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1 Inleiding 
 
Dit onderwijsondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden die Panta Rhei biedt om 
leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften te ondersteunen met als centrale 
gedachte dat ieder kind recht heeft op Passend Onderwijs. Het doel van goed onderwijs 
is om samen met ouders, docenten en leerlingen binnen de school te werken aan een 
optimale leerervaring op cognitief en sociaal gebied. Alle leerlingen worden opgeleid tot 
een diploma. Daarom legt de school in het onderwijsondersteuningsprofiel de 
basisondersteuning en extra ondersteuning vast. De middelen om dit te realiseren 
worden ons verstrekt door het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden 
(SWV). 
 
Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat ieder kind uniek is en recht heeft op het 
onderwijs dat tegemoet komt aan zijn leer- en ondersteuningsbehoeften. Wij streven er 
naar om op Panta Rhei de leerlingen een plek te geven die past bij hun kwaliteiten en 
mogelijkheden, ook als zij daar extra ondersteuning bij nodig hebben. Daarbij is de zorg 
die wij bieden ondersteunend aan goed onderwijs. 
In het ondersteuningsprofiel 2018-2022 heeft het SWV vastgelegd wat het niveau van de 
basisondersteuning is waar alle deelnemende scholen aan moeten voldoen. Iedere school 
geeft op zijn eigen manier vorm aan de basisondersteuning. 
 

1.1 Huidige situatie 
 
Scholengemeenschap Panta Rhei is een vmbo-school voor de basis-, kader- en MAVO-
plus met ongeveer 730 leerlingen waarvan een groot deel (leerwegondersteuning) heeft. 
Panta Rhei is een grootstedelijke vmbo-school, waarvan de leerlingen voornamelijk uit 
Amsterdam en Amstelveen komen. De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat wij 
onze leerlingen en hun ouders/verzorgers goed kennen.  
De zorgstructuur waarin zowel interne als externe medewerkers verbonden zijn, is 
dusdanig georganiseerd dat deze aanpak mogelijk wordt gemaakt. Omdat alles gebeurt 
in en om de klas, passen leerlingen met een zeer grote behoefte aan individuele 
ondersteuning niet in ons inclusief model. 
 

1.2 Visie op ondersteuning 
 
Op Panta Rhei zijn onderwijs en ondersteuning geïntegreerd. Wij vinden het belangrijk 
dat leerkrachten goed onderwijs  geven in de context van de klas en tegelijkertijd oog 
hebben voor de ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen. Panta Rhei ziet 
zichzelf als een school die kwaliteit biedt op meerdere niveaus. De medewerkers van 
Panta Rhei geven vorm aan het onderwijs in een klimaat van vertrouwen en wederzijds 
begrip. Daarmee creëren wij veiligheid, vertrouwen en waardering. 
 

1.2.1 Grenzen 
Panta Rhei tracht op een integratieve manier de leerlingen te ondersteunen, maar bereikt 
een grens wanneer het onderwijsleerproces, dat wil zeggen het behalen van een diploma, 
in gevaar wordt gebracht. 
Voor dat deze grens wordt bereikt, kijken we naar culturele, individuele en 
gezinselementen  en proberen waar mogelijk daarin te ondersteunen met de uitgebreide 
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leerlingenzorg die binnen de school aanwezig is. Een deel van onze leerlingen zit qua 
niveau op de rand van het Praktijkonderwijs en het regulier voortgezet onderwijs. Ook 
deze leerlingen trachten wij zo goed mogelijk te bedienen. Wanneer er via een 
intelligentieonderzoek wordt aangetoond dat de cognitieve vermogens van de leerling 
verwijzen naar het Praktijkonderwijs, zullen wij ouders adviseren op zoek te gaan naar 
een Praktijkschool.  
Ook een leerling die teveel individuele begeleiding nodig heeft, wanneer er sprake is van 
gestapelde problematiek of dat de leerling beter op zijn plek is in een therapeutische 
setting, dan zullen wij andere vormen van onderwijs dringend adviseren. 
 

1.2.2 De zes pijlers 
 
In het schoolplan 2018-2012 zijn zes pijlers en doelstellingen geformuleerd. In hoofdstuk 
2 en 3 van dit ondersteuningsprofiel wordt aan de doelstellingen die relevant zijn voor de 
ondersteuning een invulling gegeven. 
 
1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheden. 
• Docenten spelen in op de leer- en ontwikkelmogelijkheden van leerlingen en dagen 

hen uit om het beste uit zichzelf te halen. Docenten geven hen daarop feedback en 
begeleiden de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

• Docenten werken handelingsgericht op basis van de groepsplannen en OPP’s. Het 
groepsplan en de OPP’s zijn zodanig opgesteld dat ze een middel zijn om de 
onderwijsbehoeften in de klas hanteerbaar te maken. Er is een efficiënte vorm 
ontwikkeld om hiermee te werken. De OPP’s worden door mentoren opgesteld samen 
met ouders en leerlingen en waar nodig met een zorgfunctionaris. 

 
2. We zetten in op een krachtig leerproces. 

- 
 
3. We investeren veel in de leerling. 
• Mentoren investeren in de relatie met ouders door kennismakingsgesprekken te 

voeren. Deze informatie wordt samen met de informatie van de toeleverende school  
(of van de onderbouw) benut voor de begeleiding van de leerling.  

• Er is een doorlopende leerlijn voor de begeleiding van leerlingen. Mentoren zijn 
bekend met de inhoud en zijn in staat de leerlingen op maat te bedienen. 

• De mentoren voeren gesprekken met leerlingen op een positieve en oordeelvrije 
manier. We blijven investeren in de driehoeksrelatie leerling, ouder en mentor om 
verwachtingen af te stemmen. We besteden extra aandacht aan de rol van de leerling 
in deze relatie. 

 
4. We bieden de leerling een toekomstperspectief. 

- 
 
5. We bieden de leerling veiligheid en structuur. 
• Docenten zorgen voor een veilige sfeer en een duidelijke structuur in de les op basis 

van effectief klassenmanagement. Zij benutten de achtergrondinformatie uit het 
groepsplan en de OPP’s. 
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6. Als collega’s leren en werken we samen. 
• De begeleiding van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin een ieder 

(OOP, docenten, mentoren, intern begeleiders en teamleiders) eigen taken en 
verantwoordelijkheden heeft. We informeren betrokkenen, we stemmen af, we 
leggen vast en spreken elkaar daar op aan. 

• In periodieke gesprekken bespreken we individuele doelen, koppelen deze aan 
organisatiedoelen en bekijken we hoe de gewenste ontwikkeling ondersteund kan 
worden. Op deze manier kunnen medewerkers hun professionele ontwikkeling 
realiseren. 
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2 Onderwijsondersteuningsstructuur 
 

2.1 Basisondersteuning en extra ondersteuning 
 
De onderwijsondersteuningsstructuur is de manier waarop de school de ondersteuning 
heeft georganiseerd en met externe organisaties en specialisten samenwerkt. In deze 
structuur maken wij onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Met de basisondersteuning garanderen wij de minimale onderwijskwaliteit die de 
Inspectie van ons vereist. Preventieve en lichte curatieve interventies zijn gericht op 
begeleiding van bijvoorbeeld dyslexie en het voorkomen van gedragsproblemen. 
Extra ondersteuning heeft de vorm van extra arrangementen die een antwoord zijn op 
specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 
 
2.2 Basisondersteuning 

2.2.1 Eerste lijn 
De mentor wordt gezien als de spil van de zorg. Belangrijk is de band die de mentor met 
de leerling heeft en het inzicht dat hij heeft in de onderwijsbehoeften van de leerling. Hij 
is ook de contactpersoon voor leerlingen en ouders. De mentor ondersteunt de 
leerkrachten in de begeleiding van leerlingen. Eén keer in de twee weken hebben de 
mentoren overleg met de intern begeleiders. Wanneer een mentor een 
ondersteuningsvraag van de leerling niet kan beantwoorden, bespreekt hij die met de 
intern begeleider. 

1.1.1 Groepsplannen  
Een groot deel van onze leerlingen komt in aanmerking voor leerwegondersteuning 
(lwoo). Panta Rhei kiest ervoor om deze leerlingen niet in aparte klassen te zetten. Ze 
worden gezien als reguliere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze 
ondersteuning wordt zoveel mogelijk door de docenten zelf gegeven in de klas. 
Voor deze leerlingen wordt een groepsplan opgesteld. Bij de groepsplanbesprekingen zijn 
de teamleider, de intern begeleider, de mentor en alle docenten aanwezig. Een 
belangrijke rol bij de uitvoering ligt bij de Begeleider Passend Onderwijs. Hij stimuleert 
de docenten om de handelingsadviezen uit het groepsplan in de praktijk te brengen. 

2.2.2 Tweede lijn: de interne specialisten 
De intern begeleider zal in eerste instantie een advies geven aan de mentor hoe het best 
met een ondersteuningsvraag kan worden omgegaan. Soms is de ondersteuningsvraag 
complex en brengt de intern begeleider de vraag in binnen het intern ZAT 
(zorgadviesteam). Het intern ZAT vindt één keer in de twee weken plaats. De intern 
begeleider, de teamleider en de zorgcoördinator nemen deel aan het intern zorgoverleg. 
Daarnaast bewaakt de intern begeleider de absentie van leerlingen en onderhoudt 
hierover contact met de leerplichtambtenaren en ouders. 
Binnen het intern ZAT wordt ook gekeken of er andere ondersteuning nodig is. Het intern 
ZAT bepaalt dan gezamenlijk en met toestemming van ouders, of de zorgcoördinator een 
aanvraag zal doen voor hulp. 

2.2.3 De zorgcoördinator 
De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met 
ondersteuning (intern en extern). De zorgcoördinator onderhoudt contacten met zowel 
externen zoals schoolmaatschappelijk werk, leerplicht, schoolarts, GGZ en JBRA als 
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internen zoals teamleiders, begeleider passend onderwijs en intern begeleiders en 
mentoren. De zorgcoördinator participeert in het netwerk van zorgcoördinatoren van het 
SWV. Ook bovenschoolse voorzieningen worden door de zorgcoördinator geregeld. Zowel 
de SMW’er als de BPO-er hebben één keer in de twee weken werkoverleg met de 
zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn. 

2.2.4 De vertrouwenspersonen 
Op Panta Rhei zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam, één voor de onderbouw en één 
voor de bovenbouw. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden bij klachten van 
leerlingen en het personeel. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, de 
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. 

2.2.5 De beleidsmedewerker onderwijs/remedial teacher 
Leerlingen met dyslexie krijgen op Panta Rhei een dyslexiepas. Er wordt gekeken waar 
de leerling behoefte aan heeft. Soms is dat meer tijd en soms is een leerling gebaat bij 
mondelinge overhoringen in plaats van schriftelijke. Ook bij deze leerlingen vindt de 
ondersteuning in de klas plaats. De beleidsmedewerker onderwijs/remedial teacher biedt 
op aanvraag van de mentor of vakdocent extra ondersteuning.  
Bij dyscalculie krijgt de leerling een dyscalculiepas en recht op extra tijd.  

2.2.6 De LOB-coördinator/decaan 
De LOB-coördinator/decaan ondersteunt de mentoren van Panta Rhei op het gebied van 
identiteitsontwikkeling en loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen. 
Mentoren hebben een begeleidende rol. De complexe arbeidsmarkt vraagt om een goede 
begeleiding van leerlingen. In samenspraak met het management initieert, coördineert 
en coacht de LOB-coördinator/decaan het proces van loopbaanbegeleiding binnen de 
school. 

2.2.7 De veiligheidscoördinator 
Panta Rhei wil de leerlingen en het personeel een veilige omgeving bieden om in te 
werken en te leren. De veiligheidscoördinator helpt op het gebied van preventie en 
opvang bij agressie, traumatiserende gebeurtenissen en calamiteiten. Samenwerking met 
teamleiders, het zorgteam en de wijkagent zijn hierbij van belang. Het Veiligheidsbeleid1 
is in een apart document beschreven. 

2.2.8 De schoolmaatschappelijk werker 
De schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) is tweeënhalve dag aanwezig op Panta Rhei 
(vanuit Altra). In het intern ZAT wordt beoordeeld of een leerling in aanmerking komt 
voor SMW. De zorgcoördinator of de intern begeleider vraagt na toestemming van ouders 
te hebben gekregen, SMW aan. De SMW-er heeft een vijftal gesprekken met de leerling 
en beoordeelt of de leerling moet worden doorverwezen of dat SMW zelf een 
vervolgtraject inzet. Eén keer in de twee weken heeft de schoolmaatschappelijk werker 
werkoverleg met de zorgcoördinator. Deze koppelt weer terug naar het intern ZAT. 

2.2.9 De Begeleider Passend Onderwijs 
De begeleider Passend Onderwijs observeert in de klas de leerling met de extra 
ondersteuningsbehoefte, maar kijkt ook hoe de interactie tussen de docent en de leerling 
verloopt. Leerlinggedrag en leerkrachtgedrag zijn beiden bepalend voor een succesvolle 
schoolcarrière. Naar aanleiding van deze observaties voert hij gesprekken met docenten 
en geeft hen handelingsadviezen. Ook biedt hij docenten, als dat nodig is, een 
                                           
1 Veiligheidsbeleid, 2017 
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kortdurend coachingstraject aan waardoor zij beter in staat zijn de leerlingen met de 
extra ondersteuningsbehoeftes te bedienen.  
De Begeleider Passend Onderwijs geeft trainingen en voorlichting aan docenten. 
Incidenteel begeleidt hij een leerling buiten de klas. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
zorgcoördinator en de ouders. De BPO-er, de zorgcoördinator of de intern begeleider 
schrijft dan een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Een gedeelte daarvan wordt geschreven 
door en met de ouders en de leerling. De begeleider Passend Onderwijs heeft één keer in 
de twee weken werkoverleg met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator koppelt dan 
weer terug aan het intern ZAT. 

2.2.10  Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Het OPP kan gezien worden als uitstroomperspectief. Het beschrijft haalbare doelen voor 
een leerling en biedt daarmee handvatten voor de docent. Hiermee kan het onderwijs 
beter worden afgestemd op de behoefte van een leerling. Panta Rhei stelt samen met 
ouders het OPP op. Er wordt een OPP opgesteld: 
 
• Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum 
Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben doorgaans extra 
ondersteuningsbehoeften. Voor hen wordt altijd een OPP opgesteld en in samenspraak 
met de mentoren, het zorgteam, ouders en de begeleider Passend Onderwijs wordt 
gekeken hoe deze individuele leerling in de klas kan worden ondersteund. Ook bij deze 
leerling is het een vereiste dat hij in de klas zelfstandig kan werken. 
 
• Voor leerlingen met ADHD, ODD en angststoornissen 
Voor leerlingen met ADHD, ODD en angststoornissen wordt ook altijd een OPP 
geschreven. Ook bij deze leerlingen geldt dat zij zelfstandig moeten kunnen werken in de 
klas zonder dat de studievoortgang van de leerling zelf of van andere leerlingen wordt 
verstoord. 
 
• Voor leerlingen zonder diagnose 
Ook voor leerlingen zonder diagnose kan er een OPP worden opgesteld. Dat kan worden 
ingezet op grond van bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of 
onderwijstekorten. 
 
Een enkele keer gebeurt het dat leerlingen met ondersteuningsvragen toch vastlopen, 
ondanks de intern geboden hulp. In overleg met ouders zal dan worden gezocht naar een 
andere vorm van passend onderwijs. 
 
 

2.3 Trainingen op school (basisondersteuning) 
 

2.3.1 Rots en Watertraining 
In de onderbouw van Panta Rhei wordt meermalen per jaar door de 
schoolmaatschappelijk werker en één van de intern begeleiders een Rots en 
Watertraining gegeven. Dit is een sociale weerbaarheidstraining voor leerlingen. De 
leerlingen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met 
anderen. 
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2.3.2 Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 
In de bovenbouw wordt door de SMW-er en een IB-er een Sociale vaardigheidstraining 
(SOVA) gegeven. Het doel van deze training is leerlingen vaardigheden te leren waardoor 
ze adequaat kunnen reageren in sociale situaties. 
 

2.3.3 Faalangstreductie training 
Leerlingen die moeite hebben met het werken onder druk, black outs hebben bij het 
maken van toetsen of angstig zijn voor het eindexamen komen hiervoor in aanmerking. 
De SMW’er geeft ook soms een individuele faalangsttraining. 

2.3.4 Stichting Wolf 
Stichting Wolf brengt het verantwoord omgaan met sociale media bij jongeren onder de 
aandacht. Stichting Wolf maakt de leerlingen bewust van de risico’s die dit met zich 
meebrengt. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn cyberpesten, internetverslaving, 
het delen van persoonlijke informatie, loverboys en privacy. 
 
 

2.4 Externe ondersteuning – de externe specialisten 
 

2.4.1 Extern ZAT 
Het extern ZAT vindt drie keer per jaar plaats. De zorgcoördinator, de intern begeleiders, 
de leerplichtambtenaren van Amsterdam en Amstelveen, de schoolarts en de 
schoolmaatschappelijk werker nemen hier aan deel. De zorgcoördinator regelt voor het 
Extern Zat deskundige sprekers over zorggerelateerde onderwerpen om kennis van de 
sociale kaart actueel te houden. 

2.4.2 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 
In het Multi Disciplinair Overleg (MDO) onderzoekt de zorgcoördinator en/of de intern 
begeleider samen met ouders en eventueel andere externen hoe de 
ondersteuningsbehoeften van een leerling het best kunnen worden gerealiseerd. Het 
MDO is een versterking van het educatief partnerschap met ouders, leerlingen en andere 
belangrijke betrokkenen.  

2.4.3 De leerplichtambtenaar 
Op school zijn er leerplichtspreekuren waarin leerlingen die vaker (ongeoorloofd) afwezig 
zijn, worden aangesproken door de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaren 
worden geregeld uitgenodigd voor een MDO. Zij onderhouden contact met de intern 
begeleiders en de zorgcoördinator. 

2.4.4 De schoolarts (GGD) en de schoolverpleegkundige 
Wanneer een leerling opvallend vaak ziek is, wordt er een M@zllmelding gedaan. Dit is 
melding bij de schoolarts die vervolgens kijkt naar de gezondheid en belastbaarheid van 
de leerling. 
In de tweede en vierde klas wordt een gezondheidsmonitor uitgezet door de schoolarts in 
samenwerking met de schoolverpleegkundige. Zij bespreken de opvallende het 
gezondheidsprofielen met de leerlingen en geven daarbij adviezen. De privacy van de 
gegevens is hierbij gewaarborgd. 
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2.4.5 Ambulant begeleider cluster 2 
Het cluster 2 is tot nog toe onveranderd gebleven binnen het Passend Onderwijs. De 
ambulante begeleider van REC 2 heeft regelmatig contact met de zorgcoördinator. 

2.4.6 De Brijderstichting 
Zowel op klassenniveau als in individuele gesprekken krijgen leerlingen voorlichting over 
het gebruik van drugs, alcohol of overmatig gamen. Ouders worden hiervan op de hoogte 
gesteld. Voor de individuele gesprekken kunnen leerlingen zelf met vragen komen of 
worden ze doorverwezen door school, jeugdarts of schoolmaatschappelijk werker. 

2.4.7 Protocollen en beleid 
Wij beschikken over de volgende protocollen en beleidsstukken die relevant zijn voor de 
ondersteuning: 
• pestprotocol; 
• protocol signalering kindermishandeling; 
• veiligheidsbeleid; 
• vage klachten protocol;  
• HIV-protocol; 
• dyslexiebeleid; 
• werkprotocol kleine en grote crisis; 
• draaiboek trieste zaken (wat te doen bij overlijden, chronisch zieke leerlingen). 
 
 
2.5 Voorzieningen waarnaar wordt verwezen  
 

2.5.1 Transferium 
Wanneer een leerling tussen de 12 en 16 jaar het niet redt op school door leer- of 
gedragsproblemen, kan de leerling op Transferium worden geplaatst. Zij hebben klassen 
van maximaal 12 leerlingen en er is intensieve begeleiding aanwezig. Er wordt onderwijs 
op maat geboden en het traject duurt 6 maanden. In die tijd wordt het duidelijk welke 
school het best past bij de leerling. In de tussentijd blijft de leerling ingeschreven op de 
school van herkomst. De leerling gaat in de meeste gevallen niet meer terug naar Panta 
Rhei. Soms gaat de leerling naar het speciaal onderwijs, soms naar een reguliere andere 
school. Het gebeurt ook dat er een leer-werktraject voor de leerling wordt gezocht. 

2.5.2 School2Care 
Onderwijs, jeugdhulp en vrije tijd komen samen in de 12-uursvoorziening School2Care. 
Deze voorziening richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen en veelvuldig 
schoolverzuim. Het doel van deze voorziening is te voorkomen dat leerlingen helemaal 
uitvallen of afglijden en geplaatst moeten worden in de gesloten jeugdzorg.  

2.5.3 Plusworks 
Bij Plusworks worden leerlingen van 15 tot 18 jaar begeleid en ondersteund in hun weg 
terug naar regulier onderwijs of een plek op de arbeidsmarkt. Het is een traject waarbij 
de leerling drie dagen per week stage loopt en twee dagen trainingen krijgt. 
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3 Kwaliteitsbeleid 
 

 
3.1 Inleiding 
 
De basis van het kwaliteitsbeleid van de zorg voor de komende schooljaren is het 
Schoolonderwijsondersteuningsprofiel (SOP). De methode om dit beleid vorm te geven 
en te bewaken is gebaseerd op de PDCA-cyclus: plannen, doen, controleren, bijsturen 
(act).  Hieronder volgt eerst een beschrijving van de bestaande en gewenste situatie.  
Tevens wordt beschreven hoe deze gewenste situatie bereikt kan worden. 
 

3.2 Beschrijving bestaande en gewenste situatie 

3.2.1 Handelingsgericht werken en het gebruik van groepsplannen 
 
Bestaande situatie 
Panta Rhei heeft ingezet op de methodiek van handelingsgericht werken (HGW). Er wordt 
door mentoren in intern begeleiders gewerkt met groepsplannen. Tijdens het 
tweewekelijks overleg tussen de mentor en de intern begeleider wordt het groepsplan 
bekeken en zo nodig aangepast. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij werken met 
groepsplannen als instrument voor gedifferentieerd  werken.  
Gewenste situatie 
Wenselijk is dat de intern begeleider en de mentor dit ook daadwerkelijk doen en de 
meerwaarde van het werken met groepsplannen gaan ervaren. Ook is het wenselijk dat 
het docententeam gebruik maakt van het groepsplan.  
Hoe? 
• De focus zal de komende jaren liggen op het hanteerbaar maken van het groepsplan 

in de klas. De zorgcoördinator zal in samenwerking met de teamleider, de begeleider 
passend onderwijs  en de intern begeleiders tijdens de verschillende overlegvormen 
vaker bespreken hoe te handelen en de groepsplannen bij de betrokkenen onder de 
aandacht brengen. 
 

3.2.2 Leren omgaan met verschillen: leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte 

 
Bestaande situatie 
De praktijk van Passend Onderwijs houdt in de praktijk in dat meerdere leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften in een klas  zitten. Bij een aantal docenten zien we 
handelingsverlegenheid om hier adequaat op in te spelen. De focus van de ondersteuning 
zou in de klas moeten liggen en dan met name in de interactie tussen leerling en docent. 
Momenteel wordt er een groot beroep gedaan op de zorgfunctionarissen.  
Gewenste situatie 
Wenselijk is dat docenten handvatten krijgen om met een  klas leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften om te kunnen gaan. 
Hoe? 
• Door middel van scholing of door het inzetten van de begeleider passend onderwijs.  
• Ondersteuning van de intern begeleiders is gericht op het vergroten van de 

vaardigheden en kennis ten aanzien van Passend Onderwijs bij de docenten. 
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• Docenten kunnen zelf aangeven in hun resultaatgesprekken welke scholing zij graag 
willen doen om uiteindelijk beter om te kunnen gaan met de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• Er is een start gemaakt met een scholing over het leren omgaan met de straatcultuur 
binnen school. 

• Coaching bij het geven bij Leefstijllessen. 
  

 

3.2.3 Het gebruik van OPP’s 
 
Bestaande situatie 
In het kader van Passend Onderwijs zijn docenten verantwoordelijk voor het 
onderwijsaanbod voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Het middel daartoe 
is het OPP. Het OPP wordt opgesteld door de mentor in samenwerking met een 
zorgfunctionaris. 
Gewenste situatie 
De bedoeling van het OPP is om ouders en leerlingen medeverantwoordelijk te maken 
voor het onderwijsleerproces. Van docenten wordt verwacht dat zij goed op de hoogte 
zijn van het onderwijsaanbod dat nodig is om het gewenste uitstroomniveau te behalen. 
OPP’s worden één maal per jaar tijdens de rapportbespreking geëvalueerd  en de doelen 
waar nodig bijgesteld. 
Hoe? 
• Een taak voor de zorgcoördinator en de begeleider Passend Onderwijs is de 

mentoren, de ouders en de leerlingen actief te betrekken bij het opstellen, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen van de OPP’s.  

• De zorgcoördinator en begeleider Passend Onderwijs leren docenten om het OPP zelf 
in te vullen. 
 

3.2.4 Veiligheid 
 
Bestaande situatie 
Belangrijk is dat leerlingen zich veilig voelen op school. De school streeft naar een 
pestvrij klimaat en hanteert daarvoor een pestprotocol. Ondanks de voorlichting over 
social Media van Stichting Wolff, de leefstijllessen en de projectweek wordt er soms toch 
nog gepest. 
Gewenste situatie 
Een veilige en pestvrije schoolomgeving. 
Hoe? 
Het overleg tussen zorg- en veiligheidscoördinator en adjunct-directeur onderwijs ter 
preventie van incidenten kan nog meer geïntensiveerd worden.  
• De gewenste overlegvormen worden georganiseerd door betrokkenen.  
• Leerlingen bewust maken van de gevaren van pesten. Mentoren en docenten zullen te 

allen tijden alert moeten zijn op pestgedrag en volgens het pestprotocol handelen. 
• Uitvoering incidentenregistratie; 
• Uitvoering protocollen opgenomen in veiligheidsbeleid; 
• Uitvoering pestprotocol; 
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3.3 Resultaten meten 
 
De ultieme toets is leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen school te 
houden zodat zij met een diploma de school verlaten. OPP’s, interne ZAT’s, het werken 
met groepshandelingsplannen, goed inclusief onderwijs leveren hier een bijdrage aan.  
De zorgcoördinator inventariseert jaarlijks de kwalitatieve gegevens. Dit gebeurt in de 
vorm van een verslag.  
Hoeveel leerlingen en welke vorm van extra ondersteuning zij hebben gekregen wordt 
geregistreerd in een schema “Overzicht ondersteuning”. Zo komt er een duidelijke beeld 
naar voren van o.a. de zorgzwaarte en het aantal diagnoses per team. 
 
Doelstelling Effect Instrument verslag 
Er wordt 
handelingsgericht 
gewerkt en de 
groepsplannen 
worden gebruikt 
zoals bedoeld. 

Docenten gebruiken 
informatie uit 
groepsplan in de les. 
 
 

-Lesobservaties 
-Docenten worden 
bevraagd op 
gebruik in 
teamoverleg en/of 
persoonlijk. 
ZOCO voert/zet uit. 

Verslag van 
lesobservaties met 
betrekking tot de 
voortgang gemaakt 
door ZOCO ism BPO 
en TL. 
(november) 
 
 

Doelstelling Effect Instrument verslag 
OPP’s worden 
opgesteld, 
gebruikt, 
geëvalueerd en 
bijgesteld. 

1.Alle leerlingen met 
extra 
ondersteunings-
behoeften hebben 
een OPP dat één 
maal per jaar wordt 
geëvalueerd met de 
leerling en de ouders. 
2.Informatie uit OPP 
is opgenomen in 
groepsplan. 

1.Controle in SOM 
 
2.Controle SOM – 
vakgroepschijf 
 
ZOCO voert/zet uit 

Verslag van 
voortgang door 
ZOCO ism met IB. 
(november) 

Doelstelling Effect Instrument verslag 
Docenten kunnen 
inspelen op de 
diverse 
ondersteunings-
behoeften van de 
leerlingen. 

1.Er komen minder 
leerlingen in het 
intern zat. 
2. Er wordt meer in 
de 1e lijn opgelost. 
 

Registratie in 
formulier “Overzicht 
Ondersteuning” 
 
ZOCO voert/zet uit 

Verslag van 
voortgang op basis 
van instrument 
“Overzicht 
Ondersteuning” 
(november) 

Doelstelling Effect Instrument verslag 
De school is een 
veilige omgeving: 
er wordt niet 
gepest en 
leerlingen weten 
hoe ze met elkaar 
om moeten gaan. 

Leerlingen ervaren 
school als veilige 
omgeving. 

Vragen in 
leerlingenquête met 
betrekking tot de 
veiligheid op school 
KZM Lan Vu voert 
uit - Overleg vereist 
over inhoud van 
vragen met ZOCO 

Verslag naar 
aanleiding van 
antwoorden. 
 
 
(jan-maart) 
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Doelstelling Effect Instrument verslag 
1.OPP van nieuwe 
leerlingen uit PO 
is in september 
opgesteld. 
2.Informatie is 
verwerkt in 
groepsplan. 

Docenten zijn 
geïnformeerd en 
kunnen rekening 
houden met de 
ondersteunings-
behoeften van de 
nieuwe leerlingen uit 
het PO. 

1.Controle in SOM 
 
2.Controle SOM – 
vakgroepschijf 
 

Verslag van 
voortgang  
(november) 

 

3.4 Van meten naar verbeteren 
 
De verslagen zullen worden geanalyseerd. Deze analyse levert een aantal speerpunten 
op voor het komende schooljaar/de komende schooljaren. Deze zullen besproken worden 
met het MT en geïntegreerd worden  in de activiteitenplannen van de teams. 
Al deze activiteiten zijn gericht op: 

• Het verbeteren van de schoolresultaten; 
• Het verhogen van het welbevinden van de leerlingen op school; 
• Het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen en ouders; 
• Het vergroten van het handelingsrepertoire van docenten om Passend Onderwijs 

te bieden. 
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