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Schoolondersteuningsbeleidsplan schooljaar 2019- 2020 

Naam van de school Porta Mosana College 

Locatie Havo/vwo 
Ingevuld door Guusje Marx d.d. 26-08-2019 

 

A. Beschrijving huidige situatie school en leerlingenzorg 2019-2020 

1. Aantal leerlingen per soort onderwijs 

soort onderwijsaantal leerlingen 
X  VWO/HAVO 1154 waarvan 35 Vavo leerlingen 

VMBO 
PRO 

 
2. Aantal LWOO leerlingen per leerweg (inclusief OPDC ll.) 

 
X nvt (geen VMBO op deze locatie) 

 

(G)TL 
Kader 
Basis 

 

 
3. Hoeveel leerlingen volgen (tijdelijk) onderwijs op het OPDC? 

Geen leerling volgt onderwijs op het OPDC 
 

4. Hoeveel leerlingen gaan naar 
Ø 0 BTV kort 
Ø 0 BTV lang 

 

5. Hoelang is het verblijf daar? Hoeveel leerlingen keren terug? 
Nvt 

 
6. Zorgleerlingen in beeld: 
De inspectie vraagt van het SWV om kwantitatieve gegevens over de zorgleerlingen 
in beeld te brengen en onderscheidt daarbij een aantal categorieën. Per categorie 
wil de inspectie weten om welke aantallen het gaat. 

 
Leerlingen met een ontwikkelperspectief 
aantal: 
1 à 2 

 

7. Beschrijf kort het pedagogisch klimaat van de locatie 
 

Het Porta Mosana College staat open voor alle religieuze en niet-religieuze 
levensbeschouwingen en wil deze pluriforme identiteit actief vormgeven. Hierbij zijn 
de basiswaarden: openheid, respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en 
betrokkenheid. Aldus weerspiegelt het Porta Mosana College de pluriforme 
maatschappij waarin we leven en biedt de school de gelegenheid aan jongeren zich 
adequaat voor te bereiden op hun toekomst. 

 
De scholengemeenschap wil voor elke leerling onderwijs op maat bieden. Daarom 
kiest de school voor een kleinschalig en veilig leer- en leefklimaat: onze school heeft 
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een eigen onderwijskundige leerroute met een eigen pedagogische en didactische 
aanpak. Binnen de locatie zijn docententeams samen met hun teamleiders 
verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een beperkt aantal 
klassen. 

 
8. Hoe wordt het LWOO/PrO vormgegeven in de onderbouw? 

 
N.V.T. 

Kleinere groepen (maximale groepsgrootte: ) 
Extra ondersteuning (beschrijf hieronder waaruit deze ondersteuning bestaat) 

 
 

Anders (beschrijf hieronder) 
 

9. Hoe wordt het LWOO/PrO vormgegeven in de bovenbouw? 
 

N.V.T. 
zelfde als in onderbouw 
Kleinere groepen (maximale groepsgrootte: ) 
Extra ondersteuning (beschrijf hieronder waaruit deze ondersteuning bestaat) 
Anders (beschrijf hieronder) 

 
10. Hanteert de locatie specifieke speerpunten m.b.t. de LWOO/PrO 
begeleiding? 
N.V.T. 

 
11. Beschrijving procedure begeleiding zorgleerlingen vanaf 1 augustus 
2014 (wet Passend Onderwijs) 

 
Begeleiding zorgleerlingen met OPP (Ontwikkelingsperspectief) of 
handelingsplan door tutor of BPO’er (Begeleider Passend Onderwijs) 

 

De werkzaamheden van de begeleider Passend Onderwijs zijn in de begeleiding van 
een zorgleerling hetzelfde als de tutor. 

 
Een leerling krijgt een tutor toegewezen indien: 

- hij een handicap, een gedragsprobleem heeft of HB is en hierdoor extra 
begeleiding en/of aandacht nodig heeft. Het kan zijn dat de leerling 
gediagnosticeerd is, maar dit hoeft niet. 

- vanuit de basisschool is aangegeven dat deze leerling extra begeleiding 
nodig heeft. De basisschool levert een OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of 
handelingsplannen. 

- een leerling ingebracht is in het ondersteuningsteam (O-team) (PM3) en de 
noodzaak van een tutor duidelijk wordt aangetoond. 

 

De begeleiding: 
 

1. Voorgesprek ouders met zorgcoördinator/talentcoördinator en tutor. 
Verheldering specifieke problematiek en vastleggen afspraken. 

2. Afspraken worden vastgelegd in een OPP (deel 1 en 2 wordt ingevuld door 
Gedragswetenschapper en BPO-er, deel 3 door tutor) of in een actieplan 
c.q. handelingsplan opgesteld door de tutor. Dit plan stelt de tutor samen 
met de betreffende leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar op en 
stuurt dit vervolgens 
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door naar de mentor, ouders, betreffende teamleider, zorgcoördinator en 
talentcoördinator. Periodiek evalueert de tutor met de leerling en indien nodig 
wordt het actieplan c.q. handelingsplan bijgesteld. De tutor zorgt voor de 
verslaglegging in Magister (m.i.v. 2020: Som-today). Bij elke evaluatie wordt 
gekeken wat de leerling nog nodig heeft of dat het traject kan worden 
afgesloten. Een leerling mag niet afhankelijk worden van een tutor, begeleiden 
naar zelfstandigheid is het doel. 
M.a.w. het is niet vanzelfsprekend dat een leerling een volledig jaar begeleiding 
krijgt. 

3. De tutor informeert de vakdocenten (elk schooljaar) over de problematiek en de 
begeleiding van de betreffende leerling. De tutor is er voor kennisoverdracht, 
deskundigheidsbevordering voor het team of voor individuele teamleden. Hoe ga 
je met deze leerling om in de klas; tips, handreikingen. 

4. Eventueel gesprek in de klas door de tutor. Inzetten buddy in “hulpplan”. 
(Vooraf toestemming leerling en ouders nodig) 

5. Individuele begeleiding van de leerling door tutor in school. De tutor begeleidt 
hem / haar op sociaal-emotioneel gebied en helpt met planning en 
structurering. De frequentie is afhankelijk van de problematiek. Er wordt 
maatwerk geleverd met betrekking tot de ondersteuningsvraag. 

6. Het is ook mogelijk om een groepje leerlingen met dezelfde problematiek te 
begeleiden, bijvoorbeeld een groepje dat extra hulp nodig heeft met 
plannen/structureren. 

7. Relevante gegevens die belangrijk zijn voor de vakdocenten dienen 
voorafgaand aan de leerlingbespreking door de tutor aan de mentor door 
gegeven te worden. Maar ook omgekeerd: relevante gegevens geeft de mentor 
aan de tutor door. 

8. Indien mogelijk sluit de tutor aan bij de leerling/rapport bespreking. 
9. De taken en verantwoordelijkheden van een mentor en tutor betreffende een 

zorgleerling zijn deels beschreven (taken tutor) en er vindt onderlinge 
afstemming plaats tussen mentor en tutor. 

10. Twee keer per jaar is er een tutoren overleg waar vooral casuïstiek besproken 
wordt. 

11. Zorgcoördinator/talentcoördinator blijft eindverantwoordelijke voor de geboden zorg. 
 
 

12. Beschrijf de interne ondersteuningsstructuur van de school aan de hand 
van de visie op zorg 

 
1. Missie van de school 

 
De scholengemeenschap biedt een breed palet aan onderwijssoorten. De 
meerwaarde van de school ligt in een onderscheidend en vernieuwend 
onderwijsconcept. 
Het Porta Mosana College is een school voor ondernemend onderwijs, met 
een openbare identiteit, waarbij openheid, respect en maatschappelijke 
betrokkenheid voorop staan. 
Een school met innovatieve onderwijsprocessen, waarbij 
competentiegericht leren de leidraad vormt en betrokkenheid het 
kernwoord is. 
Het Porta Mosana College kent als speerpunten: 
internationalisering (tweetalig onderwijs, versterking van de andere talen), 
sport en onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Het Porta Mosana 
College is sinds 2009 Begaafdheidsprofielschool. 
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Uitgangspunt is de leerling optimale kansen te bieden en de school dichter 
bij de maatschappij te brengen. Burgerschapsvorming en 
internationalisering vormen een rode draad door het curriculum. 

 
Profiel 
Het Porta Mosana College wil onderwijs bieden dat helemaal beantwoordt 
aan de eisen van deze tijd. Daarom kiest de school ervoor om het zelfstandig 
werken en leren verder te ontwikkelen. Het onderwijs wordt gemodelleerd 
naar de loopbaan van leerlingen, in de zin van toekomstige onderwijs-, 
opleidings- en werksituaties en is gericht op een leven-lang-leren. Moderne 
communicatiemedia zijn immens belangrijk voor de leef- en leeromgeving 
van leerlingen. Zowel qua vorm als inhoud worden deze optimaal gebruikt in 
het onderwijs. Verder hecht de school zeer aan een brede vorming, voor alle 
leerlingen, ongeacht de onderwijsrichting. Onze locatie heeft een zeer 
uitgebreid onderwijsaanbod met als kenmerken: doorlopende leerlijnen, 
competentiegericht onderwijs, horizontale doorstroming en brede vorming 
met aandacht voor verschillen. 

 
2. Visie op zorg: 

 
Het Porta Mosana College streeft er naar dat iedere leerling zich optimaal kan 
ontplooien. Een intensieve begeleiding van het leerproces en aandacht voor 
de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan voorop. 

 
In de begeleiding van leerlingen hebben alle personeelsleden een taak. De 
begeleiding richt zich op talentontwikkeling, meta-cognitie en executieve 
vaardigheden. Tevens wordt er ingestoken op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. De persoonsvorming en burgerschaps-
vorming staan hierbij centraal. Daarnaast is er aandacht voor het leren 
kiezen voor studie en beroep en het creëren van een veilige 
leeromgeving. 

 
Teams van mentoren en docenten zijn primair verantwoordelijk voor het 
onderwijs en de begeleiding. Daardoor zijn de onderlinge relaties open, zijn 
de contacten direct en blijft de school kleinschalig en veilig. Signalen van 
problemen worden direct doorgegeven aan de mentor en de betreffende 
teamleider. Incidenten kunnen worden gemeld via een incidentenformulier. 

 
De teams worden intern ondersteund door schooldecanen, counselors, 
tutoren, zorgcoördinator, het BPS-team en vertrouwenspersonen; aan de 
school zijn ook diverse externe instanties verbonden, waaronder het 
schoolmaatschappelijk werk, begeleider passend onderwijs en de 
gedragswetenschapper (schoolpsycholoog). 

 
Uitgangspunten van de zorg: 

 
1. De zorg voor de leerlingen is gedeelde zorg op school- en SamenWerkings 

Verband-niveau. 
2. Zorg kan onderscheiden worden in verschillende niveaus (zie 4.2), reguliere 

(basiszorg), de extra zorg en speciale zorg. 
Extra zorg richt zich op de zorg die door tweedelijns zorgspecialisten wordt 
gegeven. 

3. De zorg aan leerlingen richt zich op 3 te onderscheiden zorgvelden: 
a. leren leren (gericht op leerresultaten) 
b. leren leven (gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling) 
c. leren kiezen (gericht op het toekomstperspectief) 
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4. De zorg staat ten dienste van de ondersteuning van leerlingen in hun 
onderwijs- en ontwikkelingsproces. Opgemerkt dient te worden dat de school 
primair een onderwijsinstelling is. 

5. De zorg voor leerlingen heeft zowel een preventief karakter als een curatief 
accent. 
Docenten en mentoren hebben hierbij een duidelijke signaalfunctie. 

6. De zorg moet bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen: van geleid, naar 
begeleid, naar zelfstandigheid van de leerling. 

7. Leerlingbegeleiding wordt gezien vanuit een geïntegreerd perspectief, d.w.z. 
dat alle medewerkers in de school nadrukkelijk betrokken en 
verantwoordelijk zijn vanuit hun taakstelling voor de begeleiding en 
ondersteuning van leerlingen. 

8. De mentor is de spil (het eerste aanspreekpunt) voor de begeleiding en 
ondersteuning van leerlingen en de klas. 

9. Onderwijs op maat, in de vorm van gedifferentieerd onderwijs, dient bij te 
dragen aan de ondersteuning voor leerlingen. Docenten hebben hierin een 
bijzondere taak. 

10. De organisatie van leerlingbegeleiding en ondersteuning is gebaseerd 
op de PM-structuur , waarbij gedurende het gehele proces afstemming tussen 
alle betrokken partijen wordt geborgd. 

11. De school kent een intern ondersteuningsteam o.l.v. de zorgcoördinator, die 
de leerlingbegeleiding en ondersteuning in brede zin, initieert en 
coördineert. Daarnaast overlegt het ondersteuningsteam tweewekelijks met ouders, 
leerling en externe partijen zoals bijvoorbeeld de afdeling jeugdzorg van de 
gemeente, de leerplichtambtenaar  en jeugdarts in zogenaamde knooppunten. 

 

13. Beschrijf de routes binnen de interne ondersteuningsstructuur (PM 
denken, stroomschema). 

 
Op de volgende pagina ziet u de PM-structuur, het stroomschema. Voorafgaand aan 
PMI bevindt zich de intake van een leerling (PM0). 
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Procesbeschrijving van de leerlingbegeleiding en ondersteuning 
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Taken betrokkenen 
 

ü De genoemde taken zijn handelingsgericht geformuleerd. 
ü De manier waarop het uitgevoerd wordt, is de verantwoordelijkheid van de 

betrokkene. Hierin kan een eigen aanpak gekozen worden. 
ü De zorgcoördinator kan vervolgens de betrokkenen aansturen/begeleiden 

en coachen vanuit zijn/haar bewakende en aansturende taken. 
 

Mentor: 
• Signaleert probleem of wordt hierop geattendeerd. 
• Functioneert als eerstelijns vertrouwenspersoon voor de leerling. 
• Ondersteunt en coacht de docenten. 
• Functioneert als contactpersoon voor de ouders. 
• Verzamelt de vragen t.b.v. de leerlingbespreking (PM2). 
• Bewaakt de vragen bestemd voor leerlingbespreking: zijn ze logisch, 

begrijpelijk, zijn er voldoende acties uitgevoerd op grond waarvan 
doorgeleiding naar PM2 nodig blijkt, van welke docenten komen ze en van 
welke niet? 

• Functioneert als gesprekspartner van de voorzitter van leerlingbespreking 
ten aanzien 

Ø van aangeleverde hulpvragen vanuit PM1 (klas, mentor). 
Ø van de ondersteunings/scholingsvragen van docenten. 

• Brengt vragen vanuit PM1 in in de leerlingbespreking (PM2). 
• Bewaakt de uitvoering en resultaten van afgesproken interventies in de 

leerlingbespreking. 
• Is actief betrokken bij PM1, PM2 en blijft aanspreekpunt bij PM3 en PM4. 

 
Teamleider: 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing op de leerlingbegeleiding en 
ondersteuning voor de docenten in zijn/haar team. 

• Bewaakt de aard van de onderwijsondersteuningsvragen van de 
leerlingen, die ingebracht worden in leerlingbespreking. 

• Functioneert als gesprekspartner van de mentor. 
• Verzamelt de scholingsvragen van de teamleden. 
• Bepaalt hulpvragen voor het overleg van het O-team, in samenwerking met 

de mentor. 
• Functioneert als gesprekspartner van de zorgcoördinator. 
• Is betrokken vanaf PM2. 

 
Zorgcoördinator: 

 
Organisator van de zorg 

• Organiseert de routes in overleg met directie. 
• Is gesprekspartner van en voor de teamleider en mentor. 
• Is contactpersoon voor de externe partners. 
• Is voorzitter van het O-team en het knooppunt. 
• Zorgt voor agenda van het knooppuntoverleg en verspreiding van notulen/verslag. 
• Verzamelt de vervolgvragen voor O-team en knooppunt. 
• Voert beleidsbesprekingen over de leerlingbegeleiding en ondersteuning 

met de directie wat betreft leerlingbegeleiding. 
• Bespreekt met locatiedirecteur/locatieleiding de voortgang van de 

leerlingbegeleiding en verbeterpunten op basis van een pdca-
cyclus. (professionalisering, aanbod aanwezige expertise 
teamtrainingen etc.) 

• Is vanaf PM0 (intake) bij de leerlingbegeleiding betrokken. 
 
 
 
 
 



11  

 
Procesbewaker van de zorg 

 
• Bewaakt de procedures en uitvoering van afspraken. 
• Bewaakt binnen de routes de terugkoppeling naar het primaire proces. 
• Spreekt teamleiders aan, daar waar nodig. 
• Leidt de overleggen van het O-team en het knooppunt 

vanuit een gespreksmethodiek. 
• Registreert de ondersteuningsvragen vanuit de verschillende stappen 

als basis voor evaluatie en verdere ontwikkeling. 
• Evalueert de verzamelde ondersteuningsvragen uit PM2, PM3 en PM4. 
• Evalueert de ondersteuningsvragen in relatie tot de aanwezige 

expertise en het aanwezige aanbod. 
• Informeert de locatiedirecteur/locatieleiding over de uitvoering en voortgang 

van de leerlingbegeleiding en inzet en resultaten van het O-team en 
teamleiders voor zover het de leerlingbegeleiding en ondersteuning betreft. 

 
Coach van het O-team 
 

• Ondersteunt de leden van het O-team, zorgt voor taakverdeling en is vraagbaak. 
• Onderzoekt professionaliseringsvragen van betrokkenen,  
• Initieert samenwerking en afstemming met externe partners. 
• Bespreekt de inzet en expertise van de interne specialisten en externe 

partners. 
 

Deskundigheid t.a.v. het ondersteuningsaanbod 
 

• Kent het aanbod binnen de school. 
• Kent het aanbod van de externe partners. 
• Kent de zorgroutes naar buiten. 

 
Locatiedirecteur: 

• Draagt eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces en onderwijs- 
zorgproces in de school. 

• Legt deel uitvoeringsverantwoordelijkheid bij teamleiders (leerling- 
besprekingen) en deel inhoudsverantwoordelijkheid bij interne specialisten 
(intern overleg ondersteuningsteam). 

• Legt uitvoeringsverantwoordelijkheid op de zorg bij zorgcoördinator. 
 

14. De interne ondersteuningsstructuur: 
 

• Ondersteuningsteam (O-team): 
Een keer per week vindt dit plaats. De vraag vanuit de leerlingbespreking 
wordt hier besproken met de zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs 
(BPO), leerlingbegeleider (maatwerkplaats, verzuim, anti-pestbeleid), 
counselor, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk. 

 
• Het Knooppunt: 

Het knooppunt vindt tweewekelijks plaats. 
Aan het knooppunt nemen deel: jeugdarts, SMW, GGZ, counselor, 
leerplichtambtenaar, zorgcoördinator, eventueel teamleider of mentor en op 
afroep politie en Halt. 
Er worden leerlingen besproken met complexe problematiek waarbij 
meerdere disciplines betrokken zijn. De vraag komt vanuit het O-team. 

 
• Keuzewerktijd: 

Gericht op ondersteuning binnen het remediërende en verrijkende terrein, 
voor klas 1 t/m 3. 
In kleine groepjes leerlingen. Keuzewerktijd is een manier om vorm te geven 
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aan gepersonaliseerd onderwijs/onderwijs op maat. 
• Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen (begaafdheidsprofielschool BPS): 

- Het verrijkingstraject is voor leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 6 die 
meer uitdaging willen en aankunnen dan de gemiddelde leerling. 
Leerlingen die voor dit traject in aanmerking komen, werken twee uur 
per week aan een onderwerp in de vorm van een project. Dit onderwerp 
wordt door de leerling zelf uitgekozen. Creativiteit, nieuwsgierigheid, 
motivatie en eigen initiatief zijn belangrijke succesfactoren in het 
verrijkingstraject. 

- De hoogbegaafde leerlingen met een begeleidings- of 
ondersteuningsvraag krijgen individuele begeleiding, zowel op hun 
sociaal-emotionele- als cognitieve ontwikkeling door een aan hem/haar 
toegewezen tutor. De mentor is in principe het eerste aanspreekpunt 
voor deze leerlingen. Wanneer de begeleiding voor de mentor echter te 
complex wordt, kan de hoogbegaafde leerling tijdelijk een tutor krijgen. 
Deze tutor biedt een POP-begeleiding waarbij maatwerk het 
uitgangspunt is. Bij de ene leerling ligt meer de nadruk op het leren-
leren, bij de ander op zijn motivatie of op planning en structurering. De 
deskundige tutoren geven hier per leerling een eigen wending aan. Ze 
werken oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. 

 
De tutor spreekt samen met de leerling af hoe intensief de begeleiding zal 
zijn. Dit kan elke week een vast lesuur zijn, om de twee weken een vast 
lesuur, begeleiding op afroep, begeleiding via de mail, alleen begeleiding 
in aanloop naar de toetsweek of regelmatig even bijpraten in een pauze 
of na school. Dit alles is afhankelijk van de problematiek en de urgentie. 

 
- De TOP-training: TOP staat voor Toekomstgericht Ontwikkelings Plan en 

is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 4 met motivatieproblemen, die 
dientengevolge niet overeenkomstig hun mogelijkheden presteren. 
De leerlingen leren: 
• inzicht te krijgen in hun eigen onvermogen tot motivatie en wat zij 

daar zelf aan kunnen doen; 

• haalbare doelen te formuleren en uit te voeren; 

• elkaar te helpen en te “controleren”. 
 

Dit inzicht ontwikkelen de leerlingen gedurende acht bijeenkomsten in de 
periode januari tot en met juni. 

• Ondersteuning leerlingen met OPP of handelingsplan: 
Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning door een tutor of door een 
Begeleider Passend Onderwijs. Samen met tutor/BPO wordt gekeken welke 
extra ondersteuning nodig is. 
 

• Begeleider passend onderwijs (BPO): 
Met de ervaring en kennis vanuit het vso werkt de begeleider passend 
onderwijs op vraag vanuit het O-team met leerling en docent binnen de lessen 
en geeft de BPO de docent en het onderwijsondersteunend personeel adviezen 
in de omgang met de leerling. Daarnaast begeleidt de BPO de leerling 
individueel. 

 
• Ondersteuning dyslexieleerlingen: 

De mentor vult samen met de leerling een dyslexiepas in en krijgen 
tijdverlenging toegekend. De counselor begeleidt, indien nodig, individuele 
leerlingen met hun dyslexieproblematiek. 

 
• Vertrouwenspersoon: 

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij individuele dan wel 
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collectieve problemen/klachten op het gebied van ongewenst gedrag. 
 

• Counselor: 
Begeleidt leerlingen bij sociaal-emotionele problemen. Begeleidt de leerlingen 
met dyslexie. 
 

• Gedragswetenschapper / Schoolpsycholoog: 
De gedragswetenschapper (schoolpsycholoog) wordt ingezet als er sprake 
is van emotionele/sociale problemen, leerproblemen en psychische 
problemen bij leerlingen. De schoolpsycholoog kan een vijftal gesprekken 
aangaan met de leerling en indien nodig ouders en docenten. Mocht 
blijken dat de leerling meer begeleiding nodig heeft, dan kan de 
schoolpsycholoog in overleg met de leerling en ouders zorgen voor een 
doorverwijzing naar externe hulpverlening. 

Indien nodig zorgt de schoolpsycholoog voor diagnostisch onderzoek gericht 
op intelligentie/capaciteiten onderzoek of signaleringsonderzoek naar lees- 
en/of spellingsproblemen. 

 
• Talentcoördinator: 

- Coördineert samen met de HB-portefeuillehouder de BPS-werkgroep; 
- Evalueert samen met de HB-portefeuillehouder en de BPS-werkgroep 

periodiek het HB-beleid; 
- Regelt samen met de HB-portefeuillehouder scholing op het gebied van 

hoogbegaafdheid voor de HB-werkgroep of het voltallige personeel; 
- Geeft voorlichting aan nieuwe personeelsleden over het HB-beleid op 

het Porta Mosana College; 
- Geeft vorm aan het maatwerkonderwijs voor HB-leerlingen; 
- Geeft vorm aan de ondersteuningsstructuur voor HB-leerlingen; 
- Coördineert de sociaal-emotionele begeleiding voor HB-leerlingen; 
- Onderhoudt samen met de HB-portefeuillehouder de contacten met het 

landelijk en regionaal HB-netwerk; 
- Helpt mee bij het opstellen van plannen van aanpak voor hoogbegaafde 

leerlingen met een begeleidings – of ondersteuningsvraag; 
- Onderhoudt de contacten met de zorgcoördinator, leden van de BPS- 

werkgroep, tutoren, mentoren en ouders. 
 

• Faalangstreductietraining: 
Training om de leerling vaardigheden aan te reiken om te leren omgaan met 
prestatiedruk, met tegenslag, falen/mislukkingen. 

 
• Examenvreesreductietraining: 

Training om de leerling vaardigheden aan te reiken om te leren omgaan met 
prestatiedruk, met tegenslag, falen/mislukkingen. 

 
• Maatwerkplaats: Plaatsing in de maatwerkplaats is tijdelijk en bedoeld voor 

leerlingen met intern perspectief. 

Criteria: 
• geen buitensporige gedragsproblemen 
• er moet vooruitzicht zijn dat we het gedrag kunnen ombuigen 
• niet diagnose-afhankelijk (ongelabeld) 
• voor kwetsbare leerlingen 
• leerlingen die tijdelijk niet meer kunnen functioneren in de klas 
• voor psychosomatische problematiek 
• leerlingen die prikkelgevoelig zijn in de pauze (te druk) 



14  

• voor schakelleerlingen die uit een arrangement komen 
 

15. Externe begeleiding of ondersteuning: 
 

• Schoolmaatschappelijk Werk: 
- gericht op psychosociale problematiek 
- individuele begeleiding van de leerling 
- gericht op de thuissituatie 

 
• Jeugdverpleegkundige/jeugdarts (GGD): 

- er vindt een screening plaats in de 2de klas en er is een vragenlijst in de 4de 

klas 
- op eigen verzoek van leerlingen en ouders kan er een gesprek/onderzoek 

plaatsvinden 
 

• Leerplichtambtenaar: 
- gaat bij regelmatig verzuim een gesprek aan met leerling en/of ouders 

 
• Schoolagent/wijkagent: 

- gericht op naleving van de wet 
- is op afroep beschikbaar 

 
• Begeleider Passend Onderwijs (BPO): 

- begeleidt leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en draagt bij 
aan een goede schoolloopbaan en ontwikkelingsperspectief. 

- coacht docenten/mentoren in het begeleiden van leerlingen. 
- is onderdeel van het ondersteuningsteam 

 
• Team Jeugd van de Gemeente Maastricht: 

- kan ondersteuning bieden bij bijv. psychosociale problematiek, 
kinderbeschermingsregels, indien school in handelingsverlegenheid is. 

- streeft naar 1kind, 1gezin, 1regisseur. 
 

• CTO Commissie voor toewijzing van ondersteuningsarrangementen 
(samenwerkingsverband) 
- adviseert school bij handelingsverlegenheid, CTO brengt advies uit aan de 

directeur van het samenwerkingsverband 
- De directeur geeft bij een positief advies een BTV-kort, BTV-lang 

(Bovenschoolse Tussen Voorziening), TLV (toelaatbaarheidsverklaring) af. 
 

• COB centrum onderzoek en begeleiding 
- diagnostisch onderzoek bij leerlingen 
- ondersteuning van onderwijs d.m.v. trainingen, deelname zorgoverleg vo 

 
• GGZ Mondriaan zorggroep 

- specialist op het gebied van psychologische en psychiatrische 
problematieken. 

 
16. Voor welke leerlingen wordt er met actieplan/handelingsplan gewerkt? 

 
Om leerlingen te motiveren om hun resultaten te verbeteren wordt met een 
actieplan gewerkt. Dit stelt de mentor samen met de desbetreffende leerling op. 

 
17. Voor welke leerlingen wordt er met een ontwikkelingsperspectief 
gewerkt? 
Sinds schooljaar 2014-2015 wordt dit ingezet voor leerlingen die intensieve 
ondersteuning nodig hebben, het betreft maar een klein aantal leerlingen. 
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18. Overleg O-team 
Een keer per week vindt dit plaats. De vraag vanuit de leerlingbespreking wordt hier besproken 
met de zorgcoördinator, begeleider passend onderwijs (BPO), leerlingbegeleider 
(maatwerkplaats, verzuim, anti-pestbeleid), counselor, schoolpsycholoog en 
schoolmaatschappelijk werk. 
 

19. Het knooppunt (extern) 
 

Deelnemers knooppunt: 
 

• Zorgcoördinator 
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Leerplichtambtenaar 
• Jeugdverpleegkundige/jeugdarts 
• GGZ: Youz 
• Gemeent Maastricht: Team jeugd 

Op afroep: 

• Mentoren 
• Teamleiders 
• talentcoördinator 
• Loopbaanadviseur 
• Counselor 
• Schoolagent/wijkagent 
• Begeleider passend onderwijs 
• HALT 

Frequentie: Het knooppunt komt tweewekelijks bij elkaar. 

Werkwijze: 
• Ca. twee weken voor een bijeenkomst inventariseert de zorgcoördinator (via 

mail naar teamleiders en mentoren) de leerlingen die voor bespreking in het 
O-team in aanmerking komen. (complexe problematiek; meerdere 
disciplines.) Ouders worden schriftelijk of telefonisch geïnformeerd over de 
bespreking van hun zoon-dochter in het knooppunt en uitgenodigd 
aanwezig te zijn. 

• De zorgcoördinator stelt de agenda op en verspreidt deze naar alle leden van 
het zorgteam (nieuwe leerlingen met geb. datum i.v.m. opzoeken van de 
dossiers door GGD). 

• Tijdens het knooppunt wordt de problematiek verhelderd en verdere actie 
bepaald (wie doet wat?).  

• Aan het eind van het schooljaar worden werkwijze en resultaten 
geëvalueerd. 

 
 

20. Kwantitatieve gegevens 
Deze gegevens met betrekking tot de geleverde zorg in het afgelopen schooljaar zijn 
opvraagbaar bij de zorgcoördinator. 
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B. Plannen voor schooljaar 2019-2020 
 

1. Wat zijn de speerpunten van ondersteuningsbeleid voor 2019-2020? 
 

• Het verder borgen van de PM-methodiek, aandachtspunt blijft het invullen van de 
interventieformulieren en de opmerkingen in Magister, PM – structuur opnieuw onder de 
aandacht van het personeel brengen en houden (tijdens teambijeenkomsten, berichten in de 
info) 

• Het maken van professionele afspraken met docenten en mentoren om de dossiervorming 
– in kwantitatieve en kwalitatieve zin - in Magister (Som-today) te verbeteren. Hier is en 
wordt aan gewerkt, collega’s worden aangespoord om zoveel mogelijk in het LVS te noteren. 

• Het stroomlijnen van vragen op het gebied van ondersteuning en of 
begeleiding via zorgcoördinator en O-team, inclusief begeleiding van 
leerlingen BPS. 

• Continueren van preventieprogramma’s op het gebied van roken, drugs, social media, 
pesten, etc. Onder meer tijdens projectdagen. 

• Doorontwikkeling mentoraat (de mentor als coach) in samenwerking 
met BPO. 

• Deskundigheidsbevordering in het omgaan met leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften en talentontwikkeling moet worden 
voortgezet.  

• Het werken met een actieplan c.q. handelingsplan en het me-we model 
periodiek onder de aandacht brengen. 

• Deskundigheidsbevordering personeel (OP en OOP) in het kader van 
• Gezonde en Veilige school. 
• Implementatie van de knooppunten. 
• Evaluatie leerlingenbespreking en onderzoek alternatieven, 

waaronder pedagogisch didactisch overleg (PDO) 
 

 
2. Geef een korte evaluatie van de actiepunten en projecten uit het plan 

voor het afgelopen schooljaar (2018-2019): wat ging goed; wat kan 
beter en wat is daarvoor nodig? 

 

- Het borgen van de PM-methodiek: de PM- methodiek is weer 
onder de aandacht gebracht tijdens team-overleggen en berichten in 
de Info. Daarnaast wordt aan mentoren gevraagd om het formulier 
alsnog in te vullen indien dit nog niet is gebeurd. Het verder borgen 
van het PM-denken, met name het meten (resultaten, welke 
hulpvragen, etc) en de evaluatie verdient extra aandacht. De route 
in de PM-methodiek hebben we aangepast, het was eerst enkel 
PMIàPMIIàPMIII, nu mag ook PMIàPMIIIàPMII. Aan mentoren 
wordt nadrukkelijk gevraagd om het PM-formulier in te vullen 
alvorens de casus wordt besproken in het O-team. 

- De verslaglegging in Magister van gevoerde gesprekken en 
uitgevoerde interventies in het kader van leerlingbegeleiding 
verdient extra aandacht. 

 
- Nieuwe inrichting mentoraat leerjaar 1 en 2: mentoraat nieuwe 

stijl is gestart in schooljaar 16/17, gecontinueerd in 17/18 en blijft 



17  

in ontwikkeling. Voor komend schooljaar wordt in leerjaar 3 en 4 de 
facilitering voor het mentoraat aangepast conform facilitering in 
leerjaar 1 en 2, en 5 en 6.  

- Deskundigheidsbevordering op het gebied van: differentiatie, 
activerende didactiek en deskundigheidsbevordering in het omgaan 
met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en 
talentontwikkeling moet worden voortgezet. Medio februari 2018 is 
op school een studiedag georganiseerd in het kader van psychische 

problemen van leerlingen. Plenaire bijeenkomst gevolgd door 
diverse workshops. 

- Het werken met actieplan, handelingsplan en Me-We Power 
model: mentoren worden aangespoord om een actieplan op te 
stellen voor leerlingen indien er sprake is van onvoldoende 
studievoortgang en kunnen gebruik maken van het Me-We Power 
model (scholing heeft aan het begin van het schooljaar 
plaatsgevonden). De BPO-er werkt met handelingsplannen. 

- Samenwerking binnen de scholen van LVO in Maastricht: Het 
anti-pestbeleid wordt geborgd door de anti-pestcoördinator: 
Evelyne Hooft. Evelyne Hooft heeft de scholing tot anti-
Pestcoördinator gevolgd en onderneemt ieder schooljaar vanuit 
deze rol verschillende acties.  

 
 

Voor akkoord, 
 
 
 

Locatiedirecteur 


