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Schoolondersteuningsprofiel van het Purmer College 

1.  De school in het Samenwerkingsverband 
● Positie van de school binnen het Samenwerkingsverband 

Het Purmer College is een vervanging van een internaat, gebaseerd op de School2Care methodiek. 

Het samenwerkingsverband in de toegangspoort naar het Purmer College. Het 

samenwerkingsverband toetst of de jongere problematiek heeft op drie leefgebieden (thuis, vrije tijd 

en school). De jongere moet baat hebben bij een praktijkgerichte onderwijssetting of wens hebben 

om naar arbeid uit te stromen, waarbij de mogelijkheid ook bestaat om een MBO Niveau 1 diploma 

te behalen. Tevens biedt het Purmer College gepersonaliseerde trajecten aan waardoor jongeren die 

niet goed in groepen functioneren ook onderwijs kunnen krijgen. Wanneer er een Gecertificeerde 

Instelling betrokken is, of snel mee geschakeld kan worden, wordt een jongere aangemeld bij het 

Purmer College.  

 

● De relatie met het Ondersteuningsplan 2019-2023  

Deze is niet beschikbaar vanwege de eerdere projectstatus van het Purmer College. Zie de bijlage 

‘innovatie zorgstructuur’ hoe de ondersteuning er komende jaren uit komt te zien.  

 

● De leerroutes die de school aanbiedt  

In het doelgroepenmodel worden 7 leerroutes beschreven waarvan er 4 op het Purmer worden 

aangeboden. 

- Leerroute 2: Taakgerichte en activerende dagbesteding 

- Leerroute 3: Beschut werk 

- Leerroute 4: Arbeid 

- Leerroute 5: Arbeid met certificaten MBO entree 
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2. Overzicht van de ondersteuning  
● De kracht van de school (A) 

Zie bijgevoegd document ‘Doel en Doelgroep’ en ‘Innovatie zorgstructuur’. 

 

● Het ondersteuningsaanbod (B)  

Hierin komen de 5 ondersteuning categorieën uit het doelgroepenmodel aan bod.  

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school  
Ondersteuningsbehoefte bij 

leren en ontwikkelen 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Studievaardigheden: 

plannen en organiseren, 

taakgericht werken 

Op het Purmer College wordt er vooral toegewerkt naar 

arbeidsvaardigheden en schoolse vaardigheden om het niveau 1 

diploma te behalen. Hierdoor wordt er in de aangeboden trajecten 

ingezet op plannen, organiseren en taakgericht werken. Tijdens de 

vakken ‘onderwijs’ en in het MBO traject worden deze 

competenties geoefend. 

Motivatie en concentratie 

 

 

Voor onze doelgroep is het vasthouden van motivatie en 

concentratie een grote uitdaging waardoor gedurende de hele dag 

kleine, kortdurende interventies worden aangeboden door de 

coaches om de jongeren gemotiveerd en geconcentreerd te 

houden. Ook is er in elk klaslokaal een ruimte om apart te zitten.  

Taal (oa NT2 en dyslexie) 

 

De intern begeleider stelt een integraal plan op om jongeren met 

oa dyslexie in de klas te kunnen bedienen. Dit wordt opgesteld met 

de coach die lesgeeft, zodat bij de instructies hier rekening mee 

gehouden wordt.  

Rekenen (oa dyscalculie) 

 

De intern begeleider stelt een integraal plan op om jongeren met 

oa dyscalculie in de klas te kunnen bedienen. Dit wordt opgesteld 

met de coach die lesgeeft, zodat bij de instructies hier rekening 

mee gehouden wordt. 

Meer- en hoogbegaafdheid 

 

Jongeren met meer- en hoogbegaafdheid zijn op het Purmer 

welkom in het HGO traject (zie doel en doelgroep). Hier krijgt de 

jongere 1 op 1 onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen. 

Disharmonische intelligentie 

 

De grootste groep jongeren heeft een disharmonisch profiel 

waardoor de standaardaanpak van het Purmer College hierop is 

ingericht door op diverse manieren het lesaanbod aan te bieden. 

Zowel praktijkgericht als onderwijsgericht is hier standaard oog 

voor door alle coaches. Voornamelijk een lage verwerkingssnelheid 

vraagt een speciale benadering door korte, duidelijke opdrachten 

te geven en te checken of de jongere de opdracht heeft begrepen. 

Daarna kan een volgende kleine stap gezet worden.  
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Samenwerkingspartners De intern begeleider pakt dit op en toetst haar beleid tijdens de 

werkgroep van de IB’ers Altra Breed.  

 

Ondersteuning bij sociaal-

emotionele ontwikkeling 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Sociale vaardigheden 

 

 

Sociale vaardigheden worden aangeboden bij het vak Sociale 

Vaardigheidstraining, evenals bij het vak TOPS en tijdens het 

coach-uur. 

Angst en stemming (incl. 

faalangst)   

 

De gedragswetenschappers en de coach stellen de 

ondersteuningsbehoefte vast en bieden ondersteuning.  

Omgaan met grenzen 

 

 

De coach besteedt hier gedurende de dag hier veel aandacht aan. 

Omgaan met grenzen is continue onder de aandacht, zowel in de 

klas als in de vrije ruimtes. 

Middelengebruik en 

verslaving 

 

Er is een middelengebruik beleid en bij 2 constateringen van 

‘onder invloed’ zijn volgt een gesprek met de Jellinek. Komend 

schooljaar is de Jellinek ook één dag in de week een dagdeel 

aanwezig vanwege het veelvuldig gebruik onder de jongeren. 

Ondersteuning thuis/vrije tijd 

 

Ondersteuning in de thuissituatie en de vrije tijd zijn onderdeel 

van de wrap around care aanpak die het Purmer College toepast 

(gebaseerd op de School2Care methodiek). Dit vormt een 

intensief programma waarin de jongere tot 18.00 uur in het 

gebouw is, waarna de coach zicht houdt op de invulling van de 

vrije tijd en thuis.  

Samenwerkingspartners 

 

 

LEVVEL, JDK, Sportsacademy  

 

Ondersteuning bij 

communicatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Gebruik gebaren en/of picto’s 

 

Het Purmer College ondersteunt haar aanpak met pictogrammen. 

Onze doelgroep heeft er baat bij dat de regels/verwachtingen 

visueel zijn.  

Anders 

 

Onze doelgroep heeft het nodig dat de regels/verwachtingen 

visueel zijn.  
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Samenwerkingspartners 

 

 

Het is van belang dat onze samenwerkingspartners zich bewust 

zijn van de doelgroep die wij binnen hebben dus besteden wij hier 

relatief veel aandacht aan.  

 

Ondersteuning bij fysieke 

situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Motorische beperking 

/beperkte mobiliteit 

 

Het Purmer College biedt maatwerk in de intensiteit die nodig is 

om de jongere tot ontwikkelen te brengen binnen zijn kunnen. 

Indien nodig kunnen wij thuis onderwijs verzorgen, of de situatie 

op de school zo aanpassen dat de jongere op school kan profiteren 

van het aangeboden onderwijs.  

Slechtziendheid / 

Slechthorendheid 

 

Wanneer er sprake is van slechtziendheid of slechthorendheid zal 

er contact gezocht worden met ketenpartners die expertise 

hebben in het vakgebied. De expertise kan vertaald worden in de 

aanpak die het Purmer College biedt. (vb. Viertaal College) 

Samenwerkingspartners 

 

 

Er wordt bij elke jongeren, ongeacht welke situatie, intensief 

samengewerkt met het netwerk. OKT, Buurtteam, 

Jeugdbescherming, LEVVEL, William Schrikker Stichting 

 

Ondersteuning bij medische 

situatie 

Hoe werkt de school hieraan?  

basis / aanvullend / intensief 

Chronisch ziek 

 

 

Bij chronische ziekte zal het team van het Purmer College in 

overeenstemming met het netwerk en de betrokken medici een 

passend maatwerk traject aanbieden.  

Beperkte belastbaarheid 

 

 

Bij beperkte belastbaarheid wordt er nauw samengewerkt met de 

jeugdarts van het betrokken wijkteam en het netwerk van de 

jongere zodat hij/zij zich kan ontwikkelen binnen zijn/haar 

belastbaarheid. 

Samenwerkingspartners 

 

 

Er wordt bij elke jongeren, ongeacht welke situatie, intensief 

samengewerkt met het netwerk.  

OKT, Buurtteam, Jeugdbescherming, LEVVEL, William Schrikker 

Stichting 
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3. Intakeprocedure voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte  
Alle leerlingen op het Purmer College hebben een ondersteuningsbehoefte op de intensiefste manier 

die aangeboden wordt binnen het onderwijs. Elke jongeren, ongeacht ondersteuningsbehoefte, krijg 

dezelfde intake waarbij vooral de focus ligt op elkaar leren kennen en het voorlopige perspectief vast 

te stellen. Samen met het netwerk wordt bekeken welke rol de coach van het Purmer College gaat 

spelen en hoe we samen gaan werken om de jongere de beste kansen te bieden om tot ontwikkeling 

te komen. De jongeren woonachtig in de gemeente Amsterdam-Amstelland/Diemen worden via het 

samenwerkingsverband aangemeld, waarna de intake wordt gepland met alle betrokkenen rondom 

de jongere. Er kunnen 45 jongeren worden aangemeld op het Purmer College.  

 

4.  Organisatie van de ondersteuning  
Aan de hand van de ondersteuningspiramide kan worden vastgesteld dat alle jongeren op het 

Purmer College de intensiefste ondersteuning krijgen. Alle jongeren krijgen maatwerk, gericht op de 

specifieke ondersteuningsbehoefte van de jongere. De gedragswetenschappers, IB’er en de 

Leerplichtambtenaar zijn bij elke leerling betrokken. Elke 2 weken is er een commissie van 

begeleiding waar alle jongeren structureel besproken worden. Alle coaches sluiten aan bij de 

overleggen georganiseerd door de netwerken rondom de jongeren. Vaak is er al expertise buiten de 

school ingezet, die in het belang van de leerling gecontinueerd kan worden. Binnen de school ligt er 

expertise in de forensische orthopedagogiek en is er ook een GZ psycholoog van LEVVEL betrokken 

en op den duur ook een muziektherapeut en systeemtherapeut.  

  


