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Schoolondersteuningsprofiel 

Altra College 
te Krommenie 

 
 

1. Inleiding 
 

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig 
hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoor-
beeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 
school.  
Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, een document waarin 
een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft 
en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden, de ambities.  
Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover zijn in Zaanstad tus-
sen scholen afspraken gemaakt) en extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die 
verder gaan dan de basisondersteuning en scholen kunnen zich hier specialiseren. Extra ondersteuning 
kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de 
school. 
Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens de 
ambities van de school. Daardoor biedt het schoolondersteuningsprofiel de school en het Samenwer-
kingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ), waarin de V(S)O-scholen samenwerken, de mo-
gelijkheid om te beoordelen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende ondersteuning wordt gebo-
den aan leerlingen, die dat nodig hebben.  
Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning en kunnen wij dit ook 
waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het 
ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. 
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden gekeken 
in het schoolplan of het 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.  
Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het Samenwerkings-
verband VO en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft direc-
tie en team daarbij geadviseerd. 
Alle genoemde websites en documenten zijn te bereiken via de website van het Altra College.  
 

 
2. Algemene informatie 

 
In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerlingpopulatie 
weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, vooral in het kader 
van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 

 
 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Altra College 

Type school Speciaal Voortgezet Onderwijs ZMOK, REC 4,  
Onderbouw vmbo, bovenbouw mavo, bovenbouw Entree mbo en 
bovenbouw Entree Arbeid 

Adres Jupiterstraat 143, 1562WP Krommenie 

Telefoon 075 - 670 62 61 

Fax 075 - 616 96 89 

E-mail jupiterstraat@altracollege.nl    

Website www.altra.nl/zaanstreek  

mailto:jupiterstraat@altracollege.nl
http://www.altra.nl/zaanstreek
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2.2 Onderwijsvisie 
 
Het Altra College Zaanstreek is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die 
zijn vastgelopen of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Een school, waar leerlingen met 
gedrags- of psychiatrische problemen van twaalf tot en met twintig jaar terecht kunnen. Het on-
derwijs dat op Altra College geboden wordt, is gebaseerd op dezelfde kerndoelen als in het re-
gulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling.  
Het leven van een kind speelt zich af in verschillende leefwerelden (gezin, familie, school, vrien-
den, buurt) die nauw met elkaar verbonden zijn. Op basis van een samenhangend plan van aan-
pak wordt het kind op school en in de thuissituatie begeleid. Daarbij wordt samengewerkt met 
de ouders en - zo nodig - met externe deskundigen. De school analyseert zorgvuldig welk punt in 
de ontwikkeling de leerling heeft bereikt en sluit daarop aan. 
Het Altra College vindt veiligheid, structuur en duidelijkheid en een positieve benadering van 
groot belang. De leerling krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en initiatieven te ontplooien en leer-
lingen worden gestimuleerd om op een positieve manier met elkaar om te gaan.  
Het Altra College beschikt over een gedragscode en diverse andere protocollen met regels en 
afspraken, die medewerkers, leerlingen en ouders een handvat bieden in specifieke situaties. Het 
is een veilige school, wat door ouders en leerlingen in het tevredenheidsonderzoek wordt onder-
streept. De school hanteert duidelijke regels en werkt vanuit de mogelijkheden van de leerling. 
Op het Altra College stopt het niet bij lesgeven. De school vindt het belangrijk dat leerlingen zich 
goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en verantwoordelijk dragen. Hier kan een extra 
cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra Jeugd & Opvoedhulp biedt de school leer-
lingen - en ouders - extra hulp in de vorm van trainingen. Zie hiervoor de Schoolgids. 

 
 

2.3 Kengetallen leerlingpopulatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2009-2010:  86 leerlingen 
2010-2011:  87 leerlingen 
2011-2012:  95 leerlingen 
2012-2013:  105  (110 leerlingen januari 2013) 

 
Opvallend is de toename van het leerlingaantal. Als achtergrond daarvan ziet de school de vroege 
signalering en de verbeterde diagnostiek alsmede de snellere doorverwijzing. Zo worden tegen-
woordig veel leerlingen aangemeld vanuit het primair onderwijs en de brugklassen. Tot 2017 
wordt een verdere toename van het leerlingaantal verwacht, daarna zal het leerlingaantal in de 
Zaanstreek gaan dalen. 
De groepsgrootte op de school loopt uiteen van 8 (vooral in de onderbouw)  tot 14 (AKA entree 
klas) leerlingen en is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en van de structuur en samen-
stelling van de groep. 
Er zijn negen klassen, waarvan drie onderbouwklassen (12-14 jaar) en zes bovenbouwklassen. Op 
de school werken 20 docenten en negen onderwijsondersteunende medewerkers. 
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Ieder schooljaar is er een uitstroom van leerlingen naar het ROC. Hieronder de uitstroom per 
richting: 
 

 

• Horeca  

• Administratie  

• Motorvoertuigen  

• Bouw/Infra  

• Kok/gastvrouw 

• Detailhandel  
 

 
1 
1 
2 
1 
2 
3 

 

• AanZ  

• Dierverzorging 

• Vormgeving 

• Kapper 

• Jobcoaching 

• Zorg/Welzijn 

 
2 
1 
2 
1 

10 
4 

 
Wat opvalt is, dat veel leerlingen een vorm van jobcoaching nodig hebben, om de volgende stap-
pen te zetten. Jobcoaches begeleiden leerlingen met een leerbelemmering en leerlingen die op 
afstand zijn van de arbeidsmarkt individueel bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.  

 
Uitstroomcijfers 2012-2013: 
 

Scholen Aantal  Niveau Aantal  Opleiding Aantal 

ROC Zaandam  12  VMBO 6  VMBO  6 

ROC Amsterdam 1  HAVO 1  HAVO 1 

Horizon College 3  MBO niveau 1 4  Zorg en Welzijn 4 

REA College 1  MBO niveau 2 17  Detailhandel 3 

Nova College  3  MBO niveau ¾ 3  MVT 2 

Netwerkschool 1  Arbeid  5  Vormgeving 2 

Heliomare 1  Onbekend 7  Kok en Gastvrouw 2 

Groenhorst College 1     Helpende 2 

Tetrix 1     Horeca 1 

Andere Altra Vestiging 2     Administratie 1 

Arbeid/Jobcoach 5     Kappersopleiding 1 

Seanredam College 2     ICT 1 

School in buitenland 2     Groenvoorziening 1 

Onbekend 8     Assistent mobiliteits-
branche 

1 

      Bouw en infrastruc-
tuur 

1 

      Monteur Mechanica  1 

      Netwerkschool 1 

      School buitenland  2 

      Arbeid 5 

      Onbekend 6 

 
Jaarlijks wordt ongeveer 20 tot 25 % van de leerlingen vanwege een toename en verzwaring van 
de problematiek in het Multi Diagnostisch Overleg (MDO) van de school (zie paragraaf 3.3 voor 
een nadere toelichting)  besproken. 

 
 

3. Basisondersteuning 
 

De scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken, dat zij zich 
met betrekking tot de basisondersteuning ontwikkelen tot een zogenaamde ‘begeleidingsschool’. De 
scholen voor speciaal onderwijs, het OPDC en de scholen voor Praktijkonderwijs ontwikkelen zich tot 
zogenaamde ‘dialoogschool’.  
De begeleidingsschool begeleidt leerlingen in hun onderwijsproces en heeft daartoe een aantal midde-
len in huis. De school zal dus bij ingewikkelde problematiek een beroep moeten doen op het VSO en/ of 
de andere onderwijsvoorzieningen die in de regio worden aangeboden. 
Een begeleidingsschool kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
en een goed intern overleg daarover, het bieden van een scala aan ondersteuningsmogelijkheden en 
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hulpmaterialen en het actief onderhouden van werkrelaties met externe deskundigen. Het onderwijs 
wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar 
nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken.  
De dialoogschool draagt zorg voor een maximale en voortdurende dialoog over de speciale onderwijs-
behoeften van de leerlingen, zowel intern (mentor-leerling bijvoorbeeld) als naar buiten met ouders en 
deskundigen. Alleen bij ernstige problematiek worden leerlingen doorverwezen naar het VSO.  
De ondersteuningsstructuur van de school is zodanig dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
wordt gewaarborgd. De school heeft ook extra expertise beschikbaar op het gebied van diagnose en 
onderzoek, docenten hebben afgesproken hoe met leerlingen wordt omgegaan en lessen worden zo 
nodig aangepast aan omstandigheden en/of aan kenmerken van de leerlingen, zoals intelligentie en 
leerstijl, fysieke beperkingen. De school beschikt ook over aanvullende programma’s en trainingen en 
als de leerling uitstroomt wordt een advies meegegeven én, indien nodig, zorgt de school na de uit-
stroom voor continuïteit in de ondersteuning. 

 
 

3.1 Basisondersteuningsprofiel 
 

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) heeft afspraken gemaakt 
over het niveau van basisondersteuning, dat door elke school geboden dient te worden. Elke 
school heeft recent in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste niveau van 
basisondersteuning door middel van een analyse. In de bijlage ziet u een overzicht van de ken-
merken van een dialoogschool, waarin te zien valt dat het Altra College vrijwel geheel voldoet 
aan deze kenmerken. (zie bijlage 1) De school ontwikkelt zich daarbij nog voortdurend en be-
steedt veel aandacht aan de professionalisering van de medewerkers. 

 
 

3.2 Onderwijsondersteuningsstructuur 
 

Het programma voor de leerlingen van 12 jaar en ouder bestaat uit één van de hieronder ge-
noemde mogelijkheden: 
 

• Basisvaardigheden. (afronden leerstof basisonderwijs) 

• Basisvorming. (VMBO) 

• Voorbereiding op deelname aan het examen. (VMBO-T) 

• Een arbeidstoeleidingstraject met praktijkonderwijs en stages. 

• Niveau 1 opleidingen voor leerlingen vanaf 15 jaar. (AKA) 
 
Het Altra College werkt met onderwijszorglijnen: één breed inzetbaar programma voor elke leer-
ling, zoveel mogelijk met één hulpverlener die hulp op maat biedt in het gezin, op school en bij 
de vrije tijdsbesteding. Om dit mogelijk te maken heeft de school naast onderwijsteams ook 
jeugdzorgteams. In de intakeperiode wordt - indien nodig op basis van handelingsgerichte di-
agnostiek - in overleg met leerling en ouders/verzorgers een integraal handelingsplan opgezet. 
In feite kent het Altra College drie niveaus van ondersteuning: 
 
1. Basisondersteuning: de meeste leerlingen hebben hieraan voldoende: kleine klassen met 

een vaste mentor, waarin met individuele en groepshandelingsplannen wordt gewerkt. 
2. Extra zorg binnen de schoollocatie in overleg met de ouders/verzorgers: GGZ- of Jeugdzorg-

programma’s, aangeboden door Altra, JGGZ Lucertis of een andere zorginstelling.  
3. Extra zorg buiten de schoollocatie: dit betreft meestal een specialistisch behandelaanbod 

door Altra Jeugdzorg of Bureau Jeugdzorg. Hier zijn nog veel ontwikkelingen gaande. 
 

Hieronder wordt de zorgstructuur op het Altra College Zaanstreek beschreven en weergegeven. 
Er wordt gedurende het schooljaar volgens een vaste cyclus gewerkt waarbij de zorg van de leer-
lingen wordt vastgesteld, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
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Doorstroomschema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 1:  OPP = Ontwikkelings Perspectief Plan 

 
Het Altra College beschikt over de volgende gecertificeerde deskundigheid binnen de school: 

• Schoolpsycholoog. 

Uitvragen punten voor 
OPP: 

• Wat is het ontwikke-
lingsperspectief? 

• Wat zijn risicofacto-
ren? 

• Wat zijn protectieve 
factoren? 

• Niveau leerling? Ach-
terstand? 

• Doelen en/of hulp-
vraag leerling? 

Aanmelding 

Intake 
Met leerling en ouders door zorgcoördi-

nator / intern begeleider 

Overleg 
Zorgcoördinator – Intern Begeleider 

Informatie opvragen 
Van oude school en hulpverlening (door 

zorgcoördinator) 

Niveau bepalen 
Door intern begeleider 

 

Niveau niet bekend 
 

Start toetsmodule 
 

Er worden testen en toetsen 
Afgenomen om het niveau 
te bepalen, bijvoorbeeld: 

• WISC III 

• NIO 

• Methode-toetsen 

• Drempelonderzoek 

 

Niveau bekend 
 

De intern begeleider com-
municeert naar de docenten 
op welk niveau de leerling 

gaat werken 
 

De intern begeleider stelt de 
didactische doelen en het 
onderwijsperspectief op. 

De zorgcoördinator stelt het 
beeld van de leerling op 

De mentor en de leerling 
formuleren leerdoelen en 

maken werkafspraken 
 

Doelen en afspraken wor-
den opgenomen in de klas-
senmap van de vakdocent 

 

• Schrijven start van 
het OPP 

• Formuleren  
perspectief en 
hoofddoelen door 
intern begeleider 

• Schrijven OPP deel 
2: mentor en leer-
ling formuleren sa-
men leerdoelen en 
werkafspraken 

• OPP klaar: ouders 
uitnodigen door de 
mentor voor be-
spreking en onder-
tekening  
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• Zorgcoördinator. 

• Intern begeleider 

• Jeugdzorg. 

• Jobcoaches. 
 

 
3.3 Planmatig werken 

 
In de notitie “Zorgcyclus” wordt de volgende beschrijving gegeven: 
Welk niveau kan een leerling behalen, naar welke vervolgopleiding zou de leerling kunnen uit-
stromen? Welke houding willen we van de leerling zien om dit ook mogelijk te maken? Aan de 
hand van de verzamelde gegevens stellen we samen met de leerling doelen en leggen deze vast 
in een individueel handelingsplan (IHP) en het leerlingenvolgsysteem (LVS).  
De school stelt een uitstroomperspectief op en beschrijft tevens wat de leerling per jaar zal moe-
ten bereiken om dit perspectief te halen. Ook worden eventuele beperkingen beschreven. 
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief en met individuele en groepsplannen (voor leer-
lingen met dezelfde onderwijsbehoeftes) vereist het opstellen van goede leerlijnen en het zorg-
vuldig bijhouden en vastleggen van de ontwikkeling in leerling-overzichten. Dit gebeurt in het 
Leerling Volg Systeem: LVS. 
Hierin worden doelen vastgelegd op het gebied van houding ten opzichte van medeleerlingen en 
docenten, werkhouding in de les en hierop worden ook de resultaten en opbrengsten vastgelegd. 
Nauwgezet wordt door de school bijgehouden of leerlingen de gestelde doelen bereiken. De do-
cent/mentor staat daarbij centraal: hij/zij heeft het overzicht. De Commissie van Begeleiding 
volgt de hele ontwikkeling op de voet en de mentor bespreekt de ontwikkeling maandelijks met 
de leerling en stelt zo nodig de doelen voor de volgende periode met de leerling bij. 
De school hanteert een systeem, waarin de mentoren hun leerlingen zorgvuldig overdragen aan 
de nieuwe mentoren in het nieuwe schooljaar. 
 
Indien de school, i.c. de Commissie van Begeleiding, geen passend antwoord kan formuleren op 
de vragen en./of het gedrag van een leerling, dan wordt de leerling besproken in het Multi Di-
agnostisch Overleg (MDO).  
Hier wordt per vergadering één leerling besproken in aanwezigheid van de ouders/verzorgers en 
alle benodigde (externe) deskundigen. Zo kan indien nodig ook direct afstemming plaatsvinden 
met externe deskundigen, die in dit overleg participeren. 
Per MDO kan het zijn dat er andere ketenpartners aanwezig zijn. De school streeft ernaar dat 
iedereen aanwezig is die iets te maken heeft met de leerling: 1 leerling, 1 plan en 1 regievoerder. 
Vaste deelnemers zijn: GGZ, zorgstaf en manager van het Altra College, BJJA, leerplichtambtenaar 
en schoolarts,  
Binnen het Zorg Advies Team wordt aan de hand van casuïstiek kennis overgedragen tussen alle 
betrokkenen: nieuwe inzichten en werkwijzen, ervaringen, nieuwtjes, etc. Het zijn in feite pro-
fessionaliseringsbijeenkomsten. 
Vaste vertegenwoordigers in het ZAT zijn: manager, zorgcoördinator, leerplicht, jeugdarts, BJAA, 
Leerplichtambtenaar, GGZ en politie. Eventuele andere organisaties nemen deel op afroep. 

 
 

3.4 Basiskwaliteit van het onderwijs 
 

De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft het Altra College het zogenaamde basisarrangement 
toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving 
van wet- en regelgeving in orde is. 
De inspectie noemt met name de verschuiving naar opbrengstgericht werken en het werken met 
ontwikkelingsperspectieven, leerlijnen en uitstroombestemmingen als positieve ontwikkelingen 
en wijst tevens op de goede pedagogische werksfeer het veilige en aangename werkklimaat met 
veel geduld en respect voor de leerlingen. Aan de formele eisen, die de inspectie eerder stelde 
ten aanzien van schoolplan en schoolgids, is inmiddels voldaan. 
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3.5 Extra ondersteuning 
 

De ervaring leert dat het overgrote deel van de leerlingen van het Altra College Zaanstreek extra 
ondersteuning nodig heeft van zowel GGZ hulpverlening als van Jeugdzorg. Hiervoor heeft de 
school dan ook extra voorzieningen. 

 

 
Arrangement voor: 
ATOS (Altra Thuis Op 
School) 
 

Extra ondersteuning 

Tijd/ aandacht Begeleiding van leerling op school met betrekking tot sociale as-
pecten (bv. invoegen leeftijdsgenoten, vrije tijd besteding) geven 
van trainingen, advies aan leerling en begeleiding van ouder/ver-
zorgers in de opvoeding in de thuissituatie. (tips en tricks) 

Beschikbare materia-
len 

Gespreksruimte, lokaal, spelmateriaal 

Ruimtelijke omgeving Op school en ook thuis bij de ouders/verzorgers 

Deskundigheid Jeugdzorgmedewerkers van Altra JZ 

Samenwerking met 
externe instanties 

BJAA, GGZ, LPA, Spirit, MEE, Odibaan,  etc 

 
 

Arrangement voor:  
Leerlingen met psychi-
atrische of gedrags-
problemen  

Extra ondersteuning 

Tijd/ aandacht Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt de school een vaste 
contactpersoon die desgewenst met de zorgcoördinator overlegt 
welke inzet voor een integrale aanpak (thuis-school-buurt) nodig 
is. 

Beschikbare materia-
len 

De bij Lucertis beschikbare aanpak en materialen worden hier-
door voor leerling en ouders/verzorgers gemakkelijk bereikbaar. 

Ruimtelijke omgeving De contactpersoon is op vaste tijden in de school aanwezig. 

Deskundigheid Lucertis biedt de school en leerling: consultatie, diagnostiek, trai-
ning van leerkrachten, observaties thuis en/of op school, onder-
steuning aan alle nieuwe leerlingen, behandeling van psychiatri-
sche stoornissen en andere problemen (bv. agressie, depressie) 
op school, thuis of bij Lucertis. 

Samenwerking met 
externe instanties 

Vooralsnog wordt dit gezien als een groeimodel. 
Het Altra College biedt ondersteuning bij de hiervoor benodigde 
GGZ-inschrijving. 

 
 

4. Ambities 
 

Het Altra College Zaanstreek kiest ervoor een doelgroepenschool te zijn, met mogelijkheden voor leer-
lingen die ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van gedrag (REC-Cluster 4) en in een schoolse 
setting kunnen functioneren.  
De directie ziet mogelijkheden in de toekomst om op het gebied van expertise meer kennisdeling toe te 
gaan passen en voorlichting te gaan geven aan het regulier onderwijs. De ambulante begeleiding van 
cluster 4 kan daar een belangrijke verbindende schakel in vormen. 
De school wil samenwerken met het regulier onderwijs om Passend Onderwijs tot een succes te maken. 
Daarbij wordt vooral gedacht aan het Praktijkonderwijs, maar ook aan Cluster 3 en VO scholen voor 
bijvoorbeeld terugplaatsingstrajecten of bij de ontwikkeling van meer ondersteuningsarrangementen 
waarmee plaatsing in het VSO voorkomen kan worden. 
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Ambities met betrekking tot het onderwijsconcept van de school voor de komende vier jaar: 
 

• Een aantal medewerkers een opleiding op post-HBO-niveau laten volgen. 

• Professionalisering op het gebied van activerende didactische instructie. 

• Samenwerking met een Praktijkschool. (De Brug en De Faam) 

• Verdere implementatie van belangrijke didactische principes. (GIP, PBS, Marzano) 

• Implementatie van leerlijnen, die een meer flexibele inzet van de methodes mogelijk maken. 

• Ontwikkeling van onderwijsondersteuningsarrangementen met Jeugdzorg en Jeugd-GGZ. 
 
Vanuit de analyse met betrekking tot het gewenste niveau van een dialoogschool heeft de school nog 
de volgende ambities: 
 

• Docenten dagelijks informeren over onderwijsbehoeften van leerlingen. (briefing) 

• Optimaliseren van de kennis en aanpak van dyslexie en dyscalculie. 

• Kennis over onderwijsachterstanden bij andere culturen. 

• Inwerkplan nieuwe docenten. 
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Bijlage 1   Analyse basisondersteuningsprofiel ‘dialoogschool’ 

 
Vooropmerking 
Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom ‘In ontwikkeling’ uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat dat 
de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. 
 

Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwezig 

Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 

a Alle docenten zijn op de hoogte van speciale onderwijsbehoeften. Er wordt op signalen ge-
reageerd. 

 x 

 Onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd.  x 

 Overdrachtsgegevens zijn voor alle medewerkers beschikbaar  x 

 Het digitale leerling volg systeem (LVS) wordt effectief benut:  x 

 .  Docenten en mentoren leggen incidenten vast  x 

 .  Benutten van basisvaardigheden, referentieniveaus, sociaal emotionele geboden  
   ondersteuning, samenwerking met ouders  

 x 

 .  Mentoren en vakdocenten raadplegen het leerlingvolgsysteem en kunnen  
   analyseren en signalen oppakken 

 x 

 De school heeft een ondersteuningsstructuur waarborging onderwijsbehoeften x  

 De schoolleiding waarborgt de continuïteit van de dialoog  x 

 De speciale onderwijsbehoeften komen in een leerlingbespreking aan de orde  x 

 Iedere leerling heeft een mentor als eerste contactpersoon  x 

 De mentor is altijd aanwezig  x 

 De school hanteert een systeem met informatiebehoeften en incidenten  x 

 Docenten zorgen ervoor dat ze dagelijks geïnformeerd zijn over onderwijsbehoeften x  

 De mentor maakt didactische en pedagogische onderwijsbehoeften bespreekbaar  x 

 Mentoren beschikken over competenties om een dialoog met leerlingen te voeren over 
speciale onderwijsbehoeften 

 x 

 De school heeft diagnostische expertise beschikbaar  x 

b De school waarborgt actief een sociaal en veilig klimaat  x 

 .  Er is een verzuimprotocol  x 

 .  Er is een pestprotocol  x 

 .  Er is een vertrouwenspersoon  x 

 .  Er is een convenant veilige en leefbare school  x 

 .  Er is een meld code kindermishandeling en huiselijk geweld  x 

c Er zijn gemeenschappelijke omgangsafspraken  x 

d Docenten maken zo nodig aanpassingen in hun lessen  x 

e Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsperspectief  x 

f De voortgang wordt op zowel individueel als op schoolniveau gevolgd  x 

g Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd in verband met  x 

 .  Speciale psychologische of sociaal-emotionele kenmerken  x 

 .  Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie  x 

 .  Verschillende leerstijlen x  

h Onderwijsprogramma’s zijn waar nodig afgestemd op fysieke beperkingen Neen1 x 

i De docenten zijn geïnformeerd over de sociaal-emotionele ontwikkelingen  x 

j Aanvullend zijn orthopedagogische programma’s beschikbaar  x 

k Er is een sociale vaardigheidstraining of faalangsttraining beschikbaar  x 

l De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen  x 

m Ondersteunende leermiddelen worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen  x 

n De school stelt bij de uitstroom een handelingsadvies op  x 

o De school zorgt na uitstroom voor continuïteit in ondersteuning indien nodig  x 

Extra aandacht/tijd 

a Docenten kunnen extra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  x 

b De aangepaste groepsgrootte komt ten goede aan de speciale onderwijsbehoeften  x 

c Voor iedere leerling is een mentor  x 

d Er is voor deze leerlingen een tweede aanspreekpunt  x 

e Bij toelating is tijd voor ondersteuning  x 

 
1 Het gebouw is wel rolstoelvriendelijk en er is een invalidentoilet aanwezig. 
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 Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwezig 

f Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het ZAT  x 

g De zorgcoördinator heeft voor iedere leerling  enkele uren beschikbaar Neen2  

h Er is expertise beschikbaar voor leerlingen met een beperking  x 

i Er zijn handen beschikbaar in de pauzes  x 

j Leerlingen kunnen elkaar helpen  x 

Beschikbare materialen/ruimtelijke omgeving: 

a Onderwijsmaterialen die niveau- en tempodifferentiatie mogelijk maken  x 

b Er zijn aangepaste methoden en materialen beschikbaar  x 

c De school regelt aanvullende onderwijsmaterialen  x 

d De school regelt specifieke onderwijsmaterialen  x 

e De school heeft passende materialen voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie  x 

f Omgaan met dyslexie is vastgelegd  x 

g Er wordt gewerkt met een speciaal programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling  x 

h De school beschikt over aanvullende materialen  x 

i Er zijn specifieke materialen beschikbaar voor sociale vaardigheidstraining en faalangstre-
ductietraining. 

 x 

Ruimtelijke omgeving 

a Er wordt een-op-een ondersteuning gegeven  x 

b De school zorgt voor algemene fysieke toegankelijkheid  x 

c De school is bereid aanpassingen te realiseren  x 

d Leerlingen kunnen gebruik maken van een eigen werkplek  x 

e Er zijn aparte ruimtes beschikbaar gedurende de pauzes  x 

f Er zijn aparte ruimtes voor een-op-een ondersteuning   x 

Het ondersteuningsteam heeft expertise in 

a Er is een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt  x 

b Er is een voortdurende professionalisering  x 

c Er is een systeem om nieuwe leerkrachten in te werken x  

d De leraren kunnen differentiëren  x 

e De leraren kunnen speciale onderwijsbehoeften onderkennen  x 

f Er is expertise beschikbaar m.b.t. handelingsgericht werken  x 

g Er is sprake van een teamaanpak  x 

h Docenten zijn in staat om maatwerk voor individuele leerlingen te leveren  x 

i Ouders kunnen betrokken worden bij de onderwijsondersteuning  x 

j Er is kennis beschikbaar van de onderwijsvoorzieningen in de regio  x 

k Bekwaamheid van enkele docenten/groepen op peil houden voor:  x 

 .  Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag  x 

 .  Kennis en aanpak dyscalculie  x 

 .  Kennis en aanpak AD(H)D  x 

 .  Kennis en aanpak ASS  x 

 .  Kennis en aanpak faalangst  x 

l Binnen school is kennis over psychiatrische stoornissen  x 

m Binnen de school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen x  

n Er is scholingsbeleid voor bovenstaande expertise  x 

o De zorgcoördinator heeft ruime kennis van competenties  x 

p Docenten/mentoren beschikken over competenties:  x 

 .  Betrekken van ouders bij de onderwijsondersteuning  x 

 .  Voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s  x 

 .  Voeren van leerlingbespreking  x 

 .  Opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelingsperspectief  x 

Samenwerking met externen 

a Samen met ketenpartners inhoud geven aan preventieve en curatieve ondersteuning door:  x 

 .  Interventies van School Maatschappelijk Werk  x 

 .  Inschakelen van Jeugdarts  x 

 .  Afstemming met Centrum Jong  x 

 .  Inschakelen van BJAA en geïndiceerde zorg  x 

 .  Inschakelen van GGZ  x 

 
2 Gemiddeld ca. 20 minuten beschikbaar, doch de school heeft zeer kleine groepen. 
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 Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwezig 

 .  Adequate communicatie met leerplichtambtenaar  x 

b De school heeft een Zorg Advies Team (ZAT)  x 

c De school werk samen met en stemt af met professionals  x 

d De school werkt samen met ketenpartners  x 

e Experts van externe organisaties zijn beschikbaar  x 

 

 
 


