afspraken 
in de regio. 
Het opstellen van een OPP vraagt om een integrale werkwijze waarin de opsteller de informatie 
en expertise vanuit alle betrokkenen meeneemt:  van de leerling zelf, van de 
ouder(s)/verzorger(s), de docenten, coaches en andere schoolinterne deskundigen en van de 
ketenpartners van de school (de externe deskundigen die bij de leerling betrokken zijn). 
Het OPP wordt opgesteld vanuit  de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op de langere 
termijn, met einddoelen die passen bij het perspectief (uitstroom) van de leerling. Het OPP richt 
zich op de doelen die in de onderwijsinstelling behaald dienen te worden.  
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Op deze wijze zijn ouders betrokken partners bij het leren en opgroeien van hun kind. Indien 
geen overeenstemming wordt bereikt bij het vaststellen of bijstellen van het OPP kunnen 
ouder(s)/verzorger(s) zich wenden tot de ‘Geschillencommissie Passend Onderwijs’ (v/h de 
‘Geschillencommissie OPP’).  

             
5.2 De positie van de ouders(s)/verzorger(s) 

 
Uitgangspunt voor de positie van ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen, die gebruik maken van 
extra ondersteuning in de vo- en vso-scholen, is dat zij als een gelijkwaardige partner worden 
beschouwd door onderwijs en jeugdzorg.  
Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om stappen 
te ondernemen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan 
goed en succesvol te doorlopen.  
Bij het bieden van ondersteuning zal de school en eventuele ondersteunende organisatie voor 
jeugdzorg de eigen kracht van de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling benutten. 
 
Driemaal per jaar vindt er met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling een portfoliogesprek 
plaats onder leiding van de coach. Tijdens deze gesprekken staan de behaalde resultaten op het 
gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten centraal.  
Tijdens het  entreegesprek in leerjaar 1 en 3, aan het begin van het schooljaar, vindt er onder 
leiding van de coach een gesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerling om de 
verwachtingen voor het komend schooljaar naar elkaar uit te spreken. Tevens wordt de 
ouder(s)/verzorger(s) dan gevraagd welke handelingsgerichte tips zij hebben voor de school met 
betrekking tot de ontwikkeling van hun kind.  
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Hoofdstuk 6 Kwaliteitszorg 
 

6.1 Kwaliteit onderwijs 
 

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Tabor College d'Ampte in Hoorn N (afdelingen 
VMBO B, VMBO K en VMBO (G)T) is goed. Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee 
aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op 
overtuigende wijze. 
 
 

6.2 Interne kwaliteitszorg  
 

Het Tabor College d’Ampte besteedt zelf ook veel aandacht aan kwaliteitszorg en hanteert 
hierbij een intern beleidsplan, waarin de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit binnen de 
school duidelijk zijn belegd. 
De criteria, die daarbij worden gehanteerd, zijn direct gerelateerd aan de inspectienormen en 
aan de visie en de missie van de school. Het interne beleidsplan beschrijft ook de vele 
instrumenten (van beleidsplan tot lesobservatie-instrumenten en tevredenheidsonderzoek) en 
de wijze waarop deze worden ingezet. 
De school werkt ook met een kwaliteitsagenda waarin zij regelmatig nagaat in hoeverre de 
school lopende het schooljaar voldoet aan de door de inspectie en door de school zelf gestelde 
eisen met betrekking tot kwaliteit.  
Kwaliteit mag geen toeval zijn: daarom wordt een systematische en structurele werkwijze 
gehanteerd, gebaseerd op de PDCA-cirkel: de beleidsplannen, waaronder het schoolplan, 
ondersteuningsplan en vakgroep- en teamplannen, worden periodiek volgens een vaste cyclus 
doorlopen. 
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6.3 Tevredenheid leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  
 

Jaarlijks wordt het Tabor College d’Ampte een tevredenheidsenquête afgenomen bij alle 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website ‘Scholen 
op de kaart’. Bij de laatste enquête waren de resultaten als volgt:   
 
 

Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren? 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Rapportcijfer 6,5 7,2 7,1 7,0 

 
 

Hoe tevreden waren ouders over de school de afgelopen jaren? 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Rapportcijfer 7,3 8,2 8,2 8,2 

 
Communicatie en (extra) begeleiding op school scoorden bij de leerlingen hoog. Ook waren de 
leerlingen tevreden over het mentoraat. De ouder(s)/verzorger(s) waren over de hele linie 
tevreden over de school. 
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Hoofdstuk 7 Ambities 
 

Allereerst is het de ambitie van het Tabor College d’Ampte om geheel te gaan voldoen aan de 
kwaliteitseisen, die aan de ondersteuning, zoals bedoeld in passend onderwijs en weergegeven in 
bijlage 1.  
Andere ambities in het kader van passend onderwijs zijn de volgende: 
 
● Optimaliseren van de  afspraken met gemeente, jeugdzorg en overige hulpverleningsinstanties 

met betrekking tot de regierol bij problemen met leerlingen De school is verantwoordelijkheid 
voor optimaal onderwijs en bij andere problemen dan leerproblemen neemt de school haar 
verantwoordelijkheid, maar dient de regie liggen bij de specialist op het gebied van het 
geconstateerde probleem. 

● Creëren van trajecten op maat om zoveel mogelijk leerlingen een kans geven binnen het reguliere 
vo (al dan niet op detacheringsbasis); 

● Procedures vereenvoudigen: veel minder ingewikkelde procedures, van centraal naar decentraal: 
centraal wat moet en decentraal wat kan. 

● Eigen verantwoordelijkheid reguliere vo: het reguliere vo dient na te denken over diverse 
leerarrangementen binnen haar muren en de vormen van ondersteuning, die zij vooral binnen de 
klas kan regelen, en over de professionele ondersteuningsstructuur buiten de klas, gericht op 
ondersteuning aan leerling, docent en team. 

● Professionalisering van docenten, teambegeleiders en teams; hier profiteren alle leerlingen direct 
van. 

● Een voortrekkersrol om de brede jeugdproblematiek in Hoorn en omgeving op geïntegreerde 
wijze aan te pakken waarbij nauw samengewerkt wordt met gemeente, politie en jeugdwerk. 
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Hoofdstuk 8 Tot slot 
 
Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen, kunt u 
zich wenden tot de school.  
Overigens vindt u ook op de website van de school veel informatie. 
Zie daarvoor www..dampte.nl 
Informatie is verder te vinden op de website van de Vereniging Samenwerkingsverband VO West-
Friesland: www.swvvowestfriesland.nl.   
 

  



 
 
 

29 

Schoolondersteuningsprofiel Tabor College d’Ampte, 2019-2020 
 

Bijlage 
 

Bijlage 1 Overzicht ondersteuning Tabor College d’Ampte 
BASISONDERSTEUNING: 
Ondersteuning die de school zelf in en om de klassen en binnen de eigen schoollocatie biedt aan alle 
leerlingen.  
Onder de basisondersteuning vallen ook maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, 
zoals bijvoorbeeld het bieden van remediale hulp, coaching, de inzet van begeleiders en specialisten. 

 Aanwezig 
DESKUNDIGHEID BASISONDERSTEUNING: JA 
coaching x 
remedial teaching: XL-begeleiding x 
dyslexiecoördinator x 
dyscalculiecoördinator x 
trainer faalangstreductie x 
trainer sociale vaardigheden = KIC training (SOVA-training) x 
Huiswerkbegeleider/studiebegeleiding x 
verzuimcoördinator x 
decaan x 
aandachtsfunctionaris verwijsindex  
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/veilig thuis x 
intern contactpersoon x 
ondersteuningscoördinator x 
zorgadviesteam intern/ overleg teambegeleiders x 
Begeleiden leerachterstanden x 
 Ervaring 
BEGELEIDING VANUIT BASISONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN MET:  
visuele beperkingen x 
auditieve beperkingen x 
motorische/lichamelijke beperking x 
verstandelijke beperkingen  Nvt 
internaliserende gedragsproblematiek x 
externaliserende gedragsproblematiek x 
psychiatrische problematiek x 
hoogbegaafdheid Nvt 
ernstige lees-/taalproblematiek x 
ernstige rekenproblematiek  x 
nieuwkomers (geen kennis Nederlandse taal) Nvt 
BREEDTEONDERSTEUNING: 
Dit is extra ondersteuning, die binnen de school beschikbaar is via specialisten. De school draagt zelf de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de ondersteuning en de ontwikkeling van de leerlingen, maar 
heeft daarbij hulp van buiten de school nodig. 
 Aanwezig: 
DESKUNDIGHEID BREEDTEONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL:  
permanente commissie leerlingondersteuning (schoolgebonden)  
zorgadviesteam extern  w.o. Bureau Jeugdzorg/MEE, leerplicht, schoolarts   
Jeugd en gezinswerker binnen de school x 
Brijder-vertegenwoordiger x 
jeugd- en jongerenwerker gemeente x 
GZ-psycholoog  
schoolpsycholoog x 
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orthopedagoog  
 Aanwezig: 
remedial teacher x 
motorische remedial teacher x 
reken-/wiskundespecialist x 
taal-/spraakspecialist  
trainer sociale vaardigheden (SOVA-training) KIC+ training x 
trainer faalangstreductie x 
(preventieve) ambulante begeleiding cluster 1  
(preventieve) ambulante begeleiding cluster 2  
 Aanwezig: 
VOORZIENINGEN BREEDTEONDERSTEUNING BINNEN DE SCHOOL:  
lwo in kleine klassen  
structuurgroep(en)  
hoogbegaafden groep(en)  
trajectgroepen of tijdelijke opvanggroepen (Optimaal Speciaal) x 
time out groep(en)  x 
leerwerktrajecten x 
huiswerkklas(sen) x 
 Ervaring: 
BEGELEIDING VANUIT BREEDTEONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN MET:  
visuele beperkingen x 
auditieve beperkingen x 
motorische/lichamelijke beperking x 
verstandelijke beperkingen   
internaliserende gedragsproblematiek x 
externaliserende gedragsproblematiek x 
psychiatrische problematiek  
hoogbegaafdheid  
ernstige lees-/taalproblematiek x 
ernstige rekenproblematiek  x 
nieuwkomers (geen kennis Nederlandse taal)  
DIEPTEONDERSTEUNING:6 
Dit is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen, settings of groepen. In het geval het een 
eigenstandige voorziening betreft, wordt de verantwoordelijkheid van de leerling overgedragen aan deze 
voorziening. 
 Gebruikt dit: 
IN DE REGIO BESCHIKBAAR:  
voorziening voor leerlingen  met internaliserende /externaliserende problematiek (VSO 
Spinaker) 

x 

voorziening voor zeer moeilijk lerende leerlingen (VSO De Stormvogel) Nvt 
opvangklas nieuwkomers (SG Newton) Nvt 
hulpverleningstrajecten bijv.  Parlan, opvoedpoli, hoofdtrainer, e.d. x 
observatiegroep(en)  
Reboundvoorziening /crisis x 
Centra voor Jeugd en Gezin  van 7 West-Friese gemeenten x 

  

 
6 Indien van toepassing wordt een voorziening door het SWV toegekend. 
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 Ervaring: 
BEGELEIDING VANUIT DIEPTEONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN MET: JA 
voortdurend en frequent drugs- of alcoholgebruik  
ingrijpende gok-/gameverslaving  
leerlingen die een voortdurende bedreiging zijn voor de veiligheid in school  
hoogbegaafde onderpresteerders  
Leerlingen met ASS (stoornis in het autistische spectrum) met een schooloverstijgende 
ondersteuningsbehoefte en onvoldoende vso-onderwijsaanbod 

 

voortdurende  en extreme motivatie en werkhoudingsproblemen x 
aanhoudende veel verzuimers (gedekt ziekteverzuim/spijbelen) x 
schoolweigeraars die een zware blokkade hebben om naar school te gaan x 
KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNINGSTRUCTUUR IN DE SCHOOL: 
 Aanwezig: 
Veiligheid  
De schoolomgeving is veilig voor leerlingen en docenten. x 

De school voert een actief veiligheidsbeleid. x 

 Leerlingenondersteuning  
Er is een visie op leerlingondersteuning vastgesteld. x 

De ondersteuningsstructuur en organisatie zijn duidelijk in onze school. x 

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. x 

De ondersteuningsafspraken zijn concreet en leiden tot praktijkgerichte oplossingen. x 
De ondersteuningsafspraken hebben een vaste structuur volgens een vast format. x 
De ondersteuningsmiddelen worden gericht ingezet. x 
Evaluatie leerlingenondersteuning  
De leerlingenondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd. x 
Jaarlijks wordt verantwoording over de inzet van de ondersteuningsmiddelen gegeven. x 
De leerlingondersteuning wordt jaarlijks verantwoord aan ouder(s)/verzorger(s) en bestuur. x 
Communicatie  
Er is een goede communicatie van management met personeel over de leerlingondersteuning. x 
Personeel is goed toegerust voor gespreksvaardigheden met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. x 
Er wordt een verscheidenheid aan communicatie-instrumenten ingezet met ouder(s)/verzorger(s). x 
 Deskundigheid  
Er wordt gestructureerd gewerkt aan het verbeteren van het lesgeven. x 
Er wordt gestructureerd gewerkt aan het vergroten van deskundigheid rond ondersteuning.  x 
Er is voldoende deskundigheid in het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuning.   x 
Er is een scholingsplan met aandacht voor deskundigheid leerlingondersteuning. x 
Docenten zijn voldoende toegerust voor het uitvoeren van klassenmanagement. x 
Docenten zijn voldoende toegerust voor het omgaan conflicten. x 
Signalerend vermogen  
Docenten zijn in staat en toegerust om extra ondersteunings-/onderwijsbehoefte te signaleren. x 
Er is structureel aandacht voor probleemsignalering, onderkenning en beschrijving. x 
Er is scholingsbeleid rond probleemsignalering, onderkenning, probleembeschrijving. x 
Dossierbeheer & leerlingvolgsysteem  
Informatie over benodigde extra ondersteuning wordt gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. x 
Er is duidelijkheid over de aard van informatie die in een dossier is terug te vinden. x 

Er is een protocol voor beheer en inzage van het leerlingvolgsysteem en dossiers.  x 
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 Aanwezig: 
Ondersteunings- en handelingsplannen  
Ondersteuning wordt uitgevoerd op basis van opgestelde plannen. x 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een handelingsplan 
(ontwikkelingsperspectief / OPP) opgesteld. 

x 

Docenten zijn in staat individuele- en groepshandelingslannen te formuleren. x 
Opgestelde handelingsplannen (IHP/OPP) worden periodiek geëvalueerd. x 

Groepsplannen en handelingsplannen worden op basis van toetsgegevens aangepast. x 

Extern Zorgadviesteam/teambegeleidersoverleg  
De taken van het zorgadviesteam/teambegeleidersoverleg zijn duidelijk. x 
Het zorgadviesteam/teambegeleidersoverleg bereidt de verwijzing naar een andere school voor. x 
Het zorgadviesteam /teambegeleidersoverleg organiseert snelle hulp in de school. x 
Het zorgadviesteam/ teambegeleidersoverleg is het informatieloket voor ouder(s)/verzorger(s). x7 
Ouder(s)/verzorger(s)  
De ervaringsdeskundigheid van ouder(s)/verzorger(s) wordt benut. x 
Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. x 

Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun 
kind. 

x 

Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de warme overdracht. x 
Overdracht  
Er is warme overdracht van voorgaande school naar onze school. x 
Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  x 
Er is warme overdracht van onze school naar een volgende school. x 

 

 
7  Dit is de taak van de coach 


