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Voorwoord
In dit schoolondersteuningsplan kunt u lezen op welke wijze de ondersteuning georganiseerd is
binnen Altra College Zaanstreek en hoe de school met externe organisaties en instellingen op
het gebied van de zorg samenwerkt.
Dit schoolondersteuningsplan is opgesteld in een periode waarin op het gebied van onderwijs
en jeugdzorg veel veranderingen aan de orde zijn, onder andere als gevolg van de Wet op Passend Onderwijs. Veel zaken zijn in beweging en de concrete uitwerking is nog niet altijd duidelijk.
Altra College Zaanstreek probeert (pro)actief in te spelen op de veranderingen, zonder daarbij
de vigerende visie op onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen - die zijn waarde bewezen
heeft en bewijst - los te laten.
Dit nieuwe schoolondersteuningsplan is daarvan een eerste resultaat, waarbij duidelijk is dat de
komende periode veel aanpassingen en toevoegingen zullen moeten worden gedaan.
Het plan zal dan ook de komende jaren waar nodig worden geactualiseerd, waarbij tevens jaarlijks nieuwe ontwikkeldoelen zullen worden geformuleerd op basis van evaluatie van het jaarplan, dat in hoofdstuk 10 van dit document aan de orde komt.
Dit plan beschrijft de bestaande situatie, de wenselijke situatie en ook de planningen om de gewenste situatie te bereiken.
Verder bevat dit document de visie op onderwijs en ondersteuning, de uitgangspunten en doelstellingen, de functies en taken, de formatieve inzet en het communicatieplan op het gebied van
de ondersteuning.
In deze notitie staat de leerling centraal. Maar dit beleidsplan sluit ook aan bij de eisen van de
school en bij de eisen van het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ), zoals verwoord in
het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek.
Dit plan bestaat uit twee delen:
Deel A: het beleidsmatige deel, en
Deel B: waarin de meer praktische zaken zijn uitgewerkt: het instrumentarium van de school op
het gebied van de ondersteuning.
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat beide delen hun functie zullen hebben in het optimaliseren van de ondersteuning voor die leerlingen, die dat nodig hebben.

Frenk Saarloos, directeur
Lauren Hendriks, coördinator ondersteuning en begeleiding (COB)
Januari 2019
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Altra College Zaanstreek
Het Altra College heeft scholen in Amsterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost, Purmer College
in Amsterdam Noord, School2Care in Amsterdam Slotervaart en daarbuiten in Haarlemmermeer, Waterland en in de Zaanstreek.
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.
De school in de Zaanstreek biedt onderwijs aan leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband Zaanstreek. Maar ook de andere locaties zijn voor hen beschikbaar indien een meer specialistische (behandelings-)aanpak nodig is.
Op Altra College Zaanstreek zitten circa 100 leerlingen, verdeeld over de onderbouw en bovenbouw.
Een deel van de leerlingen zit in de zogeheten diagnostische klas. De diagnostische klas is een
voorziening waarin leerlingen, ouders, school en jeugdopvoedhulp samenwerken om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en te onderzoeken welke
vorm van onderwijs en ondersteuning daar het beste bij aansluiten.
De school beschikt ook over een zogeheten Trajectklas. In deze klas wordt op zeer intensieve
wijze afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In de trajectklas zitten leerlingen, die lichte ondersteuning, een time-out arrangement of zware ondersteuning nodig hebben.
Per 1 augustus 2016 is een nieuwe opleidingsroute binnen Altra College Zaanstreek gestart: de
vakschool, een opleidingsroute die zich kenmerkt door leren en oriënteren in de praktijk. De
vakschool is een nauwe samenwerking tussen vso, mbo en werkgevers. Hierdoor stimuleert de
vakschool praktisch talent, stromen vso leerlingen kansrijk door naar de arbeidsmarkt en worden werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen.
De vakschool is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. Een opleiding
waarbij de jongere vooral zelf actief bezig is. Al vanaf het derde leerjaar (3e klas) gaan de jongeren op bezoek bij bedrijven en instellingen en krijgen les van mensen die veel weten over een
bepaald beroep. Ook lopen zij regelmatig stage.
Verder verzorgt Altra College als geheel een viertal trajecten:
•

Transferium (Diagnostische klas)
Het Transferium is er voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Ze kunnen bij het Transferium
terecht als ze niet naar school gaan, als het niet goed gaat op school en de leerling niet
langer te handhaven is.
Het belangrijkste doel is om te werken aan de toekomst van de leerling. Op het Transferium
wordt gezorgd voor onderwijs aan deze leerplichtige jongeren, die om verschillende redenen niet meer naar school gaan en wordt hulp geboden om de problemen op te lossen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling weer naar school kan gaan of op een andere
manier aan zijn/haar toekomst gaat werken.
5
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•

School2Care
Bij School2Care maken jongeren die thuis, in de vrije tijd en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Zij worden geholpen binnen hun eigen omgeving. De jongeren krijgen een intensief programma (van acht tot acht), waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Er wordt alles op alles gezet om te zorgen dat de jongeren weer aanhaken bij school,
werk en de maatschappij.

•

Purmer College
Gericht op arbeid en job-coaching.

•

Altra werkt!
Gericht op job-coaching.

Ten slotte beschikt Altra College Zaanstreek over een Arbeidstrainingscentrum, dat deel kan
uitmaken van het stageprogramma. Het centrum traint jongeren voor een plek op de arbeidsmarkt. Ook kunnen leerlingen mee met de Altra klussenbus.
Altra College Zaanstreek maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ),
een samenwerking van alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio. Gezamenlijk wordt passende ondersteuning en zorg geboden aan leerlingen die dat nodig hebben.

1.2

Leerlingenpopulatie
De school heeft een regionale functie. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de regio Amsterdam-Noord tot Alkmaar van (speciale) basisscholen tot voortgezet onderwijs.
Het betreft leerlingen die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere
school terecht kunnen. Maar het zijn ook leerlingen, die net als alle andere jongeren, met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun
draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs.
De leerlingen zijn kwetsbare jongeren, jongeren met gedragsproblemen, veelal voortkomend
uit ontwikkelings-/gedragsstoornissen, zoals ADHD, ODD en stoornissen in het autistisch spectrum en/of psychiatrische problematiek, zoals angststoornissen of psychiatrie in opbouw. Of
voortkomend uit een licht verstandelijke beperking, die de leerling boos en opstandig maakt,
omdat ze het op school niet kunnen bijbenen.
Daarnaast groeien veel van de leerlingen op in leefomstandigheden die allesbehalve ideaal zijn
voor hun ontwikkeling.

1.3

Passend onderwijs
Passend onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning en zorg krijgt
waar hij of zij recht op heeft. Essentiële vragen daarbij zijn: wat heeft een leerling nodig, wie zijn
daarbij betrokken en op welke wijze wordt de organisatie daartoe ingericht?
Bij de beantwoording van deze vragen speelt het Samenwerkingsverband Vo een belangrijke
faciliterende, coördinerende en toezichthoudende rol. Een goede kwaliteit van het onderwijs
en een integrale samenwerking met jeugdzorg zijn doorslaggevend.
6
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Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig
hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning.
Voorbeelden van ondersteuning zijn: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Er worden diverse vormen van ondersteuning onderscheiden: zie hiervoor hoofdstuk 2. Ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden
binnen of buiten de school.
Dit schoolondersteuningsplan geeft een overzicht van alle vormen van ondersteuning, die in en
rond de school kunnen voorkomen en geeft tevens de ambities weer in een meerjarenbeleidsplan.

1.4

Samenhang met andere documenten
Op de website van de school is veel informatie te vinden over het onderwijs en de ondersteuning/zorg op het Altra College Zaanstreek.
Verder beschikt de school over een Jaarplan, een Programmabeschrijving en over het wettelijk
voorgeschreven Schoolplan.
Dit schoolondersteuningsplan richt zich vooral op de ondersteuningsstructuur van de school ,
de wijze waarop ondersteuning en zorg voor de leerlingen vorm wordt gegeven en de rol die de
ouders daarbij spelen.
Het Altra College Zaanstreek beschikt ook over een schoolondersteuningsprofiel. Dit is eveneens
te vinden op de website van de school. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft wat de school
aan (extra) ondersteuning biedt en met welke disciplines uit de zorg wordt samengewerkt. Het
is als het ware de etalage van de ondersteuning (en zorg), een ‘foto’ van de stand van zaken.
Het biedt ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteunings- en zorgniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.
.
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Hoofdstuk 2 Visie, uitgangspunten en doelstellingen
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie op ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ) en de schoolspecifieke benadering daarvan.
Tevens worden de uitgangspunten en doelstellingen van de school verwoord. Er wordt aangegeven welke factoren van invloed kunnen zijn, zowel in positieve als negatieve zin, op het zorgbeleid.

2.2

Visie van het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ) op ondersteuning
De schoolbesturen werken samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de
regio mogelijk te maken vanuit de volgende kernwaarden: samenwerken, flexibiliteit, betrokkenheid en optimisme:
•
•
•
•

2.3

Samenwerking: jongeren hebben een integrale aanpak nodig. Het samenwerkingsverband
zet zich in voor een intensieve en efficiënte samenwerking.
Optimalisering van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen, waarbij hun
ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan, vraagt dit van de scholen flexibiliteit om binnen
de wettelijke kaders tot maatwerk te komen.
Als extra ondersteuning nodig is, dan is betrokkenheid van ouders, docenten en eventuele
hulpverleners essentieel. Zij moeten de jongere het vertrouwen geven dat er altijd mogelijkheden en oplossingen zijn.
Tot slot vraagt het van alle partijen een optimistische blik, niet het probleem is leidend, maar
de mogelijkheden.

Ondersteuningsmogelijkheden
Binnen het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ) onderscheiden de scholen diverse vormen van ondersteuning:
•

Basisondersteuning
Een reguliere vo-school (een ‘begeleidingsschool’: zie ook paragraaf 5) kenmerkt zich door
het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van leerlingen, een sterke interne zorgstructuur,
het bieden van verschillende ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en het actief
onderhouden van werkrelaties met externe deskundigen.
Het speciaal onderwijs en de praktijkscholen (‘dialoogscholen’) dragen zorg voor een maximale en voortdurende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerling, zowel
intern (mentor-leerling, bijvoorbeeld) als naar buiten met ouders en deskundigen. Alleen bij
ernstige problematiek worden de leerlingen doorverwezen naar (een andere vorm van) het
vso.
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•

•

•

Extra ondersteuning
Arrangementen voor leerlingen, die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning. Arrangementen verschillen per school: zie pagina … en volgende. De begeleiding van de leerling is gericht op het omgaan met de eigen problematiek.
Tussenvoorzieningen
Lichte ondersteuning: het samenwerkingsverband beschikt over een orthopedagogisch- en
didactisch centrum: Saenstroom opdc met hierin Saenstroom vmbo, Saenstroom TOP (Rebound) en Baan Begeleiding Zaanstad (BBZ). Altra College Zaanstreek (vso) heeft hiernaast
nog een diagnostische klas.
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
Scholen voor havo/vwo krijgen een apart budget voor het onderwijs aan- en de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Voor de meeste leerlingen zijn één of meer aanpassingen
in het programma nodig. Een deel van deze leerlingen heeft ook extra ondersteuningsbehoeften. De begeleiding is gericht op het omgaan met de eigen problematiek, zodat de
betreffende leerling in staat is onderwijs te volgen op het cognitieve niveau dat bij hem of
haar past. In een aantal gevallen is specialistische ondersteuning nodig vanuit de hulpverlening en zullen onderwijs en hulpverlening samenwerken.

Verder kent het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ) nog een aantal schoolsoorten
met (extra) ondersteuningsmogelijkheden:
•

•

•

Praktijkonderwijs
Een school voor praktijkonderwijs is een reguliere school voor voortgezet onderwijs en is
bedoeld voor leerlingen met een cognitieve beperking en leerachterstanden. In de Zaanstreek gaat het om de volgende scholen voor praktijkonderwijs: De Brug te Assendelft en
De Faam in Zaandam. Scholen voor praktijkonderwijs richten zich onder andere op duurzame uitstroom naar arbeid, maar ook op de aansluiting met de ROC’s. Het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalen het uitstroomprofiel.
Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij de toeleiding naar arbeid, wordt dat
geboden door reïntegratiebedrijven, leerwerkprojecten, jongerenloket, UWV en gemeenten.
Voortgezet speciaal onderwijs
Dynamica Onderwijs: voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn, een lichamelijke of een meervoudige beperking hebben.
Altra College: gericht op leerlingen met een ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Soms zijn leerlingenaangewezen op een vso-school met een
heel specifiek aanbod buiten de regio.
Cluster 1 en 2
Blinde en slechtziende kinderen (Cluster 1) en kinderen die doof zijn, slechthorend of een
ernstige taal- en/of spraakachterstand (Cluster 2) hebben, volgen in veel gevallen onderwijs
buiten de regio.
Toelichting
De besturen in het Zaanse onderwijs willen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zoveel mogelijk onderwijs laten volgen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de eigen regio.
Hiervoor is binnen het samenwerkingsverband een basisondersteuningsprofiel afgesproken:
het beschrijft wat alle scholen minimaal bieden aan basisondersteuning.
9
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Voor leerlingen, voor wie de basisondersteuning niet voldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften, hebben de scholen één of meer arrangementen in de school ontwikkeld:
extra ondersteuning.
Kenmerk van deze arrangementen is, dat de leerlingen onderwijs volgen in de eigen klas en
dat de ondersteuning dichtbij de klas (in de school) ingezet kan worden, waarbij men er op
gericht is de leerling sterker te maken in het onderwijsleerproces op de eigen school. Scholen
maken hierbij gebruik van de expertise uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.
De tussenvoorzieningen en vso-scholen bieden daarnaast goede oplossingen voor leerlingen
waarvoor deze arrangementen niet toereikend zijn. Het samenwerkingsverband heeft een
aantal ‘tussenvoorzieningen’, waaronder een orthopedagogisch en -didactisch centrum
(opdc), om een dekkend aanbod van voorzieningen mogelijk te maken.
Er zijn ook leerlingen met een dermate complexe ondersteuningsvraag dat onderwijs, al dan
niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is. Voor deze leerlingen is het van belang dat
de ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp integraal wordt aangeboden, gericht op terugkeer naar onderwijs. Hiervoor worden op maat onderwijs-zorgarrangementen gezocht. Ouders en de leerlingen zelf zijn daarbij belangrijke partners om tot een kansrijke aanpak te komen.
In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is een en ander verder uitgewerkt.
In het ondersteuningsplan van SVZ vindt u dit alles verder uitgewerkt in uitgangspunten, doelen en activiteiten. U vindt het ondersteuningsplan hier.
In het wettelijk kader Passend Onderwijs worden de doelstellingen van het samenwerkingsverband als volgt beschreven:
‘Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen, die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwerkingsverband zet zich maximaal
in om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.’

2.4

Visie op onderwijs en ondersteuning binnen Altra College Zaanstreek
Altra College Zaanstreek streeft met haar onderwijs en ondersteuningsaanbod de volgende doelen na:
•
•
•
•

Re-integratie in een passende vorm van (regulier) onderwijs.
Bevordering van burgerschap en sociale integratie.
Behalen van maatschappelijk erkende diploma’s en certificaten.
Verwerven van een baan op de arbeidsmarkt.

Meer informatie hierover vindt u in het schoolplan.
Missie
Perspectief
Leerlingen hebben duidelijk in beeld waarvoor zij leren. Het doel is heel concreet. Waar mogelijk
een diploma, startkwalificatie, toegang tot een vervolgstudie of een baan.

10
Schoolondersteuningsplan 2018-2022 Altra College Zaanstreek
Versie: 190129

Ondersteuning en zorg met oog voor de context van de leerling
In het onderwijs is aandacht voor de leerling in zijn of haar context. Elke leerling krijgt een aanbod op maat, waarbij rekening wordt gehouden met wat hij of zij op dit moment nodig heeft
om zich te ontwikkelen en waarbij er aandacht is voor de hele omgeving van de leerling.
Leerlingen vinden hun draai in de maatschappij
In het onderwijs en de begeleiding van leerlingen wordt continu aansluiting gezocht bij de eisen
die de maatschappij aan hen stelt. Het doel: dat leerlingen succesvol kunnen functioneren in de
samenleving.
Visie
Het onderwijs dat op Altra College geboden wordt, is gebaseerd op dezelfde kerndoelen als in
het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de
leerling.
Op basis van een samenhangend plan van aanpak wordt het kind op school en in de thuissituatie
begeleid. Daarbij wordt samengewerkt met de ouders en - zo nodig - met externe deskundigen.
Altra College Zaanstreek 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
leerlingen worden gestimuleerd om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De school 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 onderstreept. Er worden duidelijke regels gehanteerd en er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden
van de leerling.
De school vindt het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en verantwoordelijk dragen. Samen met Altra Jeugd & Opvoedhulp biedt de school leerlingen - en ouders - extra hulp in de vorm van trainingen. Zie hiervoor elders in dit document.

2.5

Uitgangspunten
Altra College Zaanstreek biedt jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die aangewezen zijn op
vso, een flexibele en veilige leer/werkorganisatie, die uitgaat van:
•
•
•
•
•

2.6

de sociale en cognitieve competenties van de leerling;
uitbreiding van de levenswereld en het ontwikkelen van een wereldbeeld van de leerling;
uitdagende leerwerkprogramma’s, gerelateerd aan de maatschappij, waarin leerlingen onder
meer gemotiveerd leren kiezen;
de kansen op de arbeidsmarkt in de regio en bestendiging van werk;
kleinschaligheid.

Doelstellingen
Altra College Zaanstreek streeft de volgende doelstellingen met het onderwijsaanbod na:
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2.7

•

Re-integratie in een passende vorm van (regulier) onderwijs.
Leerlingen die de mogelijkheid hebben door te stromen naar een vorm van regulier onderwijs, zowel voortgezet onderwijs als mbo, worden hier met een gericht onderwijsaanbod op
voorbereid. Naast een didactisch aanbod, wordt systematisch aandacht aan leervaardigheden (Leren Leren). De meerderheid van de huidige leerlingen valt binnen het profiel arbeid.

•

Bevordering van burgerschap en sociale integratie
Onze leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. Op Altra College Zaanstreek verwerven leerlingen competenties die actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.
Ons onderwijs besteedt aandacht aan homotolerantie en seksuele weerbaarheid en laat de
leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. We stemmen ons
aanbod af op specifieke (sociale) omstandigheden in en rond de school die van invloed zijn
op de integratie en het burgerschap. Altra College besteedt dus systematisch aandacht aan
sociale vaardigheden (SV), algemene werknemersvaardigheden (AWV), loopbaan & burgerschap (LB).

•

Behalen van maatschappelijk erkende diploma’s en certificaten
Op Altra College kunnen leerlingen op verschillende niveaus diploma’s en/of certificaten
behalen. Leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt ontvangen met ingang van schooljaar 2014/2015 een getuigschrift.

•

Verwerven van een baan op de arbeidsmarkt
Alle leerlingen zullen uiteindelijk, binnen hun mogelijkheden, hun plaats op de arbeidsmarkt
moeten vinden. Uitgangspunten hierbij zijn de vraag van de arbeidsmarkt, economische
zelfstandigheid, duurzame werkgelegenheid en arbeidssatisfactie. De school streeft ernaar
dat alle leerlingen stage-ervaringen opdoen.

Kernwaarden
De kernwaarden verbinden, vertrouwen en vakmanschap vormen de leidraad voor het werk in
Altra College Zaanstreek in veranderende omstandigheden.
Verbinden
De school zoekt verbinding met kinderen en ouders, kijkt samen met hen wat werkt en stuurt
bij wanneer dat nodig is. Een kind met problemen thuis neemt die mee naar school en andersom. De deskundigheid op het gebied van onderwijs en jeugd- & opvoedhulp wordt ook verbonden door intensief samen te werken, elkaar te versterken en te inspireren.
De school verbindt zich ook met de toekomst: zij innoveert en stelt zich steeds de vraag hoe het
beste kan worden gebouwd aan de toekomst van elk kind.
Vertrouwen
Vertrouwen vormt het uitgangspunt om samen verder te bouwen. Met oprechte interesse luisteren om de ander beter te begrijpen om zo beter in te spelen op de behoeftes van leerling en
ouders. Zij moeten de school kunnen vertrouwen. En de school vertrouwt op de eigen kracht
van ouders, van de jongere en van samenwerkingspartners. Waar eigenwaarde en zelfrespect
groeien, komen ouders en kind het beste tot hun recht.
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Vakmanschap
Altra College Zaanstreek beschikt over waardevolle kennis en jarenlange ervaring op het gebied
van onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. De school blijft zich ontwikkelen in vakmanschap en
staat open voor veranderingen. Zij is alert en ondernemend. Vakmanschap daagt uit en dat
vraagt om voortdurend kritisch te blijven. Een vakman voert niet alleen zijn werk goed uit, hij
doet dat met passie, hart en ziel. Vakmanschap betekent ook transparant zijn over de behaalde
resultaten en de eigen beperkingen onder ogen zien. Als de school een kind of gezin niet kan
helpen, wordt onderzocht wie dit wel kan.

2.8

Voorwaarden voor een optimale ondersteuning
De volgende voorwaarden zijn relevant:
•
•
•
•
•
•
•

2.9

Een zorgvuldige uitvoering van het aannamebeleid.
Een veilige, prettige sfeer binnen een kleinschalige setting.
Rekening houden met de verschillen in aanleg en niveau van de leerling.
Afstemmen van de didactiek, rekening houdend met de eindtermen.
Vroegtijdige signalering van problemen: pedagogisch, didactisch, door docent en mentor.
Een goed functionerend intern en extern ondersteuningsteam, vallend onder de verantwoording van de ondersteuningscoördinator.
Het waar mogelijk en noodzakelijk betrekken van externe deskundigheid bij de leerlingproblematiek, maar ook het bepalen en hanteren van heldere (ondersteunings)grenzen van de
school.

Risicofactoren en positieve factoren
Als risicofactoren kunnen worden gezien:
• De invoering van de referentieniveaus, waardoor de toelatingseisen van de ROC’s worden verhoogd en de doorstroming van leerlingen naar een opleiding worden belemmerd.
• Herstructurering van het mbo, waardoor de niveau 3 opleidingen voor leerlingen van vso-scholen niet of nauwelijks haalbaar meer zijn.
• Passend onderwijs en de onzekerheid rond de financiële situatie.
• Onvoldoende beschikbaarheid van werk in bepaalde sectoren: de vraag is of de school haar
opdracht daardoor in voldoende mate kan uitvoeren.
Positieve of bevorderende factoren met betrekking tot de ondersteuning zijn:
•
•
•
•

De hoge deskundigheidsgraad van het team.
De positieve samenwerking tussen alle interne en externe deskundigen.
Een goede relatie met het bedrijfsleven.
Een groot netwerk met veel ondersteuningsmogelijkheden.
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Hoofdstuk 3 Aanmelding, toelating en plaatsing
3.1

Aanmelding
Een leerling kan slechts toegelaten worden tot Altra College Zaanstreek als hij/zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft van het Samenwerkingsverband Vo. De Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van het samenwerkingsverband adviseert de directeur-bestuurder over het
afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring. De directeur-bestuurder neemt het besluit.
Bij de voorbereiding van de aanvraag speelt het interne ondersteuningsteam van de school of een
multidisciplinair overleg (MDO) een belangrijke rol. De aanvraag dient daar besproken te worden
met alle partners, die bij de leerling betrokken zijn. Ook is het van belang om de ouders en de
leerling te betrekken bij de aanvraag. In het format van de aanvraag worden zij specifiek gevraagd
hun zienswijze weer te geven.
Er kunnen drie mogelijke routes worden onderscheiden:
1. Van s(b)o naar vso: de leerling komt van een school voor speciaal onderwijs en daar wordt
geadviseerd door te stromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.
2. Van po naar vso: de school voor basisonderwijs adviseert een vso-setting
3. Van vo naar vso: de school voor voortgezet onderwijs heeft de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden bereikt en adviseert plaatsing in het vso.
In alle gevallen dient een dossier aangeleverd te worden aan de CTA.
Altra College Zaanstreek beschikt over een protocol met betrekking tot de aanmelding en toelating.

3.2

Toelating
De basis voor het toekennen van een plek in een tussenvoorziening of de afgifte van toelaatbaarheidsverklaring vormen de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De ondersteuningsbehoeften worden beschreven op de vijf velden van ondersteuning die in het samenwerkingsverband worden gehanteerd:
1.
2.
3.
4.
5.

De hoeveelheid aandacht/handen in de klas
Speciale onderwijsmaterialen
De ruimtelijke omgeving.
Expertise
Samenwerking met externe instanties die zich ook met de zorg voor de leerling bezig houden

Als de ondersteuningsbehoeften de mogelijkheden van de reguliere school overstijgen, wordt bekeken of een tussenvoorziening of voortgezet speciaal onderwijs beter passend is voor de betreffende leerling. Naast de beschrijving van de ondersteuningsbehoeften, vormt het dossier van de
leerling de input voor de bespreking. Daarnaast is voor toelaatbaarheidsverklaringen voor vso van
twee deskundigen een advies nodig.
Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van de CTA is opgenomen in bijlage 4 van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Vo.
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3.3

Stroomschema aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding

Uitvragen punten voor
OPP:
• Wat is het ontwikkelingsperspectief?
• Wat zijn risicofactoren?
• Wat zijn protectieve
factoren?
• Niveau leerling? Achterstand?
• Doelen en/of hulpvraag leerling?

Intake
Met leerling en ouders door Coordinator O&B/IB’er

Overleg
Coördinator Ondersteuning en
Begeleiding – IB’er

Informatie opvragen
Van oude school en
hulpverlening (door de
COB)

Niveau bepalen

Niveau niet bekend

Niveau bekend

Start toetsmodule

De interne begeleider communiceert naar de docenten
op welk niveau de leerling
gaat werken

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

WISC III
NIO
Methode-toetsen
Drempelonderzoek

•
•

Start schrijven OPP
Formuleren
perspectief en hoofddoelen door intern
begeleider

•

Schrijven OPP deel
2b: mentor en leerling formuleren samen leerdoelen en
werkafspraken

De intern begeleider stelt de
didactische doelen en het
onderwijsperspectief op.
De ondersteuningscoördinator stelt het beeld van de
leerling op

De mentor en de leerling
formuleren leerdoelen en
maken werkafspraken

Doelen en afspraken
worden opgenomen in de
klassenmap van de
vakdocent

•

•

OPP klaar: ouders uitnodigen door de mentor voor bespreking
en ondertekening

N.B. OPP = Ontwikkelingsperspectief(plan)

15
Schoolondersteuningsplan 2018-2022 Altra College Zaanstreek
Versie: 190129

3.4

Intake leerlingen
Wanneer een leerling bij Altra College Zaanstreek wordt aangemeld, wordt onder regie van de
coördinator ondersteuning en begeleiding (verder: COB) een vast stappenplan gevolgd:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3.5

Altra College Zaanstreek neemt contact op met de school van herkomst.
Er komt informatie van het samenwerkingsverband; indien noodzakelijk wordt aanvullende
informatie bij de school van herkomst opgevraagd.
Interpretatie van de beschikbare informatie.
Afspraak met de leerling en de ouders.
Intakegesprek over onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n), thuissituatie en vrije tijd.
Formuleren van het ontwikkelingsperspectief (OP): perspectief, opleiding, uitstroombestemming, schooljaar van uitstroom.
Indien van toepassing wordt het niveau bepaald waarop de leerling de didactische 0-meting
zal doen en wordt met de leerling en ouders afgesproken om de didactische 0-meting te doen.
Afspreken startdatum met leerling en ouders en terugkoppelen van de startdatum naar de
vorige school, aanmelder en andere betrokkenen.
Leerling en ouders komen voor eerste mentorgesprek, om het ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) te ondertekenen, praktische afspraken te maken over rooster, e.d.
De leerling start.

Signalering ondersteuningsbehoefte
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen, die instromen in Altra College Zaanstreek, worden op
de volgende manieren geïnventariseerd:
•
•

•

•
•
•
•

2

Beoordelen van de informatie in het aanmeldingsformulier.
Er wordt gebruik gemaakt van didactische gegevens die door de toeleverende school worden
aangeleverd.
Vaak worden leerlingen aangemeld met gegevens over het IQ. Als de gegevens ontbreken of
verouderd zijn bekijkt de coördinator ondersteuning en begeleiding (COB) of het nodig is om
een IQ-test af te nemen bij de leerling. De resultaten leggen worden vastgelegd in SOMToday.2
Om het (begin-)niveau van de leerling vast te stellen wordt, indien de beschikbare informatie
daartoe aanleiding geeft, bij leerlingen in de onderbouw een didactische 0-meting afgenomen. Er worden testen afgenomen waarmee duidelijk wordt welke onderdelen van Nederlands/Rekenen/Engels de leerling beheerst en waar nog aandacht aan besteed moet worden.
De resultaten en analyse worden in SOMToday vastgelegd.
Opvragen en screenen van beschikbare informatie bij ouders.
Persoonlijk contact tussen Altra College Zaanstreek en de aanleverende school om de aangemelde leerlingen door te spreken.
Intern overleg met ondersteunings- en zorgdeskundigen.
Observatie van de aangemelde leerling. (eventueel)

SOMToday is een digitaal leerlingenplatform voor het voortgezet onderwijs.
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Voor het bepalen van het ontwikkelingsperspectief en het benoemen van de concrete onderwijsbehoeften van een leerling is belangrijk dat er zicht is op factoren, die de ontwikkeling van de
leerling bevorderen en/of belemmeren. Vaak belemmeren factoren in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in de werkhouding de (leer-)ontwikkeling van leerlingen:
•
•

Vaststellen beginsituatie op basis van onderwijskundige rapportage/dossier, input ouders/leerling, onderzoek (CAP-J, OBVL, TRF, CBCL) of anders, aangeleverd door de school van
herkomst.
Tijdens het schooljaar wordt het gedrag van de leerling periodiek in de leerlingbespreking en
in de Commissie van Begeleiding (CvB) besproken en tevens door de mentor en de leerling
besproken in de mentorgesprekken.

Indien aanvullende informatie nodig is, kan handelingsgerichte diagnostiek aangevraagd worden.
Afspraken daarover worden vastgelegd in de begeleidingsverslagen. De resultaten van de handelingsgerichte diagnostiek worden in SOM Today (Leerlingvolgsysteem) vastgelegd.
Zie voor een verdere uitwerking van dit thema ook 5.6.

3.6

Plaatsing
De coördinatoren ondersteuning en begeleiding zijn verantwoordelijk voor het koppelen van leerlingen aan de juiste vakken en lesgroepen. Zodra een leerling is gekoppeld vanuit ParnasSys, is
het noodzakelijk de leerling in SOM Today te plaatsen en te koppelen aan:
•
•
•
•
•

Leerjaar
Opleiding
Stamgroep (en bijbehorende mentoren)
Vakken
Lesgroepen

Binnen SOM wordt gebruik gemaakt van opleidingen, waaraan leerlingen worden gekoppeld.
Per opleiding is het bijbehorende vakkenaanbod gedefinieerd, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen verplichte en optionele vakken:
•
•

Verplichte vakken: dienen in principe aangeboden te worden; dit is gebaseerd op landelijke
regelingen.
Optionele vakken: dit betreft vakken die:
o modulair worden aangeboden (bijv. Rekentoets, VCA-B, Informatiekunde);
o als sector-, profiel- of keuzevak gekozen moeten worden op grond van de opleiding;
o afhankelijk zijn van beschikbaarheid van faciliteiten en/of een vakdocent (praktijkvakken,
zoals AT, CT, LO)

Als een leerling gekoppeld is aan zijn/haar vakkenaanbod, zal de leerling ook de bijbehorende
lessen moeten volgen.
Het volgen van lessen doet een leerling in lesgroepen. Een lesgroep is een verzameling leerlingen,
die samenkomen in een lokaal op een bepaald moment om een bepaald vak te krijgen op een
bepaald niveau.
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Hoofdstuk 4 Planmatig handelen
4.1

Inleiding
Altra College Zaanstreek wil het beste uit de leerling halen. Leerlingen presteren beter als de
leerstof systematisch wordt gepland en de leervorderingen systematisch worden gevolgd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de methodieken van ‘opbrengstgericht werken’ en ‘handelingsgericht werken’.

4.1.1

Opbrengstgericht werken
Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs toont aan dat scholen die opbrengstgericht werken betere (leer)opbrengsten hebben en dat de leerlingen meer vooruitgang
boeken. Altra College Zaanstreek werkt steeds meer opbrengstgericht.
Het is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties. Vijf kenmerken van opbrengstgericht werken zijn:
•
•
•
•
•

Onderwijsprestaties maximaliseren: de school heeft zo hoog mogelijke verwachtingen ten aanzien van de prestaties van leerlingen. De gewenste prestaties worden
concreet in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 3.
Concrete, meetbare doelen stellen: de beginsituatie en de gewenste situatie (uitstroomperspectief) van de leerling in kaart.
Prestaties meten: meten, volgen en analyseren van de vorderingen via een (digitaal)
leerling- en onderwijsvolgsysteem en een (didactisch) toetsinstrumentarium (landelijke erkende toetsen en examens, methodegebonden toetsen).
Aanpassen van doelstellingen en activiteiten: structureel analyseren van tussentijdse opbrengsten en deze samen met de leerling evalueren.
Systematische aanpak met behulp van een ondersteuningscyclus: niet afhankelijk
zijn van individuen of lokale initiatieven, maar verankerd in een cyclus van plannen
maken, uitvoeren en beheersen van de uitvoering.

Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten focussen op leerprestaties en op
wat er nodig is om die optimale prestaties te bereiken: schoolse vaardigheden. Toetsresultaten spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook observeren en samenwerken met
collega’s. Naast leerprestaties en schoolse vaardigheden gaat het ook om de sociale
kwaliteit van de school: het verwerven van sociale- en maatschappelijke vaardigheden
door leerlingen. Alle leerlingen beschikken over een ontwikkelingsperspectief(plan)
(OPP). Dit biedt dit de mogelijkheid om de doelrealisatie te monitoren.

4.2.2

Handelingsgericht werken (HGW)
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen verbeteren.

3

Zie hiervoor paragraaf 4.4.
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Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.
HGW gaat uit van zeven principes:
1. De werkwijze is doelgericht: voor alle leerlingen worden in een OPP specifieke doelen vastgesteld. Deze doelen worden met leerling en ouders4 opgesteld en regelmatig geëvalueerd.
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: de driehoek leerling-ouders-school is
cruciaal. Daarbij is de interactie tussen docenten en leerlingen van groot belang. Afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn/haar omgeving is evenzeer van
belang: de groep, de leerkracht, de school en de ouders.
3. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: wat de leerling nodig heeft, is
telkens de eerste vereiste voor een succesvolle ondersteuning. In persoonlijke gesprekken en na consultering van (ouders), docenten en begeleiders worden doelen
opgesteld. Essentieel is daarbij het omgaan met verschillen tussen leerlingen: wat
heeft de leerling nodig? Welke aanpak past hierbij? Een specifieke aanpak voor de
noodzakelijke ondersteuning van een leerling wordt gedeeld met alle docenten van
de leerling.
4. Docenten en mentoren maken het verschil: zij stemmen hun onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillen tussen leerlingen en bevorderen zo de leerprestaties en
het welbevinden van de leerling. Goede docenten zijn effectief, ongeacht de kenmerken van de leerling. De mentor is de eerste in de lijn. Docenten zijn voor een
groot deel uitvoerend als het gaat om de specifieke ondersteuning van een leerling.
5. Positieve aspecten zijn van groot belang: Altra College Zaanstreek heeft aandacht
voor positieve aspecten van leerlingen, ouders, school (klas en docenten). Deze aspecten worden bewust gezien en gehoord, worden benoemd, opgeschreven en benut in de aanpak. Aandacht voor het positieve beschermt de leerling tegen een te
negatief beeld van een leerling, klas, ouders, docent, team of van zichzelf. Positiviteit biedt perspectief: dat wat goed gaat wordt verder uitgebreid. Een open houding
is erg belangrijk.
6. Constructieve samenwerking tussen school en ouders: het moet duidelijk zijn wat

iedereen van elkaar mag verwachten. Zoals een leerling weet waar hij aan het
eind van het jaar aan moet voldoen om bevorderd te kunnen worden, zo is
ieder personeelslid ook op de hoogte van doelen die gesteld zijn. Hierover
worden duidelijke afspraken gemaakt. Een goede communicatie en optimale samenwerking zijn dus van groot belang
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant: op school wordt gezegd wat
er wordt gedaan en gedaan wat er wordt gezegd. HGW is een systematische en
transparante werkwijze, het is inzichtelijk hoe de school wil werken en waarom. Er
zijn heldere afspraken over wie wat doet, wanneer, hoe, waar en waarom.
De zeven uitgangspunten vormen de visie van handelingsgericht werken. Deze uitgangspunten zijn geconcretiseerd in een onderwijs- en ondersteuningsroute, de HGW-cyclus.
Hierin staan de werkwijze en afspraken beschreven: wie doet wat, wanneer, hoe en
waarom? Deze cyclus ondersteunt docenten bij het omgaan met verschillen in de klas.

4

Lees voor óuders’ overal ouder(s)/verzorger(s).
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Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod
afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de
hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de betreffende
leerling heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast en vastgelegd in een OPP.
Het interne ondersteuningsteam en het docententeam werken met ontwikkelingsperspectiefplannen, die zijn gestoeld op de methodiek van het handelingsgericht werken.

4.2

De HGW-cyclus in schema

Externezorgpartners

6 Hanteren en
evalueren
groepsoverzichten

Waarnemen

Commissie van Begeleiding

1 Groepsoverzicht

Leerlingen
Realiseren

Begrijpen
Ouders Docenten

4 Leerlingen
integreren in
groepen

Plannen

OPP

5 Opstellen
groepsoverzichten

2 Signaleren van
leerlingen die
extra begeleiding nodig
hebben

3 Benoemen van
hun ondersteuningsbehoeften
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Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben (de cirkel om de HGW-cyclus) is er extra interne ondersteuning. Het gaat hierbij nog niet zozeer om het organiseren van individuele ondersteuning buiten de klas, maar om het coachen en ondersteunen van docenten die lesgeven
aan deze leerlingen.
De buitenste twee cirkels beschrijven de mogelijke begeleiding van leerlingen door de coördinator ondersteuning en begeleiding, het interne ondersteuningsteam of de externe ondersteunings- en zorgpartners.

4.3

Werkwijze van Altra College Zaanstreek
Ten minste drie maal per schooljaar doorloopt de leerkracht, met steun van de intern begeleider
en COB, de stappen van de cyclus van handelingsgericht werken op groepsniveau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verzamelen en analyseren van leerlingengegevens.
Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
Opstellen van een groepsplan.
Dit plan uitvoeren.
Evalueren.

In de onderwijs-ondersteuningscyclus worden de volgende vragen gesteld over een leerling:
•
•
•

Welk niveau kan een leerling behalen?
Naar welke vervolgopleiding zou de leerling kunnen uitstromen?
Welke houding willen we van de leerling zien om dit ook mogelijk te maken?

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden samen met de leerling doelen vastgesteld en
deze worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het leerlingenvolgsysteem (LVS).
De school stelt een uitstroomperspectief op en beschrijft tevens wat de leerling per jaar zal
moeten bereiken om dit perspectief te halen. Ook worden eventuele beperkingen beschreven.
Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief en met individuele en groepsplannen (voor leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeftes) vereist het opstellen van goede leerlijnen en het zorgvuldig 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 docent/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 Disciplinair Overleg (MDO). Hier wordt per vergadering één leerling besproken in aanwezigheid van
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de ouders en alle benodigde (externe) deskundigen. Zo kan indien nodig ook direct afstemming
plaatsvinden. 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 er om deze reden dan ook niet.
Binnen het Ondersteunings Advies Team (EAT) wordt aan de hand van casuïstiek kennis overgedragen tussen alle betrokkenen: nieuwe inzichten en werkwijzen, ervaringen, nieuwtjes, etc.
Het zijn in feite professionaliseringsbijeenkomsten. Vaste vertegenwoordigers in het EAT zijn:
coördinator ondersteuning en begeleiding (COB), Jeugdarts, Jeugdteams (Assendelft/Westzaan
en Krommenie/Wormerveer), Leerplichtambtenaar en de ambulante hulpverleners van Altra
Thuis en Op School (ATOS) . Eventuele andere organisaties nemen deel op afroep.

4.4

Werken met het ontwikkelingsperspectief(plan) (OPP)
Voor alle leerlingen op Altra College Zaanstreek wordt in samenspraak met de leerling en
zijn/haar ouders een ontwikkelingsperspectief(plan) (OPP) opgesteld.
In een OPP wordt op grond van de verzamelde gegevens het volgende vastgelegd:
•
•

•

Het perspectief, het schooljaar van uitstroom en de uitstroombestemming.
De belemmerende en bevorderende factoren op de volgende domeinen:
o Psychosociaal functioneren
o Lichamelijke gezondheid
o Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling
o Gezin en opvoeding
o Jeugdige en omgeving
Een onderbouwing.

Er is een reguliere versie van het OPP en een versie voor kortverblijf (< één schooljaar).
Het OPP kent de volgende uitstroommogelijkheden:
•
•
•
•
•

Altra Werkt!
Arbeid
MBO 1
Mbo 2
Mbo 3

Het OPP wordt ondertekend door ouder(-s) en leerling en de school.
Het OPP wordt in de Commissie van Begeleiding geëvalueerd: ligt de leerling nog op koers?
Het gaat daarbij om het volgende:
•
•
•
•

Evaluatie van de gestelde doelen: per doel wordt aangegeven of het wel, niet of deels behaald is. Hierbij wordt beschreven hoe tot deze resultaten is gekomen. Welke aanpak werkt
en wat werkt niet? Wat geeft de leerling daar zelf over aan?
Daarnaast worden de beschermende- en risicofactoren geëvalueerd. Indien er factoren zijn
veranderd, bijgekomen of afgevallen, wordt dit aangepast/aangevuld.
Bijzonderheden van de afgelopen periode worden vermeld.
Het OPP wordt opnieuw vastgesteld. (zijn we op de goede weg?)
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•

•

Vervolgens worden opnieuw de doelen geformuleerd: doelen die nog niet, of slechts gedeeltelijk zijn behaald en eventueel nieuwe doelen.
Bij de niet of gedeeltelijk behaalde doelen wordt de aanpak van de docent/mentor eventueel aangepast als deze niet (voldoende) heeft gewerkt, of voortgezet als de aanpak wel
werkt, maar er meer tijd voor nodig is.
Het is heel belangrijk dat ouders en leerling betrokken zijn bij het opstellen van het OPP en
het formuleren van de doelen en de aanpak. De leerling en de ouders krijgen daarom de
gelegenheid te reageren op het OPP en ondertekenen het voor akkoord.
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Hoofdstuk 5 Ondersteuningsstructuur
5.1

Inleiding
Bij het vaststellen van de mate waarin een school ondersteuning biedt aan de leerlingen, kan
een onderscheid worden gemaakt in vier ideaaltypische schoolprofielen:
•
•
•
•

Netwerkschool
Begeleidingsschool
Dialoogschool
Integratieve school

Waar de netwerkschool gebruikt maakt van speciale ondersteuning van andere, specifieke voorzieningen, biedt de integratieve school zelf alle onderwijsondersteuning aan alle leerlingen.
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat een geleidelijke ontwikkeling wordt ingezet. De scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken, dat zij zich ontwikkelen tot een zogenaamde ‘begeleidingsschool’. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, het opdc en de scholen voor praktijkonderwijs ontwikkelen zich tot
zogenaamde ‘dialoogscholen’.
Een begeleidingsschool kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de
leerlingen, een sterke interne ondersteuningsstructuur, het bieden van verschillende ondersteuningsmogelijkheden en 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. Bij complexe problematiek doet de begeleidingsschool een beroep
op andere onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen binnen de regio.
De dialoogschool draagt zorg voor een maximale en voortdurende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel intern (mentor-leerling bijvoorbeeld) als naar buiten
met ouders en deskundigen. Wanneer leerlingen, ondanks de extra ondersteuning in de dialoogschool, niet de passende ondersteuning kan worden geboden, worden de leerlingen doorverwezen naar (een andere vorm van) het vso.
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, waaronder Altra College Zaanstreek, het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (opdc) en de scholen voor Praktijkonderwijs ontwikkelen zich tot zogenaamde ‘dialoogschool’.

5.2

Niveaus van ondersteuning binnen het samenwerkingsverband
Binnen het samenwerkingsverband worden de volgende ondersteuningsniveaus onderscheiden:
•

Basisondersteuning, die voor alle leerlingen geldt (hierover zijn in de Zaanstreek tussen
scholen afspraken gemaakt: zie voor een overzicht van de situatie op Altra College Zaanstreek bijlage 1).
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•

•

Extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning. Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn (niveau 2),
maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school. Extra ondersteuning wordt aangeboden door middel van arrangementen: zie hoofdstuk 6.
Ondersteuningsmogelijkheden buiten de reguliere vo-scholen5
Het samenwerkingsverband beschikt over een orthopedagogisch- en didactisch centrum:
Saenstroom opdc. Hierin zijn de volgende lichte voorzieningen opgenomen:
1. Saenstroom vmbo: voor leerlingen, die de capaciteiten hebben om een vmbo-opleiding
te volgen, maar die ondanks leerwegondersteuning niet in staat blijken te zijn om die
opleiding met succes te doorlopen op een reguliere vmbo-school.
2. Saenstroom TOP: dit is de Reboundvoorziening van het samenwerkingsverband. Rebound is een arrangement dat tijdelijk opvang biedt aan leerlingen die door hun gedrag
niet meer te handhaven zijn op hun school.
3. Baan Begeleiding Zaanstad (BBZ): een werkervaringsproject voor jongeren van 15 en 16
jaar, die vastlopen in het regulier onderwijs.
Altra College Zaanstreek (vso) verzorgt daarnaast nog een tweetal tussenvoorzieningen:
4. Diagnostische klas: Leerlingen komen vanwege allerlei factoren in de diagnostische klas
terecht. De rode draad is dat het tijdelijk op de reguliere school niet meer loopt en dat
het onduidelijk is wat daar de reden voor is. De school van inschrijving is en blijft verantwoordelijk voor de leerling en terugplaatsing blijft dan ook het uitgangspunt.
De school geeft bij plaatsing aan wat er moet gebeuren om de leerling weer op te kunnen nemen. Het bevoegd gezag van de school stelt daartoe een ontwikkelingsperspectief op. Onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is de verwachte verblijfsduur van
de leerling in de diagnostische klas.
De maximale verblijfsduur is zes maanden. Ook wordt vastgelegd of de leerling het gehele onderwijsprogramma of een deel van het onderwijsprogramma in de diagnostische
klas volgt. De opdracht van de diagnostische klas is de leerlingen in zo kort mogelijke
tijd te helpen met hun gedrag en met de sociale omgeving, zodat ze de balans terugvinden en weer tot leren komen.
5. Vso +: Voor sommige jongeren lijkt een louter schoolse setting niet geschikt te zijn. Zonder een passend onderwijszorgarrangement komen veel van deze jongeren niet naar
school. VSO+ is een eerste stap van schooluitval naar een laagdrempelige onderwijssetting waar extra aandacht is voor de basisbehoeftes van leerlingen, vakoverstijgende
vaardigheden en schoolse vakken onder directe begeleiding van VSO-docenten. Het
eerste en grootste doel binnen VSO+ voor leerlingen is gericht op het sociaal-emotioneel weer in balans komen. Samen met de leerling, ouder(-s)/verzorger(-s) en de betrokken hulpverlening wordt de beginsituatie rondom sociaal-emotioneel functioneren
bepaald, wordt de gewenste situatie uitgevraagd en wordt gekeken wat er allemaal al
goed gaat. Vanuit die situatie worden de vervolgstappen met elkaar bepaald. We werken intensief samen met de hulpverleners t.a.v. de voortgang van de doelen. Binnen
VSO+ ligt de focus uiteraard ook op onderwijs. Immers is dat waarvoor leerlingen gemotiveerd zijn en hetgeen hen perspectief biedt op een betere toekomst. VSO+ biedt
leerlingen een enthousiast en professioneel team in een vaste veilige en uitdagende

5

Meer informatie vindt u in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek (SVZ).
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leeromgeving met verschillende onderwijsmogelijkheden. Het eerste doel is dan aanwezig zijn, het ‘verdragen’ van het weer op school zijn, het in zelfbepaalde stappen weer
meedoen met de lessen en het zicht krijgen op perspectief. We gaan er vanuit dat met
het aangeboden programma en de manier van coachen leerlingen weer hun motivatie
en kracht hervinden. Het uiteindelijke doel is het weer perspectief krijgen op een plek
in de maatschappij.
In het beleidsdocument ‘Vso+, een focus op eigen kracht en toekomst’ is de aanpak
uitvoerig beschreven.
1. Scholen die specifieke ondersteuning aan leerlingen bieden
o School voor praktijkonderwijs (2): regulier vo met vooral leren door doen. Scholen
voor praktijkonderwijs richten zich onder andere op duurzame uitstroom naar arbeid, maar ook op de aansluiting met de ROC’s.
o Altra College Zaanstreek (vso)
Altra College Zaanstreek is gericht op leerlingen met een ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. De school werkt vanuit een integrale aanpak onderwijs-jeugdzorg-jeugd GGZ. Er wordt samengewerkt met de
verschillende Jeugdteams in de regio.
o Dynamica Onderwijs: voor leerlingen die die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn,
een lichamelijke of een meervoudige beperking hebben. Deze school bereidt leerlingen voor op dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding.
Voor de leerlingen, die afhankelijk zijn van revalidatie, wordt samengewerkt met de
revalidatieafdeling van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende instellingen voor jeugdzorg en orthopedagogische praktijken.
o Vso-scholen buiten de regio
Een aantal leerlingen heeft een specifieke, hooggespecialiseerde ondersteuningsbehoefte, en is daarvoor aangewezen op een school of voorziening buiten het
Zaanse samenwerkingsverband.
o Cluster 1 en 2: blinde en slechtziende kinderen, kinderen die doof zijn, slechthorend of een ernstige taal- en/of spraakachterstand hebben, volgen in veel gevallen
onderwijs buiten de regio.
Hoofdstuk 5 beperkt zich verder tot de basisondersteuning. De extra ondersteuning worden
beschreven in hoofdstuk 6.

5.3

De ondersteuning op Altra College Zaanstreek
De leerlingen van Altra College Zaanstreek hebben op verschillende terreinen extra ondersteuning nodig. Daarom biedt Altra College Zaanstreek, meer nog dan andere scholen, begeleiding
bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen de
school ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.
Het programma voor de leerlingen van 12 jaar en ouder bestaat uit één van de hieronder genoemde mogelijkheden:
•

Basisvaardigheden. (afronden leerstof basisonderwijs)
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•
•
•
•

Basisvorming. (vmbo)
Voorbereiding op deelname aan het examen.
Een arbeidstoeleidingstraject met stages en branchecertificaten
Niveau 1 en/of 2 opleidingen voor leerlingen vanaf 15 jaar.

Altra College Zaanstreek werkt met onderwijsondersteuningslijnen: één breed inzetbaar programma voor elke individuele leerling, 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 diagnostiek - in overleg
met leerling en ouders een integraal handelingsplan opgezet.
In feite kent het Altra College Zaanstreek drie niveaus van ondersteuning:
1. Basisondersteuning
De meeste leerlingen hebben hieraan voldoende. Het betreft kleine klassen, maximaal tien
leerlingen in de onderbouw, met een vaste mentor, waarin met individuele en groepshandelingsplannen wordt gewerkt.
2. Extra ondersteuning binnen de schoollocatie
GGZ- of Jeugdzorgprogramma’s, aangeboden door ATOS, JGGZ, Jeugdteams of een andere
zorginstelling. Daarnaast biedt de school een trajectgroep en een vso+-klas aan.
3. Extra ondersteuning of zorg buiten de schoollocatie
Dit betreft meestal een specialistisch behandelaanbod door Jeugdbescherming of de GGZinstellingen. Hier zijn nog veel ontwikkelingen gaande.
Hieronder wordt de ondersteuningsstructuur op het Altra College Zaanstreek beschreven en
weergegeven. Er wordt gedurende het schooljaar volgens een vaste cyclus gewerkt waarbij de
ondersteuning van de leerlingen wordt vastgesteld, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Sinds enkele jaren werkt Altra College Zaanstreek ook met Positive Behavior Support (PBS) Binnen deze handelingsaanpak wordt gesproken over een begeleidingsaanbod in drie arrangementen:
1. Het basisarrangement waarmee 80% van de leerlingen kan worden bediend.
2. Een intensief arrangement waarin 15% van de leerlingpopulatie valt.
3. Een zeer intensief arrangement waartoe 5% van de leerlingen behoort.
Ad 1 Basisarrangement
Binnen het basisondersteuningsarrangement van Altra College Zaanstreek vallen vormen
van ondersteuning en interventies die gelden voor iedere leerling. Denk hierbij aan PBSlessen, ondersteuning vanuit het mentoraat, kortdurende interventies vanuit de interne
begeleiding en de coördinator ondersteuning en begeleiding, trainingen en werken vanuit
het ontwikkelingsperspectiefplan.
Ad 2 Intensieve arrangement
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Wanneer blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan er van uit het basisarrangement geboden kan worden, kan er gebruik gemaakt worden van interventies passend bij het intensieve arrangement.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet van Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding vanuit
ATOS, Check-in Check-out en meer intensieve ondersteuning vanuit het interne ondersteuningsteam.
Ad 3 Zeer intensief arrangement
Bij 5% van de leerlingen is er sprake van een zeer intensieve begeleidings- en ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen worden geplaatst in de Vso+ van de school. Aan de hand
van een individuele gedragsfunctieanalyse wordt er door het interne ondersteuningsteam
en de mentor een individueel plan op maat gemaakt. Hierbij wordt nauw samen gewerkt
met de Jeugdhulpverlening, GGZ en/of Jeugdbescherming.
Leerlingen werken aan individuele, korte en haalbare doelen, waarbij intensief wordt ingezet op het aanleren van schoolse vaardigheden. Doel hierbij is altijd terugkeer naar de
mentorklas.
Leerlingenondersteuning
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten
of de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert
regelmatig met de leerling en zijn/haar ouders.
Schoolondersteuning Altra College Zaanstreek
Schoolondersteuning Altra College Zaanstreek zorgt dat iedere leerling die extra begeleiding
krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege
leerproblemen. De coördinator ondersteuning en begeleiding kijkt of ondersteuning nodig is
vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag.

5.4

Onderwijsondersteuningslijnen op Altra College Zaanstreek
In 2011 heeft Altra de onderwijsondersteuningslijnen ingevoerd. Herkenbare en breed inzetbare programma’s, gebaseerd op de onmisbare verbinding tussen school en gezin. De essentie
is: één plan voor het hele gezin, één hulpverlener die het gezin bijstaat met hulp op maat, gericht
op de belangrijke aspecten van het leven: het gezin, de school, vrije tijdsbesteding.
Met de onderwijsondersteuningslijnen is de school in staat om maatwerk te leveren. Om dit
mogelijk te maken, zijn er op de school naast het onderwijsteam ook jeugdzorgteams actief.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg (N. Pameijer& I. Draaisma, 2011) vormt de methodische basis voor
de aanpak. Er wordt gewerkt met een integraal handelingsplan, opgesteld tijdens de intake met
leerling, ouders en school en waar nodig met vertegenwoordigers uit de zorg.
Door jeugdzorg of specialistische GGZ hulp te organiseren vanuit de school zullen ouders en
leerlingen sneller geneigd zijn om de geboden hulp te accepteren. Immers de hulp is primair
gericht op het schoolse functioneren en leerlingen en ouders willen het liefst dat hun kind een
schoolcarrière succesvol afsluit.
Uitgangspunten bij het organiseren van de zorg in en om de school zijn onder meer:
•

Het vergroten van eigen kracht en verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders.
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•
•
•

Het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen in de klas.
Het laagdrempelig inrichten en organiseren van de zorg op en rond school.
Multi-focaal werken waar dat nodig is.

Er worden drie niveaus, waarop ondersteuning vanuit Jeugdzorg of JGGZ wordt ingezet, onderscheiden:
1. 1e-lijns ondersteuning (basisondersteuning)
De meeste leerlingen hebben voldoende steun aan het onderwijsaanbod van het vso: kleine
klassen, individuele en groepshandelingsplannen en aanvullende didactische ondersteuning
door de intern begeleider.
Daarnaast wordt een algemene ondersteuning voor de meeste leerlingen middels trainingen op het gebied van vaardigheden, omgaan met agressie en moreel redeneren geboden.
Voorbeelden zijn: WS Art, Rots en Water. Psycho-educatie voor ouders en leerlingen waar
deze niet eerder is aangeboden. Dit aanbod dat in samenhang met het onderwijs geboden
wordt is vooral gericht op maatschappelijke participatie van onze leerlingen en het voorkomen van problemen in de omgang met anderen (school, werk, familie, vrienden), en het
actief steun leren vragen. .
2. Extra ondersteuning
Aangeboden op de schoollocatie, voortvloeiend uit het handelingsplan en de bespreking
met leerling en ouders. Extra zorg bestaat uit GGZ- of Jeugdzorgprogramma’s, aangeboden
door Lucertis, De Bascule, Altra of een andere zorginstelling op basis van een jeugdzorgindicatie, c.q. een diagnose behandelcombinatie die vanuit het handelingsplan wordt ingezet.
De programma’s zijn divers: individuele behandeling, groepsbehandeling, behandeling in
deeltijd, gezinsondersteuning.
3. Extra zorg aangeboden buiten de schoollocatie
Deze zorg betreft meestal een zeer specialistisch behandelaanbod. Soms is deze zorg voorwaardelijk voor een reguliere schoolgang. De verwijzing/indicatie wordt door de commissie
van begeleiding in samenwerking met een jeugdzorg- of JGGZ- medewerker, leerling en ouders
opgesteld. In sommige situaties worden hier ook andere betrokkenen voor uitgenodigd: Bureau Jeugdzorg medewerker, leerplichtambtenaar, jeugdarts, behandelaar, ed.: er is dan
sprake van een Extern Advies Team (zie 5.7.3). De samenstelling wordt bepaald naar aanleiding
van de hulpvraag van de leerling.
In schema:
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3e lijns
Specialistische
ondersteuning
2e lijns
extra ondersteuning

1e lijns
basisondersteuning
5.5

De ondersteuningsstructuur en planning
De ondersteuningsstructuur van Altra College Zaanstreek kan als volgt in beeld worden gebracht:
Wie
Coördinator
Ondersteuning
en Begeleiding

IB-er

Commissie van
Begeleiding

Commissie van
Begeleiding
of
Leerlingbespreking

Wat
Verzamelen van gegevens leerling
• Beeld van de leerling
• Diagnose/indicatiedossier
• Capaciteiten (IQ)
• Wens ouders/leerling
• Behandeling/hulpverlening
• Belemmerende factoren/Bevorderende factoren
• Advies basisschool/Cito score
• OKR vorige school
• Didactische 0-meting Altra
Doelen stellen
• Het OPP (perspectief en uitstroombestemming)
• Handelingsadviezen/aanpak voor
docenten en lesobservaties
• Doelenkaart
Evaluatie
• Evaluatie OPP (SOM => begeleidingsverslagen)
• Evaluatie opbrengsten (SOM => rapportvergaderingen)
• Evaluatie Doelenkaart (SOM => journaal)

Waar

Wanneer

Ondersteuningsvierkant

Voor plaatsing

Ondersteuningsvierkant

Voor aanvang
schooljaar of binnen zes weken na
plaatsing

Begeleidingsverslagen

Periodiek.
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Mentor en leerling
Mentor en leerling

Commissie van
Begeleiding

Mentor

• Doelenkaart 2/3/4. Formuleren samen de doelen op basis van de evaluatie van de vorige doelenkaart.
• Evaluatie Doelenkaart 2/3/4
• Evaluatie algemene aandachtspunten
• Evaluatie subdoelen
• Bijzonderheden afgelopen periode
• Verslag mentorgesprek
• CvB-ronde: oktober, maart en juni
• Toetsresultaten en cijfers
• Evaluaties doelenkaarten
• Inbreng Behandeling
• Afspraken/handelingsadviezen/aanpak
• Analyse van bovengenoemde gegevens
• Na ronde juni nieuw OPP volgend
schooljaar
• Oudergesprekken. Resultaten en uitkomst leerlingbesprekingen, opstellen OPP/ondertekening.

Observatiecyclus
Groepsplan observatie
Directe instructiemodel
OPP
Individuele leerlingobservatie
Nieuwe medewerkers

Doelenkaart

Na elke vakantie
wordt de doelenkaart bijgesteld.

Journaal
Doelenkaart

Begeleidingsverslagen

Halfjaarlijks.

Begeleidingsverslagen

Periodiek

: 3x per jaar (Ondersteuningsteam)
: 3x per jaar (Ondersteuningsteam)
: 2x per jaar (Ondersteuningsteam)
: op aanvraag bij COB/IB (afhankelijk van de vraag)
: minimaal 5 x gedurende eerste jaar (VGH)

Ondersteuningscyclus
Iedere lesperiode individuele werkbegeleiding. (Opleider in de school)
Iedere lesperiode intervisie.
Arrangementen
Bij specifieke hulpvragen of noodzaak voor een intensief arrangement door ATOS, COB, IB of
GGZ → invullen formulier zorgmelding in SOM.
Iedere maand is er ondersteuningsoverleg (ATOS, IB, COB en eventueel de betreffende mentor),
waarin de aanmeldingen worden besproken en de lopende arrangementen worden geëvalueerd.

De planning van de ondersteuningscyclus is als volgt (voorbeeld 2017-2018):
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Wanneer
Oktober

Wat
• 20 oktober OPP’s en groepsoverzichten af

November

• 30 oktober- 10 november OPP besprekingen
• 10 november groepsplannen af
• 17 november OPP’s getekend in SOM

December
Januari

Februari

Maart

April
Mei
• Juni

Juli

• 1 december vorderingen leerlingen in SOM i.v.m. rapporten
• 8 december einde eerste lesperiode, rapporten
• Op Overeenstemming Gericht Overleg en Mentorgesprekken
• OPP evaluatie en eventueel bijstellen
• 23 februari vorderingen leerlingen in SOM i.v.m. OPP en rapporten
• 19 t/m 23 februari OPP-/voortgangsbesprekingen
• Evalueren en bijstellen groepsplannen
• 13 maart groepsplannen af
• 24 maart vorderingen leerlingen in SOM i.v.m. rapporten
• 29 maart einde tweede lesperiode, rapporten

• Op Overeenstemming Gericht Overleg en Mentorgesprekken
• OPP evaluatie en eventueel bijstellen
• 4 t/m 15 juni OPP-/voortgangsbesprekingen
• 6 juli vorderingen leerlingen in SOM i.v.m. eindrapporten
• 13 juli zomervakantie en einde derde lesperiode, rapporten
mee naar huis
• 17-21 juli Overdracht leerlingen

Wie
• Adj.-dir., COB, IB, Mentor, vakdocenten en stagedocenten en ATOS
• Adj.- dir., COB, IB, Mentor, directeur
• (Vak)docenten
• Mentor
• (Vak)docenten en stagedocenten
• Mentor
• (Vak)docenten, stagedocenten, ouders, leerlingen, mentoren
• Mentor
• Vakdocenten, stagedocenten
•
•
•
•
•

Adj.-dir., COB , IB, Mentor, directeur
(Vak)docenten
(Vak)docenten
(Vak)docenten en stagedocenten
Mentor

Hoe
• Op basis dossieranalyse vult iedereen
zijn eigen stukje in het OPP in.
• Op basis groepsoverzicht
• Met ouders en leerlingen bespreken en
tekenen
• Digitaal aanleveren aan mentor (SOM)
• Evaluatievakje in het OPP invullen.

• Digitaal aanleveren aan mentor (SOM)

• Digitaal aanleveren aan mentor (SOM)

• Ouder, leerlingen, mentoren
•
•
•
•

Mentor, stagedocenten, directeur
Adj.-dir., COB, IB, Mentor, directeur
Vakdocenten, stagedocenten
Mentor

• Mentoren

• Evaluatie vakje in het OPP invullen
• Digitaal aanleveren aan mentor (SOM)
• Afspraken inplannen, OPP nieuwe jaar
opstellen en overdragen
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5.6

Signaleren van ondersteuningsbehoeften
Signalering van de ondersteuningsbehoefte
o
o

in de toelatings- en plaatsingsfase door de toelatingscommissie, o.a. de COB en directie.
na de toelatings- en plaatsingsfase door:
•
•
•
•
•
•

(Vak- of stage)docent
Mentor
Ouders
Leerling
Andere medewerkers van de school
N.a.v. toetsen/onderzoeken

Mentor

Leerlingbespreking

Intern Ondersteuningsteam

Mentor

Ondersteuning
van leerling
en/of
docent

Coördinator
Ondersteuning
en Begeleiding

Verwijzing naar
hulpverlening voor
onderzoek en
begeleiding
o

MDO

Interne
ondersteuning

Externe
hulpverlening

ATOS

Onderzoek, hulpverlening of verwijzing

Evaluatie
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5.7

Trainingen en bijzondere vormen van ondersteuning
Altra College Zaanstreek vindt het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed
bij helpen. Samen met Altra Jeugd & Opvoedhulp biedt de school leerlingen én ouders extra
hulp in de vorm van de volgende trainingen:
•
•
•
•

SoVa-training
Sociale vaardigheidstraining: hier leert een leerling goed om te gaan met anderen en zijn
zelfvertrouwen terug te krijgen.
Tact
Agressieregulatietraining: deze training, die wordt aangeboden door een ketenpartner,
helpt de leerling om zijn boosheid en agressie onder controle te krijgen.
Positief Opvoeden, Triple P (voor ouders)
Triple P is een methode, waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren en geholpen worden bij allerlei opvoedvragen. Er is zowel individuele begeleiding als groepstraining.
Faalangstreductietraining en examentraining
Deze training helpt als faalangst goede prestaties in de weg staat.

Indien problemen thuis de schoolprestaties van het kind in de weg zitten, biedt de school hulp
aan het hele gezin. Altra Jeugd & Opvoedhulp biedt praktische hulp aan ouders en leerling en
zorgt voor een goede verbinding met de school.
Altra College Zaanstreek biedt verder nog speciale projecten op het gebied van voorlichting,
zoals het spreekuur van de verslavingszorg van de Brijder Stichting of voorlichting van politie en
justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat
komen of afwezig zijn.

5.8

Ondersteuningsoverleg
Altra College Zaanstreek kent in het kader van de ondersteuning de volgende overlegsituaties:
•
•
•
•
•

Klassenbespreking
Intern ondersteuningsteam (IOT)
Extern Ondersteuningsteam (EOT)
MDO (Multidisciplinair overleg)
Commissie van Begeleiding

In bijlage 2 zijn de karakteristieken van deze overlegsituaties weergegeven, hieronder wordt de
werkwijze van de binnen de school functionerende overlegsituaties nader toegelicht.
5.8.1

Klassenbespreking
Bij de klassenbespreking zijn alle collega’s, die werken met het leerjaar dat die dag
besproken wordt, aanwezig. De klassenbesprekingen vinden ongeveer drie keer per
jaar plaats.

5.8.2

Intern ondersteuningsteam (IOT)
Het interne ondersteuningsteam bestaat uit:
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•
•
•
•

Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB)
Interne begeleider
Mentor
Adjunct-directeur

Op afroep:
• Stagedocent
• ATOS (Jeugdhulpverlening Altra)
Het interne ondersteuningsteam komt 1 x per maand bij elkaar om leerlingen te bespreken die aangedragen worden vanuit het team. De mentoren zorgen ervoor dat
deze leerlingen schriftelijk aangemeld worden bij de Coördinator O&B.
Inbreng van een leerling in het IOT
Inbrengen van een leerling in het IOT gebeurt als volgt:
Zorgformulier invullen en opsturen naar de vaste leden van het ondersteuningsteam.
Onderstaande vragen worden van te voren door de mentor ingevuld:
•
•
•
•

Formuleer in een paar zinnen de probleembeschrijving. Wat is jouw vraag aan het
IOT?
Wat is er al gedaan met deze leerling?
Wat vindt de leerling?
Wat wil je als mentor van het intern ondersteuningsteam weten? Wat verwacht
je?

Verslaglegging IOT
Interne verslaglegging vindt plaats voor de leden van het IOT en de directie, concrete
leerlingzaken worden vermeld in het administratiesysteem van de school.
5.8.3

Extern Advies Team (EAT)
De school beschikt naast de Commissie van Begeleiding ook over een Extern Advies
Team (EAT) (Voorheen: Zorg Advies Team)
Binnen het EAT wordt aan de hand van casuïstiek kennis overgedragen tussen alle betrokkenen: nieuwe inzichten en werkwijzen, ervaringen, nieuwtjes, etc. Het zijn in feite
professionaliseringsbijeenkomsten.
Vaste vertegenwoordigers in het EAT zijn:
•
•
•
•
•

Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB)
Jeugdarts
Jeugdteams (Assendelft/Westzaan en Krommenie/Wormerveer)
Leerplichtambtenaar
Ambulante hulpverleners van Altra Thuis en Op School (ATOS) Orthopedagoog

Eventuele andere organisaties nemen deel op afroep
Het EAT komt zes keer per jaar bijeen.
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5.8.4

Commissie van Begeleiding (CvB)
Iedere leerling wordt periodiek besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB). Hier
worden de didactische resultaten en de evaluaties van de doelen besproken. Ontwikkelt een leerling zich langzamer of juist sneller dan verwacht op basis van zijn/haar
ontwikkelingsperspectief? Heeft een leerling zich de afgelopen periode conform de
prognose en de verwachtingen ontwikkeld? Zo ja, wat werkte er goed? Zo nee, wat is
daarvan de reden en welke aanpassingen zijn in het onderwijsaanbod nodig om de
prognose te realiseren?
De samenstelling van de CvB is als volgt:
•
•
•
•
•

Afdelingsmanager (voorzitter)
Coördinator ondersteuning en begeleiding (COB)
Docent/mentor,
Intern begeleider
Ambulant hulpverlener

Verdere taken van de CvB zijn:
•
•

5.8.5

Evaluatie OPP
Planning

Multidisciplinair overleg (MDO)
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 Disciplinair Overleg (MDO).
Hier wordt per vergadering één leerling besproken in aanwezigheid van de ouders en
alle benodigde (externe) deskundigen. Zo kan, indien nodig, ook direct afstemming
plaatsvinden.
De deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn:
•
•
•
•
•
•

Intern Ondersteuningsteam
GGZ
Jeugdbescherming
Atos
Leerplichtambtenaar
Jeugdarts

Per MDO kan het zijn dat er andere ketenpartners aanwezig zijn: de school streeft ernaar dat iedereen, die iets te maken heeft met de leerling, aanwezig is: ‘1 leerling, 1
plan en 1 regievoerder’.

5.9

Interne expertise in het kader van de ondersteuning
Bij de ondersteuning van leerlingen zijn de volgende functionarissen6 betrokken:

6

Van alle functionarissen is de specialisatie en taakstelling terug te vinden in deel B van het schoolondersteuningsplan of in het functiegebouw van de school.
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•

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling: deze aandachtsfunctionaris
heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de
uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.
• Aandachtsfunctionaris radicalisering en polarisatie: de professional die binnen de school
naast zijn/haar reguliere werkzaamheden radicalisering als aandachtsgebied heeft. Hij/zij
brengt het onderwerp onder de aandacht bij het management, dient als vraagbaak voor
collega’s en/of maakt de afweging of een jongere mogelijk een veiligheidsrisico vormt voor
zichzelf of voor de omgeving.
• Anti-pestcoördinator: deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen antipestprotocol gereed is en nageleefd wordt.
• Begeleider passend onderwijs: deze onderscheidt zich door zijn kennis en expertise op het
gebied van het onderwijsleerproces en de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten. Hij/zij kan op alle momenten in de zorgstructuur ingezet worden en
ook op verschillende niveaus: ter ondersteuning van de leerling, de docent, de mentor, de
COB of het team.
• Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB): coördineert de ondersteuning, maar verleent zelf geen directe hulp. Houdt bij welke ondersteuning voor wie nodig is. De ondersteuningscoördinator is de spin in het web. Hij/zij brengt externe partijen binnen de school en
onderhoudt de communicatie.
• Docent: de docent heeft een primaire signaleringsfunctie betreffende de (extra) ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
• De Opleider in de school: is verantwoordelijk voor het geven van vorm en inhoud aan de
opleiding en ontwikkeling van medewerkers binnen de school. De rol van Opleider wordt
uitgevoerd door een Senior Leraar VSO en ontvangt hiërarchisch leiding van de Afdelingsmanager. De Opleider geeft zelf geen leiding.
• Interne begeleider: Is verantwoordelijk voor de invulling, facilitering en ondersteuning
van/op het onderwijsinhoudelijke aanbod ter realisering van de beschikbare onderwijsperspectieven (atl, mbo1, mbo2). Het betreft methode gebonden aanbod zoals omschreven in
de leerlijnen van de afdeling, maar ook het aanvullend, diagnosticerend en remediërend
materiaal. Coördineert ook de toetsing om voortgang inzichtelijk te maken.
• 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.
• Mentor: de mentor is de spil in de ondersteuning. Hij/zij is het vaste aanspreekpunt voor de
leerling. De mentor volgt de studievorderingen bij alle vakken, overlegt zo nodig met de
docenten, bewaakt de sfeer in de klas en staat open voor persoonlijke problemen van de
leerling.
• Onderwijs ondersteunend personeel (OPP): signaleert eventuele problemen in de dagelijkse
omgang met leerlingen.
• Trajectgroepbegeleider: coacht leerlingen en docenten en houdt de ouders op de hoogte
van de afspraken. De begeleiding vindt planmatig plaats, wordt vastgelegd in een OPP en
wordt volgens afspraak geëvalueerd.
• Verzuimcoördinator: beoordeelt rechtmatigheid van verzuim en onderneemt eventueel actie.
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Vanuit organisaties en instellingen van buiten de school functioneren de volgende deskundigen
binnen Altra College Zaanstreek:
•

Ambulant begeleider: ambulante begeleiding wordt verzorgd door een medewerker van
een speciale school of van een ambulante dienst van het REC 1 of 2 (Regionaal Expertise
Centrum). Ambulante begeleiding biedt de school, de leerkracht(en) en (direct en/of indirect) de leerling deskundige hulp en ondersteuning.
Externe vertrouwenspersoon (Altra College): deze heeft vooral een taak in de opvang en
hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik
en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van
een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling.
Jeugdarts: de Jeugdarts verzorgt voor alle schoolgaande kinderen de jeugdgezondheidszorg.
De Jeugdarts wordt door de ondersteuningscoördinator benaderd indien er sprake is van
veel verzuim door ziekmeldingen.
Jeugd- en Gezinscoach: deze concentreert zich vooral op situaties waarin sprake is van psychosociale problematiek bij de leerling of het gezin.
Leerplichtambtenaar: deze houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, controleert
of ouders en jongeren de leerplicht naleven, geeft voorlichting aan jongeren over waarom
het belangrijk is om naar school te gaan en geeft voorlichting over wat de gevolgen zijn als
leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen
met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Hij/zij kan
een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een
school.
Wijkagent: deze is op afroep beschikbaar. De wijkagent ondersteunt bij het realiseren van
een veilige schoolomgeving en bij zaken die op zijn/haar terrein liggen.

•

•
•
•

•

5.10 Externe relaties met betrekking tot 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 lid van het extern ondersteuningsteam,
wordt meer incidenteel ook samengewerkt met onderstaande instellingen en organisaties:
•
•
•
•
•
•
•

Primair onderwijs in de regio
Voortgezet onderwijs in de regio
Leerplichtambtenaar
GGD, jeugdverpleegkundige en jeugdarts
Alle Jeugdteams in Zaanstad
Jeugd- en Gezinscoach
Triversum

•
•
•
•
•
•
•

Politie
Reclassering (justitie)
Spirit
Centrum Jong
Opvoedpoli
Lijn 5
Qpido
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilig Thuis
Straathoekwerk, JPP
Dienstencentrum Saenstroom
Odion
Viertaal
Jeugdbescherming
GGZ-instellingen
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek
(SVZ)Viersprong

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brijder stichting
Heliomare
Team thuiszitters
Ambulant begeleider
Wijkagent
(Externe) vertrouwenspersoon
Jeugdteam
Veilig thuis
Etc.

Voor een nadere beschrijving van de taken, werkzaamheden en bevoegdheden van genoemde
relaties wordt verwezen naar de website van deze instellingen.
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Hoofdstuk 6 Extra ondersteuning op Altra College Zaanstreek
6.1

Inleiding
Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden van het regulier onderwijs overschrijdt, heeft het samenwerkingsverband binnen de regio de mogelijkheid om een leerling te plaatsen in het speciaal onderwijs of op een zogenaamde
‘tussenvoorziening’: extra ondersteuning.
Kenmerkend voor een tussenvoorziening is, dat de leerling ingeschreven blijft op de school van
herkomst en dat de tussenvoorziening tijdelijk van aard is.
Het doel van een tussenvoorziening is om de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in kaart
te brengen. Daarbij wordt gekeken of terugkeer naar de school van herkomst mogelijk is.
Leerlingen die aangewezen zijn op een school voor speciaal onderwijs, worden daarnaar verwezen. Deze leerlingen hebben intensieve en soms heel specifieke begeleiding nodig.
Het samenwerkingsverband beschikt over een hoog voorzieningenniveau. Hieronder staat beschreven welke vormen van extra ondersteuning beschikbaar zijn.

6.2

Arrangementen
Altra College Zaanstreek (vso) kent met betrekking tot de extra ondersteuning de volgende arrangementen:
ATOS
Doelgroep

Inhoud
maatregel en
activiteiten

Activiteit
ATOS is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot en
met 18 jaar oud, die deelnemen aan het onderwijs in een schoolsetting.
Bij de jeugdigen is er sprake van een samenhang
van problemen in de driehoek van individu,
school en gezin. Vanwege een speciale onderwijsbehoefte vertoont de jeugdige problemen
op school waardoor zijn leren en schoolse functioneren wordt belemmerd.
De hulp richt zich op de jeugdige, op zijn ouders
en het gezin, op de leerkracht en op andere
sleutelfiguren in de school.
Nadat school met ouders en leerlingen hebben
overlegd over de aanmelding bij Atos, wordt begonnen met het traject.
Wat is er precies aan de hand? Om dat te bepalen, wordt vaak eerst een diagnostisch traject
ingezet van 6 tot 8 weken. In deze tijd wordt geinvesteerd in goed contact met de ouders, zodat zij zich bewust worden van de problemen
en open staan voor de hulpverlening.
De behandeling duurt gemiddeld 8 tot 10 maanden, als het nodig is langer. Het aanleren van

Resultaten
Ongeveer 31 gezinnen
hebben hulp gekregen
van ATOS in 2018.

Ongeveer 31 leerlingen hebben intensief gebruik gemaakt
van het arrangement
in 2018.
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Beoogd
resultaat
(doelstellingen)

Personele inzet

vaardigheden thuis en op school staat hier centraal. De hulpverlener gaat regelmatig langs bij
het gezin. Ingezet kunnen worden:
• Pedagogische interventie: doel is gedragsverandering van jongere op school en thuis.
Dit vindt vaak plaats naar aanleiding van
een incident en wordt meteen in de situatie
aangepakt.
• Modules.: intensieve ambulante gezinsbegeleiding.
• Training: individuele training of groepstraining door de ambulant hulpverlener. Bijvoorbeeld Rots en Water en faalangstreductietraining.
• Behandeling: intensieve persoonlijke hulpverlening door de gedragswetenschapper/
schoolpsycholoog.
Na ongeveer tien maanden start de afbouwfase.
Meestal biedt de school een half jaar nazorg in
de vorm van begeleiding en ondersteuning van
de leerling.
• Het kind weet hoe hij om kan gaan met zijn
problemen en voelt zich weer prettig en veilig op school en thuis.
• De ouders voelen zich zekerder over de opvoeding en ervaren dat ze weer in staat zijn
hun problemen zelf op te lossen.
• De ouders kunnen hun kind beter ondersteunen in het leerproces.
• De school en de leraar weten beter hoe ze
op een positieve manier kunnen omgaan
met de leerling.

•
•
•

Britt van Rooijen
Marijn Elfers
Krissy van der Meer

Bij ca. 80% is er daadwerkelijk verbetering
gekomen in de thuisen/of schoolsituatie.
Bij de resterende 20%
is de hulpverlening
niet van de grond gekomen of is doorverwezen.
Verbeterpunt voor
ATOS/Altra College:
een systeem bedenken waarbij doelen en
plan van aanpak vanuit ATOS overzichtelijk
zijn voor de docenten.
Aandachtspunt: goed
kijken wat wel/niet
gedeeld mag worden
in verband met privacy
Binnen Altra College
Zaanstreek is 2.1 FTE
ATOS hulpverlening:
hierin krijgen per jaar
ca. 31 gezinnen begeleiding.
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Diagnostische
Klas
Doelgroep

Inhoud
maatregel en
activiteiten

Activiteit

Resultaten

De Diagnostische klas is er voor jongeren tussen
de 12 en 16 jaar. Leerlingen kunnen hier terecht
als zij niet naar hun reguliere vo-school gaan, als
het niet goed gaat op de school en/of zij daar niet
langer kunnen blijven zonder een time-out te nemen. Het is een traject van maximaal 6 maanden.
• Extra aandacht/extra tijd (bv. coachingsgesprekken, toetsen apart maken)
Er is extra aandacht en tijd beschikbaar voor
de leerlingen. De klassensetting is kleiner,
waardoor er meer tijd is. Daarnaast maakt de
mentor voor elke leerling een weekplanner.
De mentor voert ook regelmatig individuele
gesprekken met de leerlingen om hun welbevinden te monitoren. Na zes maanden wordt
er in overleg met de leerling en ouders gekeken wat de beste volgende stap is. Er wordt
uitgezocht op welke school de leerling het
beste past en waar de leerling de meeste
kans heeft om zijn/haar opleiding goed af te
ronden. Als een leerling liever opleiding en
werk combineert, wordt gezocht naar een geschikt leer-werktraject.
• Aangepast materiaal
De leerlingen hebben geen aangepast materiaal. Zij werken met de leerstof van de reguliere vo-school. De leerlingen kunnen wel gebruik maken van de praktijkruimtes en praktijkdocenten van het Altra College, zodat zij
ook aan de praktische vaardigheden kunnen
werken.
• Aanpassing ruimtelijke omgeving (bv. timeoutruimte)
Er is een leslokaal ingericht voor 7 leerlingen.
De leerlingen hebben de mogelijkheid om
een time-out te nemen.
• Inzet specifieke expertise
De mentor voor de groep heeft expertise op
didactisch en pedagogisch gebied.
• Samenwerking met externe partners (bv.
jeugdarts, leerplicht, jeugdteam)
Er wordt samengewerkt met de betrokken
hulpverlening. Mocht er hulpverlening in het

In schooljaar 2017 –
2018 hebben 12
leerlingen gebruik
gemaakt van de Diagnostische Klas.

De leerlingen in de
Diagnostische Klas
maken allen in principe gebruik van alle
beschreven velden.
Wanneer er geen
hulpverlening aanwezig is, dan is de
periode in de Diagnostische Klas in
principe het moment
om dit ook op te
starten.
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Beoogd
resultaat
(doelstellingen)

•

•

Personele inzet

•

gezin ingezet moeten worden, dan wordt er
meestal gekozen voor de inzet van ATOS.
Voor specifiekere hulpvragen wordt er gekozen voor een aanmelding bij het Jeugdteam.
Wanneer er sprake is van schoolverzuim
wordt er samengewerkt met leerplicht en de
Jeugdarts.
Werken aan de toekomst van de leerlingen is
het belangrijkste doel. In de Diagnostische
Klas wordt gezorgd voor onderwijs aan leerplichtige jongeren, die om verschillende redenen niet meer naar hun reguliere vo-school
gaan en wordt er hulp geboden om de problemen op te lossen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling weer naar een passende vorm van onderwijs kan of op een andere manier aan
zijn/haar toekomst gaat werken.

Iris Klinkenberg

Van de 12 leerlingen
die gebruik gemaakt
hebben van de Diagnostische Klas zijn
4 leerlingen teruggekeerd naar regulier
onderwijs.
De overige 8 leerlingen zijn verwezen
naar het vso. Van
deze 8 zitten 4 leerlingen op dit moment nog in het traject van de Diagnostische Klas, maar
deze hebben allen
een tussenadvies gehad richting het vso.
Het resultaat wat Altra College graag behaald ziet worden is,
dat de leerlingen terecht komen bij een
onderwijssetting die
voor hen passend is
bij hun ondersteuningsbehoeften.
Er is binnen Altra
College Krommenie
1.0 FTE beschikbaar
voor de Diagnostische Klas.
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Trajectgroep
Doelgroep

Inhoud
maatregel en
activiteiten

Beoogd resultaat:
(doelstellingen)

Activiteit
• Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 voor zware
of lichte begeleiding, mbo-leerlingen alleen
voor time-out.
• Er moet perspectief zijn dat leerlingen na preventieve of curatieve interventie door de trajectgroep weer aan het reguliere onderwijsproces binnen het vso kunnen deelnemen.
• De veiligheid van de andere leerlingen en docenten moet gewaarborgd blijven.
• Ouders, leerling en mentor moeten bereid
zijn tot samenwerking en de aangeboden ondersteuning aanvaarden. Waar dit niet zo is,
heeft het ondersteuningsteam een beslissende stem.
• Het ondersteunings bepaalt of een leerling
wordt toegelaten tot de trajectgroep (bij instroom vanuit het basisonderwijs beslist de
Toelatingscommissie)
• Afhankelijk van in welke categorie de leerlingen zijn ingedeeld, komen de leerlingen
een bepaald aantal lesuren per week in de
trajectgroep. Hier wordt er gewerkt aan het
behalen van de doelen van de leerling.
• Er is een vaste ruimte in de school, waar vijf
dagen per week iemand aanwezig is.
• Er is een vaste trajectgroepbegeleider.
• Supervisie door de COB.
• Het maximum aantal leerlingen is vooraf bepaald en ingedeeld: zware- of lichte ondersteuning, nazorg en time-out.
• Het optimaal functioneren van de trajectvoorziening ligt bij de trajectgroepbegeleider
en de COB.
• De uitstraling van de trajectvoorziening in de
school is voor iedereen herkenbaar en wordt
gedeeld met het team.
Bij het opstellen van het OPP wordt duidelijk of
de basisondersteuning, die de school biedt, voldoende is of dat er extra ondersteuning voor de
leerling nodig is. Deze ondersteuning kan de
school bieden in de 2e lijn. De inzet van deze specifieke ondersteuning wordt gegeven door de inzet van de trajectgroep.
Door leerlingen op te vangen in de trajectgroep
en een gestructureerde pedagogische- en didactische aanpak te bieden, wordt aan de specifieke
onderwijsbehoeften van deze leerlingen tege-

Resultaten
In schooljaar 2018 –
2019 kunnen er 7
leerlingen gebruik
maken van de lichte
ondersteuning, 7 van
de zware ondersteuning en 7 leerlingen
kunnen gebruik maken van de time-out.

Er is sprake van een
pilot in schooljaar
2018–2019, er kunnen dus nog geen
meetbare resultaten
worden vermeld.
Het resultaat wat Altra College graag behaald ziet worden, is
dat de leerlingen
door realisatie van
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Personele inzet

moet gekomen. Voor mentoren en vakdocenten
wordt deskundigheidsbevordering en begeleiding
ingezet. Zij krijgen ondersteuning met betrekking
tot de aanpak van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
• Tess Koppen
• Lauren Hendriks
•
•

VSO+
Doelgroep

Inhoud
maatregel en
activiteiten

de trajectgroep toewerken naar het behalen van de einddoelen van het vso.

Er is binnen Altra College Zaanstreek voor 1.0
FTE een onderwijsassistent beschikbaar voor
de Trajectgroep.
Daarnaast is een aantal uren per week beschikbaar voor de COB om overkoepelend het
traject goed te laten verlopen.

Activiteit
VSO+ is een plek voor leerlingen die om verschillende redenen geen (regelmatige) schoolgang
hebben. Door het gebrek aan participatie ontstaat het gevaar van desinteresse en passiviteit.
Deze jongeren hebben vaak weinig zicht op reële
mogelijkheden en zijn niet in staat om zelf te sturen op een positief toekomstperspectief.
Ouders verliezen grip op deze jongeren of hebben het inmiddels al verloren.
Waar op dat moment de reguliere of vso-school
niet de juiste ondersteuning daarop kan geven,
heeft VSO+ die mogelijkheid wel.
Het programma van VSO+ is veelzijdig en biedt
verschillende mogelijkheden. Deze veelzijdigheid
is nodig vanwege de uiteenlopende doelgroep en
ondersteuningsvragen.
Binnen VSO+ worden de leerlingen ingedeeld in
kleuren. Een kleur zegt iets over het onderwijsaanbod, de ondersteuningsbehoefte, de doelen
en bijbehorende competenties.
Het onderwijsaanbod binnen VSO+ richt zich op
verschillende onderwijsvragen. Voor de ene leerling is VSO+ een oefenplek voor emotionele stabilisatie, bij andere leerlingen liggen de problemen
meer in de thuissituatie en minder op school (en
is er een andere onderwijsbehoefte). Hierdoor
hebben we binnen VSO+ de onderstaande mogelijkheden:
1. Individuele begeleiding bij VSO+
2. Thema-les bij VSO+
3. Theorieles bij VSO+

Resultaten
In schooljaar 2018 –
2019 zullen telkens
maximaal 7 leerlingen gebruik maken van de VSO+.

De leerlingen in de
VSO+ maken allen in
principe gebruik van
een of meerdere van
de beschreven mogelijkheden. Er
wordt uitgegaan van
een integrale aanpak, waarbij er dus
ook altijd wordt ingezet op hulpverlening vanuit de jeugd
GGZ.
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4.
5.
6.
7.
8.

Beoogd
resultaat
(doelstellingen)

Personele inzet

Theorieles bij Altra College
Praktijkles bij Altra College
Carrousel bij Altra College
Interne stage bij Altra College
Externe stagevoorbereiding bij arbeidstrainingscentrum Stepa
9. Externe stage
Het primaire en grootste doel binnen VSO+ voor
leerlingen is het op sociaal-emotioneel gebied
weer in balans komen.
Samen met de leerling, ouders en de betrokken
hulpverlening wordt de beginsituatie rondom het
sociaal-emotioneel functioneren bepaald, wordt
de gewenste situatie uitgevraagd en wordt gekeken wat er allemaal al goed gaat.
Vanuit die situatie worden de vervolgstappen
met elkaar bepaald. Er wordt intensief samengewerkt met de hulpverleners ten aanzien van de
voortgang van de doelen.
Binnen VSO+ ligt de focus uiteraard ook op onderwijs. Immers is dat waar leerlingen gemotiveerd voor zijn en wat hen perspectief biedt op
een betere toekomst.
VSO+ biedt leerlingen een enthousiast en professioneel team in een vaste, veilige en uitdagende
leeromgeving met verschillende onderwijsmogelijkheden.
• André Bouw
• Er is binnen Altra College Krommenie voor
0.5 FTE beschikbaar voor de VSO+.

Er is sprake van een
pilot in schooljaar
2018 – 2019, er kunnen dus nog geen
meetbare resultaten
worden vermeld.
Het resultaat wat Altra College graag behaald ziet worden, is
dat de leerlingen terecht komen bij een
onderwijssetting die
voor hen passend is
bij hun ondersteuningsbehoeften en
dat leerlingen kunnen blijven deelnemen aan het onderwijs.
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Hoofdstuk 7 Nazorg
7.1

Inleiding
Sinds een aantal jaren wordt door Altra College Zaanstreek op een actieve manier nazorg verzorgd voor de uitgestroomde leerlingen. De leerlingen moeten, wanneer zij uitstromen, zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren, werken en wonen.
Alle schoolverlaters van Altra College Zaanstreek worden minimaal twee jaar na het verlaten
van de school gevolgd.

7.2

Doelstelling
Het doel van de nazorg is de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele leerling
in onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief handelen).
Indien er sprake is van uitval, wil de school begeleiding geven of een bemiddelende rol spelen
om zo hervatting en continuering van deelname aan de maatschappij te bewerkstelligen.

7.3

Taak en rol van de school in de nazorg
De nazorg bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Contact met schoolverlater
Het contact met de schoolverlater en de ouder(s) vindt meestal telefonisch plaats, maar de
schoolverlaters worden hiervoor ook regelmatig uitgenodigd op school of nemen zelf initiatief.
In het eerste jaar na het schoolverlaten gebeurt dit minimaal drie keer, in het jaar daarop
volgend twee keer. Alle gesprekken en de daaraan mogelijk gekoppelde activiteiten worden
vastgelegd in de map Nazorg.

•

Contact met vervolgopleiding
Dit contact is vooral van belang om eventuele verstoringen tijdig te signaleren. Dit kan in
sommige gevallen ook leiden tot een meer intensieve begeleiding van de schoolverlater
door Altra College Zaanstreek.

•

Contact met werkadres van de schoolverlater, re-integratiebureaus, jobcoaches en arbeidsdeskundigen UWV, gemeente
Dit contact is minder intensief dan het contact met een vervolgopleiding. De geschiedenis
heeft namelijk geleerd dat, indien de leerling via een stage werk heeft gevonden, de match
met het bedrijf goed is geweest en er meestal geen problemen meer zijn of komen. De contacten met re-integratiebureaus, jobcoaches en arbeidsdeskundigen van het UWV zijn wel
intensief.
Vanuit het voortgezet speciaal onderwijs zijn er drie uitstroomrichtingen:
1. Dagbesteding
2. (Begeleid) werk
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3. Leren (al dan niet in combinatie met werk)
Voor die leerlingen bij wie een ondersteunings- of zorgvraag voorliggend is, kan een tussenstap naar een andere richting noodzakelijk zijn.

7.4

Tijdsinvestering
Het is niet eenvoudig te bepalen hoeveel tijd nazorg met zich meebrengt, omdat soms veel
werkzaamheden moeten worden verricht die (nog) niet door een andere instantie kunnen worden verzorgd.
Voor ouders en oud-leerlingen is de drempel naar de voormalige school ook lager dan die van
een voor hen onbekende instantie.

7.5

Werkwijze
De nazorg wordt op Focus verzorgd door de stagecoördinator. Deze is ook verantwoordelijk
voor de uitstroom en de daaraan gekoppelde eindrapportages.
Het komt wel voor dat de voormalige mentor van de schoolverlater wordt benaderd en dat
deze, in overleg met de stagecoördinator, een activiteit onderneemt met betrekking tot de
schoolverlater. In de meeste gevallen leidt dit tot verwijzing naar instanties, die de oud-leerling
verder kan helpen met een passend traject.
Er wordt naar gestreefd dat de nazorg wordt uitgevoerd door de stagecoördinator.
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Hoofdstuk 8 Leerlingvolgsysteem, dossiervorming en privacy
8.1

Inleiding
In dit hoofdstuk komen zaken als leerlingvolgsysteem en wat daarin wordt vastgelegd aan de
orde. Hier ligt een koppeling met het privacybeleid van de school en het samenwerkingsverband.

8.2

Leerlingvolgsysteem
Van scholen wordt in toenemende mate gevraagd het gevoerde beleid en de behaalde resultaten te verantwoorden. Niet alleen externe instanties als de inspectie, de gemeente en DUO,
maar ook het management zelf wil weten hoe de school presteert op het gebied van lesuitval,
doorstroom van leerlingen, begeleiding en incidenten. Met het leerlingvolgsysteem (LVS) worden op een eenvoudige en snelle manier gegevens tegen elkaar afgezet en weergegeven in
overzichtelijke grafieken.
Altra College Zaanstreek maakt gebruik van het leerling volgsysteem SOMToday. Het leerlingvolgsysteem (LVS) is bedoeld om de ontwikkeling van elke leerling te kunnen volgen.
Het LVS in SOMToday bestaat uit een:
•

•
•
•
•

Zorgvierkant
o Journaal(s)
o OPP
o Zorgmelding
o Begeleidingsverslagen
o Incidenten
Afwezigheid
Stageregistratie
Resultaten
Agenda

In het journaal van het leerlingvolgsysteem kunnen de volgende items worden ingevuld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interne ondersteuning
Externe ondersteuning
Stage
School van herkomst
Leerplicht
Thuis
Vrije tijd
Doelenkaart
Overige

Met behulp van de logboekformulieren en de ingevoerde toetsgegevens is het mogelijk de
groei van de leerling gedurende het schooljaar te volgen. Deze gegevens kunnen worden vergeleken met die van voorgaande leerjaren. Het printen gebeurt via de LVS-rapportage. Alle
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leerlinggegevens kunnen in één overzicht worden weergegeven. Bovendien is het mogelijk om
oudercontacten, handelingsplannen en kenmerken van leerlingen, zoals ADHD en dyslexie,
vast te leggen. De school bepaalt wat er in SOMToday wordt geregistreerd.
Op Altra College Zaanstreek betreft dat:
•
•
•
•
•

NAW-gegevens van de leerling
Individuele informatie met betrekking tot leervorderingen, gedrag, incidenten, e.d.
Gegevens met betrekking tot individuele ondersteuning
Resultaten van een leerjaar, groep of gehele school
Oudercontacten, handelingsplannen, ontwikkelingsperspectiefplannen en kenmerken van
leerlingen

Alleen de daartoe geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot privacygevoelige gegevens. Personeelsleden hebben bevoegdheden: alleen lezen, in een deel kunnen werken of
overal in kunnen werken.
Het systeem wordt beheerd door de coördinator ondersteuning en begeleiding en bewaakt
door het hoofd facilitaire dienst, de systeembeheerder en de teamleider.
Leerlingen kunnen op deze wijze goed gevolgd worden: door middel van het LVS kan snel worden gesignaleerd of een leerling afwijkt van de perspectieflijn. Ouders kunnen desgewenst inzicht in het systeem krijgen. (zie privacyreglement)

8.3

Dossiervorming
Altra College Zaanstreek hanteert alleen tijdelijk een papieren dossier en neemt de inhoud
daarna digitaal op in SOMToday. Het papieren dossier wordt versnipperd zodra het volledige
dossier beschikbaar is in SOMToday
8.3.1

Controle op het papieren dossier
De teamleider is eindverantwoordelijk en controleert regelmatig of de dossiers naar
behoren worden bijgehouden. Het is belangrijk dat er een controle is dat de dossiers
in een afgesloten kast liggen en dat ze daadwerkelijk worden verwijderd na verloop
van tijd n.a.v. de AVG.

8.3.2

Inhoud van het papieren dossier
In het papieren dossier zijn in ieder geval de volgende stukken opgenomen:
Instroomgegevens
• Aanmeldingsformulier
• Overdrachtsformulier
POVO
• Onderwijskundig rapport POVO
• Schriftelijke motivatie
door de basisschool
en/of ouder(s) bij aanmelding vso

Onderzoek
• Dyslexieonderzoek
en/of -verklaring
• Dyscalculieonderzoek
en/of -verklaring
• Informatie cognitief
functioneren (bijvoorbeeld: NIO, WISC,
NDT)

Correspondentie
• Toelatingsbrief ouders
• Toelatingsbrief afleverende school
• Uitnodigingen voor
oudergesprekken
• Overige correspondentie voor zover van toepassing
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• Gedragsvragenlijsten
en/of SEV met scoreuitdraai
• Inlichtingenformulier
en verslag SMW
• Psychologisch onderzoek
8.3.3

Het digitale dossier
Op Altra College Zaanstreek worden de dossiers deels digitaal bijgehouden met behulp
van het programma SOMToday. De leerlingadministratie, onderwijslogistieke zaken en
het leerlingvolgsysteem zijn hierin opgenomen. In onderstaand overzicht is weergegeven welke informatie in SOMToday is terug te vinden.
Leerlingadministratie

Onderwijslogistieke
zaken*
• NAW-gegevens van de • Aanwezigheid/absenleerling en diens outie
der(s), verzorgers
• Roosters
• Agenda
• Cijfers

Leerlingvolgsysteem
• Ontwikkelingsperspectief
• Handelingsplan
• Gespreksverslagen
• Journaal met incidentregistraties

8.3.4

Uitstroom
De uitstroom betreft de overstap naar regulier onderwijs na leerjaar 1 of 2. Alle benodigde informatie worden verzameld en het aanmeldingsformulier wordt in orde gemaakt met de bijbehorende stukken (kopie in dossier)
Wanneer een leerling de school verlaat, wordt het papieren leerlingdossier met alle
bijbehorende stukken, zoals omschreven onder 8.4.2 opgestuurd naar de ontvangende school. Voorafgaand aan het versturen van deze gegevens worden de leerling
en diens wettelijk vertegenwoordiger(s) (doorgaans de ouders) op verzoek in de gelegenheid gesteld tot inzage in het dossier.
Tevens wordt expliciet via het aanmeldingsformulier om toestemming gevraagd voor
het versturen van het dossier in een toestemmingsverklaring, die getekend dient te
worden door de leerling (indien ouder dan 12 jaar) en diens wettelijk vertegenwoordiger(s). Het is de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) toegestaan om
overdracht van bepaalde stukken (zoals psychologisch onderzoek) te blokkeren.

8.3.5

Recht op inzage, kopie, aanvulling, correctie en vernietiging
Een leerling en diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben recht op inzage in en een
kopie van het eigen dossier, tenzij door inzage de privacy van anderen onevenredig
wordt geschaad. In dat geval kan de school de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordigers inzage weigeren. De leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordigers
kunnen de rechter vragen een oordeel uit te spreken over dit besluit. Als de vraag om
inzage speelt, verdient het aanbeveling het dossier daarvoor gereed te maken. Bij inzage in het dossier moet aangeboden worden om uitleg te geven.
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Wie heeft recht op inzage?
• De leerling is jonger dan 12: de wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben recht op
volledige inzage en de leerling heeft recht op informatie die op de leeftijd is afgestemd.
• De leerling is 12 tot 16 jaar: zowel de leerling als diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben recht op volledige inzage.
• De leerling is ouder dan 16 jaar: alleen de leerling wordt volledig geïnformeerd en
pas indien deze daarvoor toestemming geeft kunnen ook de ouders worden geïnformeerd.
De leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben recht op verbetering,
aanvulling of verwijdering van gegevens, die zijn opgenomen in het dossier, indien de
opgenomen gegevens aantoonbaar onjuist of onvolledig zijn of gezien de doelstelling
van het dossier niet ter zake doen.
Het verzoek tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens moet schriftelijk
worden ingediend.
8.3.6

8.4

Bewaartermijn dossiers na uitstroom
Het dossier van de leerling wordt na uitstroom overgedragen aan de ontvangende
school. Een kopie van het dossier wordt bewaard tot twee jaar na uitstroom. Daarna
worden alle gegevens vernietigd.
Ruwe data van psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek)
worden bewaard bij de verantwoordelijke gedragsspecialist en vijf jaar na uitstroom
vernietigd.

Privacy
Op het Altra College wordt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
gewerkt vanuit vijf principes:
1. Doel + doelbinding: vooraf wordt omschreven wat het doel is van het vastleggen van persoonsgegevens. Vervolgens mogen alleen persoonsgegevens vastgelegd worden die te
maken hebben met dat doel.
2. Grondslag: er is een wettelijke plicht, toestemming, een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens vast te mogen leggen.
3. Dataminimalisatie: er wordt alleen vastgelegd wat echt noodzakelijk is om het bepaalde
doel te kunnen behalen.
4. Transparantie: de school is duidelijk over wat er wordt gedaan en informeert de betrokkenen over hun rechten.
5. Data-integriteit: er wordt voor gezorgd dat de geregistreerde gegevens juist en consistent
zijn.
Intern gelden de volgende richtlijnen:
1. Geef geen loginnamen en wachtwoorden aan een ander. (ook niet aan een collega)
2. Zorg dat anderen niet mee kunnen kijken op je scherm of papier. (log uit als je even weggaat; berg je papieren op) of kunnen meeluisteren met je gesprek.
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3. Je telefoon/dossier/usb-stick of iets anders met informatie kwijt? Per ongeluk naar de verkeerde gemaild? Meld het meteen bij je leidinggevende.
4. Deel of plaats geen gegevens of foto’s van anderen zonder toestemming.
5. Vraag en gebruik alleen de informatie die je echt nodig hebt.
6. Wees open over wat je met de gegevens gaat doen.
7. Spreek anderen aan als je ziet dat ze onzorgvuldig met persoonlijke informatie omgaan.
8. Deel geen gegevens van je cliënt of leerling via whatsapp, facebook of andere publieke
apps.
9. Kijk uit met persoonsgegevens in een mail, ook als deze beveiligd is en gebruik initialen. Er
zijn richtlijnen over hoe je veilig bijlagen met cliënten, leerlingen en verwijzers kunt delen.
10. Stel rondslingerende gegevens van leerlingen of cliënten meteen veilig.
En bij twijfel…: vraag het na bij je leidinggevende!
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Hoofdstuk 9 Ouders7
9.1

Inleiding
Het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat de leerling goed onderwijs krijgt.
Dit doet de school in overleg met de ouders, zodat deze kunnen meedenken over een passende
plek voor hun kind.
Als de ouders hun kind hebben aangemeld voor een reguliere school en daarbij hebben aangegeven dat hun kind basisondersteuning of extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de
school of en welke ondersteuning nodig is.
De rol van de ouders is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs flink veranderd. Hieronder wordt een samenvatting gegeven.
1. Basisondersteuning
Ouders van leerlingen, die te maken hebben met basisondersteuning, worden nauw bij alle
ondersteuningsactiviteiten betrokken en worden nauwgezet geïnformeerd over de inhoud
van de ondersteuning en de resultaten.
Anderzijds wordt van de ouders volledige medewerking gevraagd bij het bereiken van de
gestelde doelen door daar in de thuis- en vrije tijdssituatie zoveel mogelijk op aan te sluiten.
Er worden thema-avonden georganiseerd (denk aan social-media- en internetgebruik)
waarbij de insteek is om docenten en ouders handvatten aan te reiken voor het omgaan
met (het gedrag van) de leerling.
De school verwacht van de betrokken ouders dat zij hierbij aanwezig zijn. Dit alles is bedoeld
om zowel op school als thuis een veilig sociaal leer- en leefklimaat te creëren waarin de
leerling zich prettig en gewaardeerd voelt.
De school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast, ouders leveren input
Binnen zes weken nadat het kind is ingeschreven, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met
de ouders. Veel scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs verplicht.
Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school spreekt met de ouders, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie
heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor de leerling op.
Aan het begin van het schooljaar is het van belang om verwachtingen uit te spreken en
duidelijke afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van de leerling. Ook kan
worden afgesproken hoe vaak betrokkenen bij elkaar zullen zitten om de voortgang te bespreken. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelijker
worden. Daarom evalueert de school elk jaar het ontwikkelingsperspectief tijdens de klassenbespreking en stelt het waar nodig bij.
Ouders kunnen hun mening over de uitstroombestemming geven onder het kopje ‘Perspectieven school/leerling/ouders’ in het OPP.

7

Lees overal: ouder(s)/verzorger(s)
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De school onderzoekt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft
Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen ook het onderwijskundig rapport van de vorige school. Ouders hebben het recht dit
rapport in te zien of om eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
De school doet u binnen 6 weken na de aanmelding een passend aanbod. Op de school van
aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de
leerling en van de expertise en mogelijkheden van de school.
Als de school de leerling niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school – na overleg
met de ouders – binnen diezelfde zes weken een betere plek. De school mag deze termijn
één keer met maximaal vier weken verlengen. Als binnen 10 weken nog geen besluit is genomen, wordt de leerling ingeschreven op de school van aanmelding. Deze inschrijving is
geldig tot het besluit over de toelating is genomen.

9.2

Ouders en het OPP
Het ontwikkelingsperspectiefplan kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op
lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken.
Het OPP wordt opgesteld door de school. Ouders hebben instemmingsrecht over het 'handelingsgedeelte' van het OPP. Dat betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van de ouders
niet vastgesteld mag worden.
Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht. De school voert echter
wel 'op overeenstemming gericht overleg' met de ouders. Als ouders het niet eens zijn met het
OPP, dan kunnen zij een klacht indienen bij de school of bij de landelijke, tijdelijke geschillencommissie.

9.3

Geschillen
Indien ouders het niet eens zijn met het besluit over toelating van hun kind dat extra ondersteuning nodig heeft, het oneens zijn met het door de school opgestelde ontwikkelingsperspectief(plan) of als een leerling wordt verwijderd en de ouders gaan niet akkoord, dan kunnen zij
eerst samen met de school proberen tot een oplossing te komen. Komen de ouders er samen
met de school niet uit, dan kunnen zij kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent.
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en
bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen.
Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen de ouders ook
kiezen voor een bezwaarprocedure of voor wettelijke stappen.
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Hoofdstuk 10 Ambities en meerjarenplanning
10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de ambities van de school in het
kader van passend onderwijs en de leerlingondersteuning.
De ambities worden concreet gemaakt in een meerjarenbeleidsplan, waarin voor de looptijd
van het schoolondersteuningsplan wordt aangegeven welke thema’s zullen worden aangepakt.
Ten slotte wordt ingegaan op de wijze waarop de school het Jaarplan hanteert: een schoolontwikkelplan van één jaar, in dit geval beperkt tot het gebied van de ondersteuning.

10.2 Ambities
Ten tijde van het samenstellen van dit schoolondersteuningsplan formuleert de school haar ambities als volgt:
•

Creëren van een veilig en positief leer-, leef- en werkklimaat:
o PBS binnen het team en tussen de teamleden onderling – positief ondersteunen
van elkaar – positief communiceren.
o Class Dojo.
o PBS: groene, gele en rode interventies en PBS-winkel.
o Pest-/respectprotocol implementeren.

•

Werkplezier
o Beter vormgeven van de ondersteuning en begeleiding van docenten.
o Ondersteunen van elkaar als docenten.
o Aandacht voor ongewenste omgangsvormen: elkaar aanspreken en helpen.
o Bij de volgende meting dient het werkplezier boven de 311 te scoren.

•

Begeleiden van leerlingen bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties:
Verder ontwikkelen van de vakschool, een aantrekkelijke, uitdagende en eigentijdse leeromgeving creëren
o Faciliteiten van de vakschool vergroten, met name de praktijkfaciliteiten.
o Leeftijdsadequate arbeidsleerlijnen ontwikkelen en implementeren stages, stagebegeleiding, beroepskeuzetesten, stagecarrousel.
o ICT: tevredenheid over chromebooks, wellicht meer aanschaffen?

•

Integrale aanpak en maximaal haalbare resultaten
o Vanaf de start van een leerling op school goed aansluiten bij de mogelijkheden van
de leerling: een onderwijsleerprogramma op maat maken.
o Ouders positief betrekken bij de school, samen met ouders en leerlingen OPPO opstellen
o Doelen formuleren samen et de leerling en ouders.
o Bij start schooljaar op huisbezoek.
o Elke week een positief bericht naar de ouders, dat helpt om het contact op te bouwen!
56

Schoolondersteuningsplan 2018-2022 Altra College Zaanstreek
Versie: 190129

o
o

•

Samenwerken met de ouders om de leerling naar een maximaal haalbaar resultaat
te krijgen.
Teamleden ondersteunen elkaar als het nodig is om een programma op maat voor
een leerling te maken.

Ontwikkeling van vakmanschap door professionalisering van docenten
o Gezamenlijke trainingen als team: goed voor de teambuilding en eenduidige aanpak
en communicatie naar leerlingen en elkaar (één taal spreken, vanuit eenzelfde begrippenkader werken en handelen).
o Psycho-educatie voor alle medewerkers (ook de conciërges); (autisme, adhd, traumaherkenning, zodat je trauma-sensitief onderwijs kunt geven, angst en drang,
hechtingsproblematiek., e.d.).
o Didactische vaardigheden: wellicht een opfristraining GIP.
o PBS: teamontwikkeling, Class Dojo.
o HGW.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat onderwijs en ondersteuning voortdurend in beweging
en ontwikkeling zijn, zeker nu recent de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd. Dit kan voortdurend leiden tot bijstelling en aanvulling van de ambities. Dit schoolondersteuningsplan is dan
ook een dynamisch document.

10.3 Meerjarenbeleidsplan
Altra College Zaanstreek hanteert een meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de uitwerking
van de ambities en de ontwikkeling van de leerlingondersteuning. Hierin wordt voor de looptijd
van dit document (2019-2022) aangegeven welke thema’s in ontwikkeling zullen worden genomen en welke fasering daarbij wordt nagestreefd.
De fasering van de thema’s is afgeleid van de beleidscyclus, zodat systematisch en structureel
aandacht wordt besteed aan de belangrijke onderdelen daarvan.
De volgende beleidscyclus (globaal weergegeven) wordt gehanteerd:
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START

Initiatief

Borging

Voorbereiding

Evaluatie

(Menings-)vorming

Bewaking

Vaststelling

Uitvoering

Het voor de looptijd van dit schoolondersteuningsplan vastgestelde meerjarenbeleidsplan is opgenomen in bijlage 3. Gezien het karakter van het onderwerp, de snelheid van de ontwikkelingen die op de school afkomen en vanwege de opbrengsten van periodieke evaluaties zal dit
beleidsplan jaarlijks worden aangepast en bijgesteld.

10.4 Jaarplan
Om de ontwikkeling van de ondersteuning goed te kunnen aansturen en bewaken hanteert de
school ‘Jaarplannen’. Een Jaarplan is een schoolintern sturingsdocument, waarin per thema is
uitgewerkt hoe de ontwikkeling zal worden aangepakt.
Hiervoor wordt per ontwikkelthema het volgende format gehanteerd:
Jaarplan Ondersteuning
Thema

Proceseigenaar
Wie is verantwoordelijk?
Uitgangssituatie
Beginsituatie
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Doelstelling(en)
Algemeen en specifiek
Prestatie-indicator(en)
Meetpunten
Implementatie
Opzet/werkwijze/activiteiten
Tijdpad
Tijd/fasering/mijlpalen
Evaluatie
Tussentijds en eindevaluatie
Borging

Communicatie
Wie communiceert met wie?
Financiën
Kosten? Betalingsbron?

De bundeling van deze specifieke projectplannen vormt het ‘Jaarplan Ondersteuning’ voor enig
kalenderjaar, dat weer deel uitmaakt van het totale schoolontwikkelplan voor die periode. Voor
elke nieuwe periode wordt een nieuw Jaarplan geformuleerd, rekening houdend met evaluatiegegevens en omgevingsvariabelen.
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Hoofdstuk 11 Kwaliteit
11.1 Inleiding
De grondgedachte bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem
binnen Altra College Zaanstreek is dat dit helpt om de kerntaak van Altra - het bieden van hulp
en onderwijs aan kinderen die vastlopen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en aan ouders met opvoedingsproblemen - nog beter uit te voeren.
Altra College Zaanstreek beschouwt kwaliteitszorg als een integraal onderdeel van het totale
beleid. Doel van het beleid is met de beschikbare middelen het best mogelijke onderwijs en de
best mogelijke ondersteuning aan de leerlingen te bieden.
Altra College legt daarbij sterk de nadruk op het pedagogisch klimaat en de gedragsontwikkeling
van de leerling, maar tegelijkertijd is er veel aandacht voor het geven van kwalitatief goede,
activerende en aantrekkelijke lessen, waarbij de leerlingen verantwoordelijkheid hebben over
hun leerproces en er aandacht is voor het ‘leren leren’.

11.2 Basiskwaliteit
De inspectie is tevreden over de resultaten van Altra College Zaanstreek. De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft de school dan ook het zogeheten basisarrangement (basistoezicht) toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van
wet- en regelgeving in orde is.

11.3 Visie op kwaliteitszorg van Altra College Zaanstreek
Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de
school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken.
Kwaliteitszorg kent twee aspecten:
1. Het systeem, waarbinnen planmatig gewerkt wordt aan behoud en verbetering van de kwaliteit.
2. Afspraken over hoe dit systeem aangestuurd en bewaakt wordt. (voorwaarden)
De belangrijkste functies van kwaliteitszorg zijn:
•
•
•
•

Verbeteren van de prestaties van de organisatie op de diverse niveaus.
Verantwoording van de prestaties van de organisatie.
Communicatie over de prestaties van de organisatie.
Tijdig signaleren van zwakke plekken.

In het kader van de kwaliteitszorg geldt het volgende:
a. Basis
De basis van de kwaliteitszorg blijft het stellen van de volgende vijf vragen:
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•
•
•
•
•

Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat gaan we nu doen?

b. PDCA
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.

Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en targets.
Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering.
Check: het plan en de uitvoering beoordelen, met elkaar praten over de scores, de meetpunten en de analyses.
Act: het plan, de normen en de targets bijstellen of de uitvoering bijsturen.
Borging van de kwaliteit vindt plaats door jaarlijkse gesprekken tussen schoolleiding en vakgroepen, teams en in de gesprekkencyclus.
c. Kenmerken
Samenvattend zijn de kenmerken van goede kwaliteitszorg:
•
•
•
•
•
•

Uitgaan van de missie, visie en kernkwaliteiten van de school
Verbetering van leerprocessen en leeropbrengsten centraal stellen.
Gemeenschappelijk leren.
Systematisch en structureel handelen met gebruikmaking van de PDCA- cirkel.
Zoeken naar externe feedback en vergelijking van eigen kwaliteitsnormen met die van
anderen.
Doelstellingen dienen SMART te zijn waar mogelijk of worden in dialoog gecheckt.

11.4 De kwaliteitscyclus van Altra College Zaanstreek
Altra werkt met een kwaliteitscyclus op basis van de HKZ8. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
8

HKZ = …………………
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•
•

•
•
•

Het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan door het MT en Bestuur.
De input vanuit de schoollocaties is geborgd binnen de kwaliteitscyclus.
Het vastgestelde meerjarenbeleidsplan is het vertrekpunt om per locatie een schoolplan op
te stellen. Dit vindt plaats tijdens een teamgesprek met afdelingsmanager en directie. In het
schoolplan zijn verbeterpunten en te behalen resultaten opgenomen. Deze punten zijn
mede gebaseerd op de evaluatie van het schoolplan van het voorafgaande schooljaar. Dit
schoolplan is voor de onderwijsinspectie leidend bij het locatiebezoek.
Tijdens het jaar vinden kwartaalgesprekken plaats tussen bestuur en directie, en tussen directie en afdelingsmanager waarin de voortgang en de te behalen resultaten uit het schoolplan of meerjarenbeleidsplan worden gemonitord en zo nodig bijgestuurd.
Tijdens een halfjaarlijks teamgesprek met afdelingsmanager en directie wordt de voortgang
van het schoolplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Ook wordt hier input opgehaald voor
het op te stellen meerjarenbeleidsplan.
Ten slotte verzorgt de afdelingsmanager in samenspraak met het team voor een evaluatie
van het schoolplan. De informatie uit de evaluatie wordt door de directie en bestuur gebruikt voor het op te stellen meerjarenbeleidsplan

Werkplaatsen
Dit zijn periodieke overleggen ( 4-6 maal per jaar) voor medewerkers. Altra kent de volgende
werkplaatsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördinatoren ondersteuning en begeleiding
Transferium
Maatschappelijk deskundigen
ICT-contactpersonen:
Lichamelijke Opvoeding
Onderbouw
Mavobovenbouw:
AKA/Entree
Consumptieve technieken
Algemene technieken/Crea
Opleiders in de school

Opbrengstgericht werken
Het kwaliteitskader vso wordt gevolgd. De jaarlijkse gegevens worden benut voor verbeteringen
binnen de kwaliteitscyclus.

11.5 Tevredenheid
Om te meten hoe de leerlingen het leerklimaat ervaren, neemt de school twee maal per jaar
een vragenlijst met betrekking tot het leerklimaat bij de leerlingen af. De op dit moment meest
recente resultaten zijn van ………….. en geven het volgende beeld
…………………………………
Hoe meten jullie de tevredenheid bij het personeel??
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11.6 Monitoring door SVZ
SVZ monitort, in aansluiting op de thema’s die door het samenwerkingsverband centraal zijn
gesteld, de ontwikkeling van de ondersteuning binnen en rond de scholen.
De monitor wordt twee keer per jaar door de directeur van het samenwerkingsverband besproken met de scholen.
Dit gesprek is gericht op stimulering van de scholen, bewaken van de ontwikkeling op school en
samenwerkingsverbandniveau en op signaleren van eventuele knelpunten die zich daarbij voordoen.

11.7 ‘Jij en je gezondheid’ (voorheen: Emovo)
Dit onderzoek richt zich op de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio.
Leerlingen uit de 1e en 3e klas van het voortgezet onderwijs vullen via internet klassikaal op
school een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid en welzijn, leefstijl, relaties en
thuissituatie.
Na het invullen van deze vragen krijgt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies op maat. Ook kunnen jongeren zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de
jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben.
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en GGD. De school
krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheidsproblemen van de eigen leerlingen en kan hier
het schoolgezondheidsbeleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de
resultaten van het onderzoek hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. De GGD werkt in dit onderzoek samen met het RIVM en andere GGD-en in Nederland.
Het Emovo-onderzoek wordt tweejaarlijks gehouden en is richtinggevend voor het schoolbeleid. De keuze voor een tweejaarlijks onderzoek wordt ingegeven door de noodzaak om
de capaciteit van de medewerkers effectief in te zetten. Hierbij moet er een evenwicht zijn
tussen het uitvoering geven aan de directe ondersteuning en het verzamelen van dat op een
metaniveau. Tweejaarlijkse metingen lijken voldoende te zijn om voldoende zicht te krijgen
op ontwikkelingen en het daarbij toch vorm kunnen geven aan de inzet van de directe ondersteuning.
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Hoofdstuk 12

Afsluiting

De ondersteuning van leerlingen, die daar behoefte aan hebben, is geen statisch geheel.
De school is voortdurend bezig om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om deze belangrijke taak te optimaliseren. Deze ontwikkeling van de ondersteuning geschiedt systematisch en
planmatig, waarbij ook tussentijds nieuwe zaken worden ingevoegd.
Rest ons de hoop en verwachting uit te spreken dat de beide delen van dit ondersteuningsplan
een positieve bijdrage zullen leveren aan de inhoud en vormgeving van de ondersteuning en aan
de motivatie van alle betrokken uitvoerders.
Ondersteuning mag geen toeval zijn! Het is een essentieel onderdeel van de school en het is het
waard om er maximale aandacht aan te besteden.

Frenk Saarloos, directeur
Lauren Hendriks, coördinator ondersteuning en begeleiding (COB)
Januari 2019

64
Schoolondersteuningsplan 2018-2022 Altra College Zaanstreek
Versie: 190129

Bijlage 1 Overzicht basisondersteuning Altra College Zaanstreek (‘dialoogschool’)
Vooropmerkingen
• In onderstaand overzicht is als norm gehanteerd: als 75% van de docenten iets kan of doet wordt het ‘Aanwezig’
geacht.
• 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
Dialoog over speciale onderwijsbehoeften
a
Alle docenten zijn op de hoogte van speciale onderwijsbehoeften. Er wordt op signalen gereageerd.
Onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd.
Overdrachtsgegevens zijn voor alle medewerkers beschikbaar
Het digitale leerling volg systeem (LVS) wordt effectief benut:
. Docenten en mentoren leggen incidenten vast
. Benutten van basisvaardigheden, referentieniveaus, sociaal emotionele geboden
ondersteuning, samenwerking met ouders
. Mentoren en vakdocenten raadplegen het leerlingvolgsysteem en kunnen
analyseren en signalen oppakken
De school heeft een ondersteuningsstructuur waarborging onderwijsbehoeften
De schoolleiding waarborgt de continuïteit van de dialoog
De speciale onderwijsbehoeften komen in een leerlingbespreking aan de orde
Iedere leerling heeft een mentor als eerste contactpersoon
De mentor is altijd aanwezig
De school hanteert een systeem met informatiebehoeften en incidenten
Docenten zorgen ervoor dat ze dagelijks geïnformeerd zijn over onderwijsbehoeften
De mentor maakt didactische en pedagogische onderwijsbehoeften bespreekbaar
Mentoren beschikken over competenties om een dialoog met leerlingen te voeren over
speciale onderwijsbehoeften
De school heeft diagnostische expertise beschikbaar
b
De school waarborgt actief een sociaal en veilig klimaat
. Er is een verzuimprotocol
. Er is een pestprotocol
. Er is een vertrouwenspersoon
. Er is een convenant veilige en leefbare school
. Er is een meld code kindermishandeling en huiselijk geweld
c
Er zijn gemeenschappelijke omgangsafspraken
d
Docenten maken zo nodig aanpassingen in hun lessen
e
Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsperspectief
f
De voortgang wordt op zowel individueel als op schoolniveau gevolgd
g
Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd in verband met
. Speciale psychologische of sociaal-emotionele kenmerken
. Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie
. Verschillende leerstijlen
h
Onderwijsprogramma’s zijn waar nodig afgestemd op fysieke beperkingen
i
De docenten zijn geïnformeerd over de sociaal-emotionele ontwikkelingen
j
Aanvullend zijn orthopedagogische programma’s beschikbaar
k
Er is een sociale vaardigheidstraining of faalangsttraining beschikbaar
l
De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen
m Ondersteunende leermiddelen worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen
n
De school stelt bij de uitstroom een handelingsadvies op
o
De school zorgt na uitstroom voor continuïteit in ondersteuning indien nodig
9
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Het gebouw is wel rolstoelvriendelijk en er is een invalidentoilet aanwezig.
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Aspecten
Extra aandacht/tijd
a
Docenten kunnen extra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
b
De aangepaste groepsgrootte komt ten goede aan de speciale onderwijsbehoeften
c
Voor iedere leerling is een mentor
d
Er is voor deze leerlingen een tweede aanspreekpunt
e
Bij toelating is tijd voor ondersteuning
Aspecten
f
Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het ZAT
g
De COB heeft voor iedere leerling enkele uren beschikbaar
h
Er is expertise beschikbaar voor leerlingen met een beperking
i
Er zijn handen beschikbaar in de pauzes
j
Leerlingen kunnen elkaar helpen
Beschikbare materialen/ruimtelijke omgeving:
a
Onderwijsmaterialen die niveau- en tempodifferentiatie mogelijk maken
b
Er zijn aangepaste methoden en materialen beschikbaar
c
De school regelt aanvullende onderwijsmaterialen
d
De school regelt specifieke onderwijsmaterialen
e
De school heeft passende materialen voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie
f
Omgaan met dyslexie is vastgelegd
g
Er wordt gewerkt met een speciaal programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling
h
De school beschikt over aanvullende materialen
i
Er zijn specifieke materialen beschikbaar voor sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.
Ruimtelijke omgeving
a
Er wordt een-op-een ondersteuning gegeven
b
De school zorgt voor algemene fysieke toegankelijkheid
c
De school is bereid aanpassingen te realiseren
d
Leerlingen kunnen gebruik maken van een eigen werkplek
e
Er zijn aparte ruimtes beschikbaar gedurende de pauzes
f
Er zijn aparte ruimtes voor een-op-een ondersteuning
Het ondersteuningsteam heeft expertise in
a
Er is een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt
b
Er is een voortdurende professionalisering
c
Er is een systeem om nieuwe leerkrachten in te werken
d
De leraren kunnen differentiëren
e
De leraren kunnen speciale onderwijsbehoeften onderkennen
f
Er is expertise beschikbaar m.b.t. handelingsgericht werken
g
Er is sprake van een teamaanpak
h
Docenten zijn in staat om maatwerk voor individuele leerlingen te leveren
i
Ouders kunnen betrokken worden bij de onderwijsondersteuning
j
Er is kennis beschikbaar van de onderwijsvoorzieningen in de regio
k
Bekwaamheid van enkele docenten/groepen op peil houden voor:
. Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag
. Kennis en aanpak dyscalculie
. Kennis en aanpak AD(H)D
. Kennis en aanpak ASS
. Kennis en aanpak faalangst
l
Binnen school is kennis over psychiatrische stoornissen
m Binnen de school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen
n
Er is scholingsbeleid voor bovenstaande expertise
o
De COB heeft ruime kennis van competenties
p
Docenten/mentoren beschikken over competenties:
10
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Gemiddeld ca. 20 minuten beschikbaar, doch de school heeft zeer kleine groepen.
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Aspecten

In
ontwikkeling

Aanwezig

. Betrekken van ouders bij de onderwijsondersteuning
. Voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s
. Voeren van leerlingbespreking
. Opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelingsperspectief
Samenwerking met externen
a
Samen met ketenpartners inhoud geven aan preventieve en curatieve ondersteuning door:
. Interventies van School Maatschappelijk Werk
. Inschakelen van Jeugdarts
. Afstemming met Centrum Jong
. Inschakelen van BJAA en geïndiceerde zorg
. Inschakelen van GGZ
. Adequate communicatie met leerplichtambtenaar
b
De school heeft een Extern Advies Team (EAT)
c
De school werk samen met en stemt af met professionals
d
De school werkt samen met ketenpartners
e
Experts van externe organisaties zijn beschikbaar

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Bijlage 2 Overlegsituaties ondersteuning Altra College Zaanstreek

Onder voorzitterschap van de directeur
Naam overleg
Deelnemers
Status
Commissie
▪ Afdelingsmanager ▪
van
(voorzitter)
Begeleiding
▪ Coördinator onder(CvB)
steuning en begeleiding (COB)
▪ Docent/mentor,
▪ Intern begeleider
▪ Ambulant hulpverlener

Onder voorzitterschap van de Coördinator
Naam overleg
Deelnemers
Klassenbespreking ▪ Coördinator ondersteuning en begeleiding (COB)
▪ Mentor
▪ Docententeam
▪ Teamleider

Inhoud
▪

Frequentie
▪

Verslag
▪

Ondersteuning en Begeleiding
Status
Inhoud
Frequentie
Verslag
▪ Informerend
▪ Vergaren van informatie ▪ Drie keer per ▪ Opgesteld door: mentor
▪ Adviserend
m.b.t. gedragsontwikkejaar
▪ Uitgereikt aan: mondeling verslag aan ouling en leervorderingen
ders en leerling. Zaken betreffende indi▪ Vaststellen onderwijsbeviduele leerlingen worden opgenomen in
hoefte.
het leerlingendossier
▪ Afstemming in docenten▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoteam
ren en deelnemers ondersteuningsteam
▪
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Onder voorzitterschap van de Coördinator
Naam overleg
Deelnemers
Intern ondersteu- ▪ COB
ningsteam
▪ Intern begeleider
(IOT)
▪ Mentor
▪ Adjunct-directeur

Extern Advies
Team (EAT)

▪
▪
▪
▪

Multidisciplinair
overleg (MDO)

▪ Ouders
▪ Verder bijvoorbeeld:
o Leden IOT
o GGZ
o FBRA
o Atos
o Leerplichtambtenaar
o Jeugdarts

COB
Jeugdarts
Jeugdteams
Leerplichtambtenaar
▪ Ambulante hulpverleners ATOS

Ondersteuning en Begeleiding
Status
Inhoud
Frequentie
▪ Informerend
▪ Voorbereiden externe
▪ Eén keer per
▪ Meningsvorondersteuningsteam
maand
mend.
▪ Organisatorische zaken
▪ Adviserend
betreffende leerlingbege▪ Besluitvormend
leiding
op uitvoeringsni- ▪ Ondersteunings- en zorgveau
structuur
▪ Individuele leerlingzaken.
▪ Informerend.
▪ Individuele leerlingzaken ▪ Zes keer per
▪ Meningsvorjaar
mend.
▪ Adviserend
▪ Besluitvormend
op uitvoeringsniveau
▪
▪
▪
▪

Informerend
▪ Per vergadering wordtg
Meningsvormend
één leerling besproken
Adviserend
Besluitvormend
op uitvoeringsniveau

▪ Naar behoefte

Verslag
▪ Opgesteld door: COB
▪ Uitgereikt aan: verslag van algemene zaken aan alle deelnemers ondersteuningsteam Zaken betreffende individuele leerlingen worden opgenomen in SOMToday.
▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren en deelnemers ondersteuningsteam.
▪ Opgesteld door: COB.
▪ Uitgereikt aan: er wordt een verslag gemaakt voor EOT deelnemers.
▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren en deelnemers ondersteuningsteam

▪ Opgesteld door: COB.
▪ Uitgereikt aan: er wordt een verslag gemaakt voor EOT deelnemers.
▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren en deelnemers ondersteuningsteam
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Bijlage 3 Meerjarenbeleidsplan ondersteuning 2019-2022

Nr.
1

Thema’s
Evalueren trajectvoorziening

2

Transitie Jeugdzorg

3
4

Profilering
Pestprotocol

5
6

Meldcode
Aanmeldingen

7

HGW

Fasering
• Opzet evaluatie-instrument door ondersteuningscoördinator
• Uitvoering evaluatie door MT
• Uitwerking evaluatiegegevens door ondersteuningscoördinator
• Rapportage aan MT
• Realiseren aansluiting onderwijs en Jeugdhulp (o.l.v. Samenwerkingsverband VO)
• Profilering BaO
• Protocol aanpassen
• Lessenserie ontwerpen
• Weten hoe het werkt: cursus volgen
• Soepeler verlopen
• Procedure zij-instromers in kaart brengen
• Evalueren en finetunen HGW-cyclus

2018-2019
x

2019-2020
x

2020-2021

2021-2022

x
x
x
x
x
x

x

x
x

Indien je het eenvoudiger wilt maken kan je de kolom ‘Fasering’ ook weglaten.
Om de kolom ‘Fasering’ in te vullen kun je gebruik maken van de beleidscyclus op pagina 59, die geeft de fasen aan.
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Bijlage 4

ADHD
ASS
AT
ATOS
AWV
bao
BBZ
CAP-1
CBCL
ClassDojo
COB
CT
CvB
EAT
(G)GGD
GGZ
CTA
FTE
HGW
HKZ
IB
IOT
IQ
LB
LO
JGGZ
lwoo
lvs
mbo
mdo
NAW
NIO
OB
OBVI
ODD
OKR
OOGO
Oplis
OP
OPDC
OPP
OZA

Lijst met afkortingen

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (aandachts-tekort-stoornis met of
zonder hyperactiviteit)
Autisme Spectrum Stoornis
……………………….. (praktijkvak)
Altra Thuis en op School
Algemene Werknemers Vaardigheden
basisonderwijs
Baan Begeleiding Zaanstad
(onderzoek)
Child Behavior Checklist (gedragsvragenlijst)
ClassDojo is een digitale tool waarmee leraren bewust kunnen werken aan een
positief klimaat in de klas
Coördinator ondersteuning en begeleiding
……………………….. (praktijkvak)
Commissie van Begeleiding
Extern Advies Team (voorheen: ZAT/Zorgadviesteam)
(Gewestelijke of Gemeenschappelijke) Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Geestelijke Gezondheids Zorg
Commissie van Toewijzing en Advies
Fulltime-equivalent: rekeneenheid voor de omvang van een functie of personeelssterkte
Handelings gericht Werken
??
Intern Begeleider
Intern Ondersteunings Team
Intelligentie quotiënt
Loopbaan & Burgerschap
……………………….. (praktijkvak)
Jeugd Geestelijke Gezondheids Dienst
leerwegondersteunend onderwijs
leerling volg systeem
middelbaar beroeps onderwijs
multidisciplinair overleg
Naam Adres Woonplaats
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Onderbouw
(onderzoek)
Oppositioneel Opstandig Gedrag
onderwijskundig rapport
Op overeenstemming gericht overleg
Opleider in school
Ontwikkelingsperspectief
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum
Ontwikkelings Perspectief Plan
Onderwijs Zorg Arrangement
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pao
PBS
PDCA
POVO
REC
RIVM
ROC
Sbao
SMW
SOP
SV
SVZ
SWV
TLV
TOP
TRF
VCA
vmbo
vo
vso
WISC-3
WMO

passend onderwijs
Positive Behavior Support
Plan-do-check-act
Primair onderwijs – voortgezet onderwijs
Regionaal Expertise Centrum
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionaal Opleidings Centrum
Speciaal basisonderwijs
Schoolmaatschappelijk werk
schoolondersteuningsprofiel
Sociale Vaardigheden
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek
samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Time-out plaatsing
Teacher Report Form (gedragsvragenlijst)
Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
voortgezet middelbaar beroeps onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
Wechsler Intelligence Scale for Children (IQ-test)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WS

(training?)
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