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Voorwoord  

 

In het Schoolondersteuningsprofiel1 legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast 

welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook beschrijft 

de school welke ambities zij voor de toekomst heeft. 

De scholen stellen hun Schoolondersteuningsprofiel ter beschikking aan het Samenwerking-

verband. Het Samenwerkingsverband zal het Schoolondersteuningsprofiel gebruiken om na te 

gaan of het ondersteuningsaanbod dekkend en toereikend is voor de leerlingen in het 

Rotterdamse VO en VSO. 

Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de cyclus van handelingsgericht (planmatig) werken: 

 

 

 

 

  

 
1 In het wetsvoorstel Passend Onderwijs wordt het begrip ‘zorg’ vervangen door ondersteuning. Het Samenwerkingsverband hanteert 

daarom de volgende termen: schoolondersteuningsprofiel, ondersteuningsaanbod en -behoefte. In een aantal gevallen handhaaft het 

Samenwerkingsverband bewust de term zorg. Zie termen als: zorgstructuur, zorgbeleid, basiszorg, extra zorg en specialistische zorg. 

 

3e lijns 

specialistische 

zorg

2e lijns

extra zorg

1e lijns

basiszorg 
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1 Algemene gegevens en kengetallen 

 

1.1 Schoolgegevens en type onderwijs 

Schoolgegevens 

Naam school Schreuder College Villeneuvestraat 

Adres De Villeneuvestraat 24 

3053 ZV Rotterdam 

Telefoonnummer 088  996  2550 

Email villeneuvestraat@horizon.eu 

Website https://www.horizon.eu/schreuder-college-de-

villeneuvestraat/ 

Brinnummer 01BS00 

Contactpersoon voor toelating Bureau OZO van Stichting Horizon 

 

Type onderwijs  

Het Schreuder College Villeneuvestraat is een voortgezet onderwijsschool voor speciaal onderwijs, 

voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen. Onze leerlingen zijn 

aangewezen op specifieke ondersteuning.   

 

Het niveau dat aangeboden wordt is praktijkonderwijs. Het onderwijsaanbod op het Schreuder 

College Villeneuvestraat richt zich op het behalen van het Rotterdams Praktijkdiploma.  

 

Er zijn drie uitstroomrichtingen te behalen:  

 

- Leerroute AG + O (arbeidsmarkt gericht met ondersteuning) 

- Leerroute AG (arbeidsmarktgericht zonder ondersteuning) en 

- Leerroute AG + L (arbeidsmarktgericht met leren).  

 

Daarnaast kunnen bij diverse praktijkvakken branchegerichte cursussen worden gedaan. Als 

leerlingen niet in staat zijn een volledig branchecertificaat te behalen, kunnen zij via een Boris-

project deelcertificaten behalen.  

 

Naast praktijkonderwijs biedt de locatie Villeneuvestraat MBO aan voor interne leerlingen, die 

volgens het protocol MBO hiervoor in aanmerking komen.  

 

Leerlingaantallen 

Het Schreuder College Villeneuvestraat is een school met ongeveer 100 tot 110 leerlingen. De 

leerlingen zijn verdeeld over 10 mentorklassen. In een mentorklas bevinden zich maximaal 10 

leerlingen. Op basis van de problematiek van een leerling wordt een leerling ingedeeld in een 

internaliserende mentorklas of externaliserende mentorklas. Enkele mentorklassen zijn combinatie-

klassen, waarin leerlingen uit verschillende leerjaren samen in één klas zitten.  

mailto:villeneuvestraat@horizon.eu
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2 Profilering school 

 

2.1 Missie en Visie2 

Het Schreuder College Villeneuvestraat ziet het als haar opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling 

te ondersteunen. Door leerlingen dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden, dat zij zich zowel 

in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

Door een stabiele en veilige omgeving te creëren, waar de leerling naast onderwijs ook zorg kan 

krijgen, kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. 

Ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd worden indien nodig begeleid om hun kind hierin te 

ondersteunen. 

2.2 Positionering 

Locatie Villeneuvestraat heeft een onderscheidende positie in het onderwijs zorgcontinuüm 

Rotterdam, omdat het een onderwijsaanbod heeft voor een specifieke groep leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeftes.  

Op basis van denominatie heeft de school geen onderscheidende positie binnen de regio. De 

school staat open voor leerlingen van iedere godsdienst of levensbeschouwing.  

 

Regio 

Leerlingen op onze school komen uit Rijnmond en omgeving. Zo komen leerlingen bijvoorbeeld 

ook uit Gouda. De meeste leerlingen komen met speciaal taxivervoer naar school. Sommigen 

komen zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets.  

2.3 Onderwijsleerproces 

Didactisch klimaat 

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen in vijf jaar toe te leiden naar (begeleidend) werk of 

een vervolgopleiding. Op het Schreuder College Villeneuvestraat wordt dit gerealiseerd door 

een combinatie van theorievakken (AVO-vakken), praktijkvakken en het lopen van stage. 

Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die 

aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Theorie wordt hierbij tot leven gebracht en verdiept 

door middel van praktische vakken en stages.  

Theorie 

Voor de AVO-vakken wordt gebruik gemaakt van de methoden StruX en Deviant. De leerlijnen 

van deze methoden worden aangehouden. Per leerjaar wordt een jaarplan opgesteld, die de stof 

verdeeld over de drie (vastgestelde) domeinen (een periode van 13 weken), waarbij het tevens 

inzichtelijk is wat binnen de drie arrangementen basis, intensief, verdiept wordt aangeboden.  

 

 

 
2 De missie en visie van het Schreuder College Villeneuvestraat zijn in ontwikkeling  
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Praktijk 

Op het Schreuder College Villeneuvestraat worden zes praktijkvakken aangeboden: 

Consumptieve Techniek, Handel & Verkoop, Dienstverlening, Groen, Algemene Techniek en 

Kantoor Repro & Magazijn.  

Voor deze praktijkvakken werken de praktijkbegeleiders en de intern begeleider vanuit de 

leerlijnen. De leerlijnen bestaan uit de te behalen doelen die de leerlingen nastreven, zodat zij zich 

voorbereiden op de branchecertificaten van SVA. Deze doelen worden in vakwerkplannen 

verwerkt, zodat de planning in tijd en domeinen per leerjaar zichtbaar wordt. Op basis van deze 

vakwerkplannen per praktijkvak, worden de lessenreeksen opgesteld. Daarin worden  de 

subdoelen, de lesopzet en didactische werkvormen beschreven. 

De eerste twee leerjaren staan in het teken van arbeidsvaardigheden binnen het praktijkvak. Deze 

worden in de lessenreeks verwerkt en krijgen op die manier de juiste aandacht, zodat in het 3e 

leerjaar de nadruk meer komt te liggen op de vakinhoudelijke eisen die hoofddoel worden. In het 

derde en verdere leerjaren volgen de leerlingen een stage in de gekozen branche en kunnen zij 

branchecertificaten behalen. 

Klasindeling 

Binnen onze school hebben we een afdeling voor de externaliserende leerlingen en een afdeling 

voor de internaliserende leerlingen. De leerlingen zitten in homogene groepen van maximaal 10 

leerlingen. Leerlingen volgen theorievakken binnen hun eigen mentorklas. 

Voor de praktijkvakken deelt de mentor van leerjaar 1 en 2 de leerlingen van haar/zijn klas zelf in. 

Hierbij worden kleine groepen van maximaal vijf leerlingen per keer gemaakt. Blijkt de combinatie 

van leerlingen niet optimaal tijdens een praktijkvak, kan de praktijkvakbegeleider dit overleggen 

met de mentor. Waar nodig kunnen de groepen opnieuw worden samengesteld . In leerjaar 3 

wordt gekeken of de leerlingen al dan niet een branchecertificaat kunnen behalen. In 

samenspraak met de praktijkbegeleider deelt de mentor vervolgens de 3e jaars groepen in.  

2.4 (Clustering) onderwijsbehoefte, aanpak, differentiatie en begeleiding van 

het onderwijsleerproces 

Didactiek 

 
Theorievakken 

Bij de basis AVO-vakken (Nederlands, Rekenen en Engels) - AVO staat voor Algemeen Vormend 

Onderwijs - worden de leerlingen op basis van hun onderwijsbehoeftes verdeeld binnen drie 

arrangementen: basis, intensief of verdiept. Het basis arrangement is het reguliere 

onderwijsaanbod. Het intensieve arrangement betreft de leerlingen die extra aandacht, uitleg, 

ondersteuning en afgebakende opdrachten nodig hebben. Het verdiept arrangement betreft 

leerlingen die meer dan de basisstof aankunnen en extra opdrachten en/of ’moeilijker’ lesstof 

krijgen aangeboden.  

Praktijkvakken 

In de 1e twee leerjaren krijgen de leerlingen zes praktijkvakken aangeboden. In het derde leerjaar 

kiezen zij voor twee praktijkvakken. Hierbij wordt rekening gehouden met de keuze van de leerling 

voor hun stageplaats en uitstroomrichting. 
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De leerlingen werken binnen elk praktijkvak naar eigen kunnen. De praktijkbegeleider hanteert ook 

hierbij de drie differentiatieniveaus. De praktijkbegeleider hanteert het principe van voordoen – 

samen doen – zelf doen. Juist bij praktijkvakken is dat essentieel. Daarnaast zal de 

praktijkbegeleider coachend te werk gaan, waarbij de leerling binnen zijn/haar capaciteiten 

uitgedaagd wordt om optimaal te functioneren en zich bewust wordt van zijn/haar kwaliteiten, 

zodat na twee leerjaren de leerling bewust een keuze kan maken voor de branche waarin hij/zij 

de verdere leerjaren zal gaan werken. 

Stage en excursies 

Reeds in het eerste leerjaar houdt de mentor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding gesprekken, 

ofwel LOB-gesprekken met de individuele leerling, zodat de leerling meer zicht krijgt op haar/zijn 

mogelijkheden. Hierbij wordt een coachkaart van de leerling ingevuld. Deze kaart komt jaarlijks 

ter sprake. In het tweede leerjaar gaan de leerlingen na de meivakantie één dag per week 

gedurende zes weken op een oriënterende stage. Vanaf het derde leerjaar lopen de leerlingen 

eerst één dag stage (veelal op een plek naar eigen keuze), vanaf het derde domein (medio 

april) worden dat twee dagen. In leerjaar 4 lopen de leerlingen 3 dagen stage en in leerjaar 5-6 

vier dagen. Een goed verloop van de stage is vaak de basis voor een reguliere baan. De 

stagecoördinator of jobcoach begeleidt de leerling op de stageplaats. De stagebegeleiders 

hebben wekelijks contact met de stagebieder. De ene week telefonisch, de andere week wordt 

een bezoek gebracht aan de stageplaats. Indien een leerling meer begeleiding behoeft, wordt 

door de stagecoördinator gekeken wat precies die behoefte is en overlegt, indien nodig, met 

het Commissie van Begeleiding (CvB) om een aanpassing in de stage vorm te geven. 

Gekoppeld aan de zes praktijkvakken vinden er in de eerste twee leerjaren diverse LOB-excursies 

plaats om leerlingen meer inzicht te geven in het desbetreffende vak. De leerlingen gaan met hun 

eigen groep (hele klas of deel van de klas), begeleid door de docent, op een excursie. Daarnaast 

zijn er voor de eerste drie leerjaren ook regelmatig workshops op technisch en/of cultureel vlak. 

Deze workshops worden per klas gegeven in de school. 

Klassenmanagement 

Binnen een klas wordt gewerkt met een jaar-, week- en dagplanning. Iedere mentor maakt aan 

het begin van het schooljaar een didactisch groepsplan voor het eerste domein (op grond van 

de overdracht van de vorige mentor die heeft plaatsgevonden aan het eind van het vorig 

schooljaar) voor de vakken Nederlands, Rekenen en Engels. 

Aan het eind van elk domein is er een zogenaamd Bewijzenweek; de leerlingen worden ‘getoetst’ 

op de kennis van de aangeboden lesstof. Naar aanleiding van de uitslag van deze week en de 

observatie van de leerling door de mentor gedurende dat domein, maakt de mentor een 

evaluatie in het groepsplan en verdeelt hij/zij de leerlingen opnieuw in de arrangementen. Het kan 

zijn dat een leerling naar een ander arrangement overstapt. Deze cyclus wordt na het 2e en 3e 

domein herhaald. 

Op grond van deze jaarplanning (per domein = een periode van 13 weken) maakt de mentor 

wekelijks een weekplanner en deze wordt verder uitgesplitst in een dagplanner. Hierin wordt de 

lesstof per vak, per arrangement voor die dag door de mentor vooraf genoteerd en aan het eind 

van de dag geëvalueerd voor de volgende dag. 
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Bij het geven van alle vakken - zowel AVO als Praktijkvakken (PV) - wordt het principe van de Kunst 

van het lesgeven door de mentor gehanteerd.  Een les bestaat volgens de Kunst van het lesgeven 

uit de volgende onderdelen: 

1. Differentiëren: intensief-, basis- of een verdiept arrangement 

2. Activeren van voorkennis (AVV) 

3. Het doel benoemen (meer dan één keer) 

4. Instructie (concept en vaardigheid) 

5. Stellen van controle- en begripsvragen (CVB) 

6. Feedback op het leerproces 

 

2.5 Pedagogisch klimaat  

Het pedagogisch klimaat op het Schreuder College Villeneuvestraat is gespecificeerd op de 

onderwijsbehoeftes van leerlingen met gedragsproblemen. Door de leerlingen allereerst in een 

klas in te delen die aansluit bij hun problematiek (internaliserend of externaliserend), wordt onder 

andere voor een veilig klassenklimaat gezorgd.  

 

Het uitgangspunt van het pedagogisch klimaat op het Schreuder College Villeneuvestraat is:  

 

 “Iedere leerling, die behoort tot de voor onze locatie bepaalde 

doelgroep(en) mag hier zijn en heeft recht op de voor die doelgroep(en) 

gedefinieerde/vastgelegde onderwijsvorm.”   

 

Daarvoor zijn professionele, pedagogisch extra vaardige mentoren en praktijkbegeleiders nodig, 

die goed gefaciliteerd door een professionele organisatie, een veilige leeromgeving voor deze 

leerlingen creëren. De mentoren en praktijkbegeleiders zijn zich ervan bewust dat zij met een 

kwetsbare doelgroep werken die gedragsproblemen laat zien, maar waarbij dit een uiting van 

onkunde is. In de klas bevinden de leerlingen zich in kleine groepen, waardoor intensievere 

begeleiding op sociaal-emotioneel vlak mogelijk is. Om dit doelmatig te begeleiden wordt 

gewerkt met het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!VO. Aan de hand van de signalering 

in ZIEN!VO door een mentor (en praktijkbegeleider) en de leerling, wordt met ZIEN!VO een 

handelingsplan opgesteld, waarmee zes maanden wordt gewerkt. Mochten de mogelijkheden 

binnen de klas op een moment een leerling onvoldoende helpen, kan een leerling een time-out 

krijgen bij de mediator. De mediator kan tevens bemiddelen en adviseren ten tijde van conflicten.  

 

Daarnaast worden schoolregels, zoals het gebruik van mobiel, bepaald aan de hand van de 

behoeftes van onze leerlingen en geëvalueerd. Dit is een onderdeel van de pedagogische 

aanpak, die per jaar zes keer wordt besproken met het voltallige team en daar waar nodig wordt 

aangepast.  

Het pedagogisch klimaat/beleid van het Schreuder College Villeneuvestraat is in ontwikkeling. In 

2020-2021 zal een pedagogisch beleid worden opgesteld met het team, waarbij de methode 

Positive Behavioral Support-system (PBS) een belangrijk onderdeel zal zijn.  
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2.6 Ouderbetrokkenheid 

Contactmomenten, prestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en zorg 

Het Schreuder College Villeneuvestraat initieert meerdere vaste contactmomenten met ouder(s) 

met gezag/verzorger(s)/voogd. De mentor heeft wekelijks contact, telefonisch of per mail. Bij 

incidenten zal de mentor dezelfde dag de ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en, indien van 

toepassing, hulpverlening informeren. Ook bij afwezigheid van een leerling wordt meteen contact 

gezocht met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd. Drie keer per jaar (na een Bewijzenweek) is 

er een leerlingvolgsysteem-bespreking, de zogenaamde LVS-bespreking, met ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en indien van toepassing ook hulpverlening) en de leerling. Tijdens de 

LVS-bespreking wordt Profijt geopend (ons LVS-systeem) en kunnen ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en leerling het portfolio  bekijken en bespreken. In december en juli 

wordt, naast de voortgang van de leerling, ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het 

handelingsplan van ZIEN! VO besproken. 

Mocht er tussen de 3 periodes door omstandigheden, meer contact met ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd, mentor, ondersteunend personeel en hulpverleners nodig zijn, dan 

wordt een groot overleg gepland waarbij ouders, leerling, hulpverlener(s) en de benodigde 

disciplines vanuit de school aanwezig zijn. 

Contactmomenten opstellen en bespreken van het OPP 

Het OPP wordt na opstelling met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd besproken en jaarlijks 

één keer geëvalueerd. Daarna wordt een nieuw OPP opgesteld, waarin de tussenevaluatie en 

eindbevindingen worden meegenomen. Voor de bespreking van het OPP wordt het OPP aan 

ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en hulpverleners gestuurd met de vraag deze kritisch te 

bekijken, zodat eventuele aanvullingen en/of wijzigingen tijdens de bespreking gedaan kunnen 

worden. Tijdens het bespreken wordt ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd gevraagd hun 

inbreng omtrent de verwachtingen van school en het behalen van het uitstroomperspectief. Ook 

worden alle belemmerende en bevorderende factoren met ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en de leerling besproken en waar nodig aangepast. Het 

handelingsplan van ZIEN!VO is samen met de onderwijsbehoeftes het handelingsgedeelte van het 

OPP. Beide worden daarom niet alleen met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en leerling 

besproken, maar ook ondertekend.  

2.7 Medezeggenschap 

De ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd kunnen zich opgeven voor de medezeggen-

schapsraad (MR). Via de MR praten een aantal ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en 

personeelsleden (en soms leerlingen) mee met het schoolbestuur of de schoolleiding over nieuw 

schoolbeleid. De MR-leden zijn de vertegenwoordigers van hun doelgroep. Van de MR-leden mag 

dan ook worden verwacht dat zij grotendeels weten wat er speelt onder ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en personeelsleden op school. De leden van de medezeggen-

schapsraad (MR) worden gekozen door alle ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd of personeel 

en leerlingen van de school.  

Ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd, leerlingen en personeelsleden kunnen ook zelf een 

signaal geven aan de MR. Ouders kunnen bijvoorbeeld aan de ouder(s) met gezag/verzorger(s)/-
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voogd in de MR (de oudergeleding), vragen of zij iets bespreekbaar willen maken in de volgende 

vergadering. 

2.8 (Sociale) Veiligheid 

Veiligheid in het kader van grensoverschrijdend gedrag 

Het Schreuder College Villeneuvestraat is een VSO-school voor leerlingen  met gedragsproblemen 

en/of een gedragsstoornis. Om goed te kunnen functioneren in een school hebben deze 

leerlingen veel duidelijkheid, structuur en overzicht nodig over wat er van hen wordt verwacht en 

bovenal veiligheid.  Het pedagogisch klimaat van de school is er in eerste instantie op gericht om 

door positieve feedback een gedragsverandering te bewerkstelligen. Mocht blijken dat het 

reguliere aanbod niet toereikend is om de gedragsverandering te bewerkstelligen, dan is de 

school genoodzaakt over te schakelen naar een meer dwingend karakter met als doel de 

veiligheid in de school en de leerprestaties van de betreffende leerling en/of de andere leerlingen 

te beschermen en daar waar nodig het gedrag beter bij te sturen. De school zorgt voor de sociale, 

fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. 

Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen. De 

school monitort dit ten minste jaarlijks. 

Om de (sociale) veiligheid op het Schreuder College Villeneuvestraat te handhaven, wordt 

gewerkt door enerzijds 1) het voorkomen van grensoverschrijdend onveilig gedrag door middel 

van consequente regels en een gezond pedagogisch klimaat en anderzijds 2) door het hanteren 

van sancties en maatregelen.  De regels die worden gehanteerd zijn bijvoorbeeld het spreken van 

de Nederlandse taal, zodat minder misverstanden ontstaan. Of het verplicht lopen van de 

vastgestelde looproutes, zodat minder leerlingen voor en na schooltijd samenscholen en voor 

onrust zouden kunnen zorgen bij elkaar of in de buurt. De sancties en maatregelen die ingezet 

kunnen worden binnen het ondersteuningsbeleid van de school zijn bijvoorbeeld: een time-out in 

een andere klas, een time-out bij de mediator, een time-out voor de rest van de dag (al dan niet 

in combinatie met een oudergesprek), time-out voor een andere dag of een (meerdaagse) 

schorsing.  

Incidentenregistratie 

De school heeft een adequate registratie van incidenten. Alle incidenten - van o.a. agressie, 

geweld, pesten, discriminatie en seksuele- en homo-intimidatie - die in de school of de directe 

omgeving van de school plaatsvinden worden geregistreerd. De wijze waarop de 

incidentenregistratie is georganiseerd, inclusief de toedeling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, is schriftelijk vastgelegd. Periodiek analyseert een collega van de afdeling 

Kwaliteit en Beleid de incidentenregistraties per schoollocatie. Ter aanscherping van het 

schoolveiligheidsbeleid, stelt het Team Opvang Nazorg (TON-Team) op basis daarvan eventuele 

acties en maatregelen voor. De analyse van incidenten wordt besproken tijdens de 

personeelsvergadering. Teamleden kunnen  reageren en waar nodig aanvullen.  

Veiligheidscertificaat  

De school heeft het Rotterdams certificaat Veilig op School. Dit certificaat verloopt na 3 jaar. De 

re-audit voor dit certificaat zal plaatsvinden begin schooljaar 2020-2021. Om dit certificaat te 

behalen, dient er een schoolveiligheidsplan te zijn, waarin afspraken zijn opgenomen over: 
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- Preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtredingen 

- Procedures bij incidenten en registratie bij incidenten 

- Opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven 

- Aanstelling van een functionaris 

 (Sociale) veiligheid in het kader van automutilatie en/of suïcidaal gedrag en in het 

kader en een onveilige leefsituatie 
Bij de gedragsproblemen van onze leerlingen kan automutilatie of suïcidaal gedrag voorkomen 

die de veiligheid van de leerling of andere leerlingen in gevaar brengt. Ook kan een onveilige 

thuissituatie een dermate ernstig effect hebben op een leerling, waardoor tevens de veiligheid 

van de leerling (al dan niet op school), niet langer gewaarborgd kan worden. Hierbij wordt te allen 

tijde de gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk deskundige ingeschakeld. Voor 

automutilatie en suïcidaal gedrag volgen de gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk 

deskundige vastgestelde richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen uit het protocol Suïcide van 

Stichting Horizon (hierna: “Horizon”). Voor onveilige thuissituaties wordt contact gezocht met Veilig 

Thuis volgens de algemene richtlijnen van de Meldcode Veilig Thuis.  

2.9 Privacy  

Privacyreglement 

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat in de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.  

Het belang van privacy: 

Privacy is een fundamenteel mensenrecht/grondrecht (beschermd door Europese verdragen/-

grondwet). Privacy is bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Artikel 10 van de Grondwet: 

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,  

 recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” 

Horizon vindt dat iedereen die met Horizon te maken krijgt, verzekerd moet zijn van een zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens. Eén van de voorwaarden om de privacy te waarborgen, is dat 

de  informatiebeveiliging op orde moet zijn. Informatiebeveiliging waarborgt de betrouwbaarheid 

(beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van de informatievoorziening. Horizon neemt de 

maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten optimale 

technische bescherming en een vastgesteld beleidskader, waarin beschreven is hoe medewerkers 

de persoonsgegevens moeten beschermen. Daarnaast hebben onze medewerkers kennis van het 

beleid, zijn ze zich bewust hoe zij zelf persoonsgegevens optimaal dienen te beschermen en is dit 

zichtbaar in hun handelen.  

Dossiervorming / Leerlingvolgsysteem (LVS)  (wie-schrijft-wat-waar) 

Horizon stelt van alle jongeren die zorg en/of onderwijs ontvangen van Horizon een dossier op na 

aanmelding door een gecertificeerde instelling of wettelijke vertegenwoordiger, conform de 

bestaande wet- en regelgeving. Alle persoons-, zorg en onderwijsgegevens die tijdens het 

hulpverleningsproces en/of onderwijsdeelname worden verzameld, zoals diagnostiek en 

rapportage, worden in een digitaal dossier opgeslagen. In de dataregisters is uitgewerkt welke 
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categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en uitgewisseld en zijn de bewaartermijnen 

opgenomen. De persoonlijke werkaantekeningen, groepsoverdracht en conceptrapporten zijn 

geen onderdeel van het dossier.  

Inzagerecht  

Wanneer een betrokkene van een leerling van het Schreuder College Villeneuvestraat een dossier 

wil inzien en/of wil opvragen, wordt de AVG-wetgeving en het protocol ‘Persoonsgegevens 

inzage, wijziging en vernietiging dossier’ door Horizon gehanteerd. Onder meer de navolgende 

stappen horen bij dit protocol: 

 

- de betrokkene  dient een schriftelijk verzoek in voor inzage en afschrift van zijn dossier (of een 

deel daarvan) bij de schooldirecteur  

- de schooldirecteur beoordeelt het verzoek en houdt daarbij de wetgeving in acht (art. 7.3.15 

Jeugdwet) 

 

Toestemmingsformulieren inzake bespreking met derden 

Wanneer het Schreuder College Villeneuvestraat het noodzakelijk acht om in het belang van de 

leerling informatie op te vragen en/of door te geven aan derden (zoals betrokken hulpverleners) 

wordt dit te allen tijde gedaan in overeenstemming met de AVG-wetgeving. Informatie kan pas 

worden opgevraagd of gegeven door school na toestemming van ouder(s)met 

gezag/verzorger(s)/voogd en de leerling. Ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en de leerling 

dienen hiervoor gezamenlijk toestemming te geven door het invullen en ondertekenen van een 

een toestemmingsformulier. Afhankelijk van waar de toestemming voor gegeven dient te worden 

hanteert Schreuder College Villeneuvestraat verschillende toestemmingsformulieren.  

 

Beeld en geluid opnamen 

Voor interne en externe doeleinden, zoals bijvoorbeeld in schoolnieuwsbrief of de website, wordt 

vooraf altijd toestemming gevraagd aan ouder(s)met gezag/verzorger(s)/voogd. Wanneer deze 

toestemming moet worden ingetrokken, dient dit schriftelijk aan de schooldirecteur te worden 

meegedeeld. Het Schreuder College Villeneuvestraat vraagt aan de leerlingen de privacy van 

anderen te respecteren. Het filmen van anderen in of rond school is dan ook verboden. Horizon is 

niet verantwoordelijk voor publicaties van ouder(s) of opvoeder(s) en leerlingen op sociale media.  

 

2.10 Klachten en geschillencommissie 

Horizon is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachten-

commissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Voor de samenstelling 

van de klachtencommissie wordt verder verwezen naar www.gcbo.nl De klachtencommissie van 

de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070386 1697, fax 070 302 

0836 e-mail info@gcbo.nl. Een klacht dient in een ondertekende brief te worden opgestuurd naar 

het secretariaat van deze commissie. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere 

uitspraken van de klachtencommissie is te vinden op www.gcbo.nl onder Klachten. 
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3  Betrokken functionarissen  

 

In dit hoofdstuk worden het functieprofiel van de interne en externe functionarissen beschreven, 

die betrokken (kunnen) zijn bij de leerlingen op het Schreuder College Villeneuvestraat. In de 

Zorgstructuur wordt beschreven in welke zorglijnen (1e, 2e en/of 3e lijn) de verschillende 

functionarissen een rol spelen.  

 

3.1 Interne Functionarissen, taken en competenties   

Mentoren  

De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)met gezag/verzorger(s)/voogd, 

hulpverleners en/of praktijkbegeleiders/docent Lichamelijke Opvoeding wanneer deze een 

probleem signaleren. De mentoren richten zich op de individuele leerlingen, maar ook op de 

groep als geheel. Op klassenniveau komen zaken aan de orde als studievaardigheden, maar ook 

thema's als pesten en 'hoe ga je met elkaar om'. De mentor houdt in de gaten dat 1) de leerling 

de gestelde (leer)doelen haalt, 2) signaleert wanneer dat in gevaar komt en 3) evalueert 

regelmatig met de leerlingen en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd. De mentor signaleert 

eventuele problemen en ondersteuningsvragen en voert gesprekken met de leerlingen die dat 

nodig hebben.  

 

De mentor dient op verschillende vlakken competent te zijn, namelijk: interpersoonlijk, 

pedagogisch, vakinhoudelijk, didactisch, organisatorisch, en kunnen samenwerken met collega’s 

en  omgeving.  De deskundigheidsbevordering van de mentor moet gerelateerd zijn aan één of 

meerdere van deze competenties. Voorafgaand aan een nieuw schooljaar dient de mentor een 

plan in waarin zijn/haar deskundigheidsbevordering wordt beschreven. Dit plan wordt door de 

mentor vastgelegd in zijn bekwaamheidsdossier, zoals verplicht gesteld door de BIO-wet (Wet op  

Beroepen in het Onderwijs). 

 

Praktijkbegeleiders 

De praktijkbegeleiders geven het vak dat bij hun functie hoort. Zij geven les aan groepen van 

maximaal vijf leerlingen in een praktijklokaal (of buiten). De praktijkbegeleider signaleert eventuele 

problemen en ondersteuningsvragen en geeft deze door aan de mentor.  

 

Directeur 

De directeur is verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en implementeren van het beleid voor 

de school en het geven van leiding en sturing aan de inhoud van het onderwijs, zodanig dat de 

resultaten voor de school worden bereikt en leerlingen, ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd 

en medewerkers tevreden zijn. De directeur ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur 

Onderwijs. De directeur geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de school. De 

directeur ontwikkelt beleid voor de school, zodanig dat de school tijdig beschikt over relevante 

informatie voor beleidsvorming en ontwikkeling van het onderwijs. Ook implementeert en bewaakt 

de directeur het beleid zodanig dat de voor de school geformuleerde doelstellingen worden 

behaald. De directeur stuurt verder de school aan, zodanig dat medewerkers gemotiveerd zijn en 

hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief 

werkende school worden gerealiseerd. De directeur zorgt ervoor dat  de professionele ontwikkeling 

mailto:villeneuvestraat@horizon.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Schreuder College De Villeneuvestraat 24 3053 ZV Rotterdam     088 996 2550     villeneuvestraat@horizon.eu  

  

15 

is gewaarborgd en kan worden gerealiseerd, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van 

de werkzaamheden te allen tijde actueel is.  

 

Intern begeleider  

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor het:   

- mede-ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het onderwijsinhoudelijk beleid. 

- aannemen van nieuwe leerlingen en het analyseren van de dossiers van deze leerlingen op 

didactisch vlak.  

- optimaliseren van het onderwijsleerklimaat door het begeleiden en coachen van leerkrachten 

op didactisch gebied, zodanig dat de resultaten voor de school worden bereikt en leerkrachten 

beschikken over de juiste kennis, houding en vaardigheden.  

- optimaliseren en/of vernieuwen van de te gebruiken (digitale) methoden en werkwijzen voor de 

verschillende AVO- en/of PV. 

- begeleidt op didactisch gebied indien mentor vastloopt met een leerling  

- coördineert samen met de gedragswetenschapper het volledige terrein van leerlingenzorg, 

zodanig dat de kwaliteit van de leerlingenzorg geborgd is. 

 

Gedragswetenschapper  

De gedragswetenschapper (GW-er) is verantwoordelijk voor het:  

- mede-ontwikkelen van het beleid met betrekking tot leerlingenzorg en plaatsing van leerlingen. 

- verrichten van psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek. 

- deelnemen aan professionalisering, zodanig dat dit bijdraagt aan de juiste plaatsing en 

ontwikkeling van leerlingen en zorgt voor verbetering van de interne kwaliteit van de school.  

- begeleiden van de pedagogische kwaliteiten van mentoren. Indien de mentor begeleiding 

nodig heeft met betrekking tot het gedrag van een leerling. 

- onderhouden van contact met hulpverlening in het belang van de leerling en met betrekking 

tot de gedragsproblemen van de leerling.  

- pedagogisch kader en beleid van de school, samen met de directie.  

- coördineren van het volledige terrein van leerlingenzorg samen met de intern begeleider, 

zodanig dat de kwaliteit van de leerlingenzorg is geborgd.   

  

Maatschappelijk deskundige  

De schoolmaatschappelijk deskundige (SMD-er) is verantwoordelijk voor het:  

- vergroten van de ouderbetrokkenheid. 

- coördineren van de hulpverlening voor leerlingen en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd.  

- geven van gevraagd advies wanneer ouders specifieke vragen hebben op het gebied van 

opvoeding en/of school. 

- begeleiden van leerkrachten bij leerlingen die te maken hebben met problematiek buiten 

school, zodanig dat een bijdrage is geleverd aan het vergroten van de deskundigheid van 

mentoren en het onderwijsperspectief van leerlingen en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd 

actief betrokken zijn 

De schoolmaatschappelijk deskundige is tevens de vertrouwenspersoon van de locatie voor 

leerlingen en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd.  
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Mediator 

De mediator draagt mede zorg voor het realiseren van de (sociale) veiligheid en een veilig 

pedagogisch klimaat. De mediator zorgt ervoor dat de lessen kunnen doorgaan wanneer een 

leerling zich in de Twilight Zone3 bevindt door het bieden van een time-out. Daarin laat de mediator 

de leerling met behulp van de RADAR-methodiek tot rust komen en zorgt hij dat de leerling weer 

de klas in kan. Tevens geeft hij de leerling of de mentor feedback op een eventuele situatie, zodat 

de leerling en de mentor ervan kunnen en moeten leren. De mediator heeft een coachende rol 

naar mentoren en praktijkbegeleiders  op pedagogisch gebied en sluit waar nodig aan bij herstel- 

en hulpverleningsgesprekken. Verder informeert de mediator de directeur over probleemsituaties. 

Daarnaast levert de mediator een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheids- 

en pedagogisch beleid van de locatie.  

 

Conciërge  

De conciërge verricht diverse ondersteunende werkzaamheden, bewaakt en handhaaft de 

geldende (huishoudelijke) regels en procedures van de school en ziet toe op het functioneren van 

technisch apparatuur, zodanig dat de bruikbaarheid en kwaliteit van de schoolfaciliteiten zijn 

bewaakt. Verder voert de conciërge lichte onderhoudswerkzaamheden uit aan het gebouw en 

de inventaris.  

 

Coördinator Internaliserend 

De coördinator van de  internaliserende afdeling is verantwoordelijk voor het:  

- coördineren van vaste overlegmomenten om de dagelijkse gang van zaken rondom de kwaliteit 

binnen de afdeling Internaliserende Leerlingen (voornamelijk omtrent het autistisch spectrum) te 

bewaken  

- scheppen van randvoorwaarden (passend binnen het algemene pedagogisch beleid), die 

nodig zijn voor een positief pedagogisch klimaat binnen de internaliserende afdeling. Denk hierbij 

aan: regels, pedagogische en didactische handvatten, het begeleiden van directe collega's, 

inrichting, aanpak, enzovoort  

- deelnemen aan professionalisering, zodanig dat dit bijdraagt aan het pedagogische klimaat en 

de ontwikkeling van leerlingen en zorgt voor verbetering binnen de internaliserende afdeling  

- samen met de gedragswetenschapper de mentoren binnen deze afdeling begeleiden, indien 

de mentor begeleiding nodig heeft met het gedrag van een leerling  

- onderhouden van contact met ouders en CvB. Dit in het belang van de leerling met betrekking 

tot de mogelijke gedragsproblemen die op dat moment spelen 

- coördineren van het pedagogisch klimaat en beleid van de afdeling Internaliserende Leerlingen. 

Dit in samenspraak met de CvB 

- de coördinator is aanspreekpunt binnen de internaliserende afdeling. Brengt advies uit omtrent 

mogelijke plaatsingen van leerlingen binnen de afdeling 

 

Stagecoördinator  

De Stage-/Uitstroomcoördinator is verantwoordelijk voor het:  

- ontwikkelen en aansturen van het stagebeleid  

- aansturen van  het team van stagebegeleiders 

 
3 De Twilight Zone is het moment dat de leerling spanning opbouwt. Hij/zij is geagiteerd en dreigt verbaal of fysiek gewelddadig te 

worden. 
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- bespreken van stagemogelijkheden met mentoren voor leerlingen die vastlopen 

- voeren van herstelgesprekken op de stage 

- inwerken van nieuwe stagebegeleiders  

- begeleiden van de leerlingen op begeleide en/of oriënterende stages. Hierbij hoort ook het 

voeren van evaluatiegespreken 

 

Verder is de Stage-/Uitstroomcoördinator de contactpersoon van de school met betrekking tot 

stages en uitstroom voor de betrokken gemeentes en ROC’s.  

 

3.2 Externe Functionarissen, taken en competenties 

OZA medewerker  

De onderwijs-zorgarrangement-medewerker (OZA) is werkzaam op het Schreuder College 

Villeneuvestraat vanuit de zorgorganisatie Enver. De OZA-medewerker biedt op school extra 

ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied voor leerlingen die door gedragsproblemen 

vastlopen in hun schoolloopbaan. De OZA-medewerker heeft de mogelijkheid consultatie en  

advies te geven aan mentoren. Daarnaast geeft hij/zij kortdurende ondersteuning aan individuele 

en groepen leerlingen (omschreven als een A-opdracht), brengt in kaart wat een leerling nodig 

heeft om aan doelen te werken en de schoolloopbaan positief te doorlopen (opdracht A). De 

OZA-medewerker verzorgt uiteenlopende trainingen die voor de leerling helpend zijn om de 

onderwijscarrière goed te vervolgen. De OZA-medewerker kan ook langdurige individuele zorg 

geven op school (omschreven als een B-opdracht).   

 

YOUZ consulent  

De gezondheidscoach is aanwezig op het Schreuder College Villeneuvestraat vanuit de 

organisatie YOUZ. De gezondheidscoach is bedoeld voor leerlingen die hulp, advies of begeleiding 

willen op het gebied van middelengebruik. Dit kunnen vragen of problemen zijn over bijvoorbeeld 

roken, blowen, alcohol, drugs, gamen, social media – en internetgebruik. Mocht het probleem op 

een ander gebied blijken te liggen dan verwijst de gezondheidscoach door naar de juiste persoon 

of instantie. De gezondheidscoach is er ook voor ouders en docenten die vragen hebben over 

hun kind/leerling op bovengenoemde gebieden. De ondersteuning van de gezondheidscoach is 

gratis.  

 

Koers-consulent  

Het Schreuder College Villeneuvestraat valt onder het Samenwerkingsverband Koers VO. Vanuit 

Koers VO is een vaste consulent aangewezen, die hulp biedt bij ondersteuningsvragen over de 

schoolgang die de school overstijgen. De Koers-consulent is onafhankelijk en beschikt over een 

groot onderwijsnetwerk. Het Schreuder College Villeneuvestraat schakelt de Koers-consulent in 

wanneer er sprake is van uitstroom naar een andere V(S)O locatie. Daarnaast worden (dreigende) 

thuiszitters besproken met de consulent. 

 

Gedragswetenschapper-intercedent Koers VO/OZO 

Het Schreuder College Villeneuvestraat valt onder het Samenwerkingsverband Koers VO. Vanuit 

Koers VO is een vaste gedragswetenschapper-intercedent aangewezen die hulp biedt bij 

ondersteuningsvragen, met betrekking tot zorg en onderwijs, die de school overstijgen. De 
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gedragswetenschapper-intercedent is onafhankelijk en beschikt over een groot zorg en 

onderwijsnetwerk. Het Schreuder College Villeneuvestraat schakelt de gedragswetenschapper-

intercedent in zodra zij ondersteuning behoeft bij leerlingen die zorg en onderwijs nodig hebben 

die de school tot op heden onvoldoende kan bieden 

 

Schoolverpleegkundige  

De schoolverpleegkundige voert een screening op gezondheid en welbevinden uit bij de 2e jaars 

leerlingen van en op de locatie. Waar nodig volgt een vervolggesprek en eventueel contact met 

thuis. Daarnaast is de schoolverpleegkundige op afroep beschikbaar voor de CvB voor vragen 

met betrekking tot gezondheid en welbevinden voor alle leerlingen.  

 

Leerplichtambtenaar  

De leerplichtambtenaar heeft als functie om leerlingen te stimuleren weer naar school te gaan, 

het beoordelen van vrijstellingen en het handhaven bij schoolverzuim. Wanneer er problemen zijn 

bij de schoolgang van de leerling, heeft de schoolmaatschappelijk deskundige van het Schreuder 

College Villeneuvestraat overleg met de leerplichtambtenaar om na te gaan welke 

mogelijkheden er zijn om de schoolgang te stimuleren. De leerplichtambtenaar kan ervoor kiezen 

om gesprekken met een ambtenaar van de leerplicht, leerling en ouders te voeren op de locatie.  

 

ZOS-medewerker 

De zorgonderwijsspecialisten (ZOS) dragen zorg voor toeleiding naar de beschikbare jeugdhulp. Zij 

hebben een verantwoordelijkheid voor de beste zorg voor de juiste leerling. De ZOS-medewerker 

bepaalt de vorm en frequentie van de ondersteuning in overleg met school. Ook stelt de ZOS-

medewerker een plan op en geeft waar nodig indicaties voor OZA-B-opdrachten af. De ZOS-

medewerker kan op aanvraag deelnemen aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) op de locatie 

om advies te geven aan de Commissie van Begeleiding.  

 

Wijkagent  

De wijkagent is verantwoordelijk voor de politiezorg binnen de wijk en houdt contact met externe 

partners. De school betrekt de wijkagent bij gebeurtenissen op en rondom de school, die in 

verband staan met (het plegen van) strafbare feiten, om gezamenlijk te zien welk vervolgtraject 

het best kan worden doorlopen.  

 

Team Ondersteuning en Nazorg 

Het Team Ondersteuning en Nazorg (TON-team) heeft als taak het bespreken en analyseren van 

de incidentmeldingen. Het TON-team heeft een adviserende rol met betrekking tot het 

handelingsgericht verminderen van incidenten. Daarnaast voorzien zij wanneer nodig docenten 

en/of leerlingen van de nodige nazorg. In het TON-team hebben de volgende leden zitting: 

directeur, mediator, en mentor.  

 

3.3 Commissie van Begeleiding  

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft een centrale rol in de leerlingenzorg. Deze commissie 

monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van de leerlingen. Tijdens de 

overlegmomenten van de CvB vindt interprofessionele consultering plaats. De taak van de CvB 
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ligt vooral in de advisering en begeleiding van leerlingen. Centraal staan de handelingsgerichtheid 

en de behoeftes en mogelijkheden van de leerling. Naast bovenstaande functies kent de CvB ook 

beleidsmatige taken die zich richten op de borging en/of verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

Het CvB bestaat uit: de directeur, (tevens voorzitter van de commissie), de gedrags-

wetenschappers, de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk deskundige, de mediator, de 

coördinator  van de internaliserende afdeling en de stagecoördinator.  

 

3.4 MDO Team 

Een MDO wordt gepland op de locatie wanneer dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een 

individuele leerling. De taak van het MDO ligt vooral in de afstemming van zorg en de veiligheid 

van de leerling. Centraal staan de behoeftes en mogelijkheden van de leerling. In een MDO 

kunnen afhankelijk van het gespreksdoel, alle interne en externe functionarissen participeren.   
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4 Aannamebeleid 

 

4.1 Doelgroep 

In dit hoofdstuk wordt de huidige, gewenste en plaatsbare doelgroep op het Schreuder College 

Villeneuvestraat beschreven. 

Leerlingpopulatie Cluster IV PrO 

Om in aanmerking te komen voor het praktijkonderwijs (PrO)gelden landelijke criteria, die bestaan 

uit twee belangrijke onderdelen: 

1) De leerling heeft een leerachterstand van meer dan 3 jaar op twee van de vier onderdelen 

(begrijpend lezen, technisch lezen, spellen en inzichtelijk rekenen), waarbij minimaal één van 

de onderdelen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.  

 

2) De leerling heeft een IQ tussen de 55 en 80. Het Schreuder College Villeneuvestraat neemt 

echter ook leerlingen aan, waarbij sprake is van een disharmonisch intelligentieprofiel, waarbij 

één (of meerdere) IQ-scores op schalen, factoren of indexen een score van boven de 80 

betreft. Deze leerling wordt aangenomen, mits de leerling (bijvoorbeeld door een 

gedragsprobleem/gedragsstoornis) functioneert op PrO-niveau. Er dient sprake te zijn van de 

hierboven beschreven leerachterstand.  

 

Huidige leerlingpopulatie Schreuder College Villeneuvestraat 

Het Schreuder College Villeneuvestraat biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige 

gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen, die in staat zijn om voltijds dagonderwijs te volgen 

in een klassikale setting van 10 leerlingen. Onze leerlingen beschikken meestal over een advies PrO. 

Echter is op dit moment tevens sprake van zittende leerlingen met een basis VMBO-beroepsadvies, 

waarvan de laatste methode- of niet methode gebonden toetsscores niet volstonden voor een 

VMBO-advies, of voor een aanname op het VMBO. Niet alle leerlingen voldoen op dit moment 

aan de criteria van de gewenste populatie. De school is hierdoor niet in staat aan alle 

onderwijsbehoeftes, die hieruit voortvloeien, tegemoet te komen. Het Schreuder College 

Villeneuvestraat wil hiervoor in overleg met samenwerkingsverbanden om na te gaan welke extra 

ondersteuningsmiddelen kunnen worden ingezet.  

 

Aanname populatie en grenzen 

De leerlingen die op het Schreuder College Villeneuvestraat kunnen worden aangenomen, zijn 

leerlingen die veelal leerproblemen, werkhoudingsproblemen en sociaal-emotionele 

problematiek hebben. Om een volledig aannamebeleid te hebben, worden ook fysieke 

belemmeringen omschreven. In het aannamebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen een 

populatie X en populatie Y.  

Populatie X is de populatie leerlingen die aangenomen kan worden binnen het reguliere 

ondersteuningsaanbod van de school dat wordt vergoed door de Toelaatbaarheidsverklaringen 

categorie Laag.  
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Populatie Y is de populatie leerlingen die aangenomen kan worden, maar die niet vallen onder 

het reguliere ondersteuningsaanbod van de school. Om toch tegemoet te kunnen komen aan de 

onderwijsbehoeftes van die populatie is extra financiering vanuit de Samenwerkingsverbanden 

nodig. Tot slot wordt in het aannamebeleid een populatie omschreven (populatie Z) die niet kan 

worden aangenomen, omdat de school daarvoor zelfs met extra financiering, begeleiding en 

middelen niet de gepaste zorg zal kunnen verlenen.  

Leerproblemen 

 

 

X 

Leerlingen met leerproblemen die voortvloeien uit hun intelligentieprofiel (IQ <80 

en > 55) vallen onder populatie X en kunnen worden aangenomen. Leerlingen 

met leerproblemen die voortvloeien uit grote discrepanties binnen hun 

intelligentieprofiel, waarbij ten minste één van de schalen binnen de IQ grenzen 

van PrO valt, kunnen eveneens worden aangenomen. Leerlingen kunnen lesstof 

krijgen op PrO- niveau variërend binnen deze IQ-grenzen, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt in de lesstof door middel van drie arrangementen (Intensief, Basis 

en Verdiept). Leerlingen dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen om 

op PrO-niveau klassikaal les te kunnen volgen. Leerlingen met leerproblemen zoals 

dyslexie, dyscalculie (vaak niet vast te stellen met een IQ < 80), 

taalontwikkelingsstoornissen en dergelijke, vallen onder doelgroep X, mits 

voldoende voldaan wordt aan de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs 

 

Y 

Leerlingen die de Nederlandse taal deels beheersen, maar die leerproblemen 

ervaren doordat Nederlands hun tweede taal is (hierna te noemen als NT2 

problematiek) vallen onder populatie Y. Deze leerling heeft door deze 

taalproblematiek extra en verlengde individuele begeleiding op het gebied van 

taal nodig 

.Deze doelgroep kan aangenomen worden, mits door de Samenwerkings-

verbanden extra financiën voor taalondersteuning op NT2 wordt geboden.  

 

 

Z 

Het Schreuder College Villeneuvestraat beschikt niet over de middelen om 

leerlingen met een significant hogere intelligentiescore dan 80 op alle IQ-schalen 

van gepaste lesstof te voorzien.  

Leerlingen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn en daardoor geen instructie 

kunnen volgen en/of de stof niet kunnen verwerken in het Nederlands kunnen 

eveneens niet worden aangenomen.  
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Werkhoudingsproblemen 

 

 

X 

Leerlingen met werkhoudingsproblemen (zoals concentratie-, plan- en/of 

motivatieproblematiek) worden aangenomen, mits zij in staat zijn volledige 

lesdagen klassikaal theoretische les te volgen in een groep van 10 

leerlingen. De leerling is daarnaast in staat én gemotiveerd om klassikaal 

praktijkles te kunnen volgen in een groep van minimaal 5 leerlingen.  Op de 

meest mogelijke prikkelarme, gestructureerde situatie die de locatie kan 

bieden, is de leerling (al dan niet met behulp van medicatie) voldoende 

geconcentreerd om te kunnen werken op PrO-niveau.  

 

Y 

Leerlingen die behoefte hebben aan de begeleiding van een 

klassenassistent, omdat de leerling niet in staat is zelfstandig te werken/veel 

ondersteuning nodig heeft om aan het werk te gaan, vallen onder 

populatie Y.  

Leerlingen die niet in staat zijn volledige lesdagen te volgen (categorie D-

leerlingen), kunnen aangenomen worden met een individueel aangepast 

en verkort rooster. Deze groep leerlingen valt onder populatie Y, omdat 

extra ondersteuning nodig is om de oorzaak van het niet kunnen volgen van 

het volledige lesprogramma adequaat te kunnen begeleiden. Ook dient 

het opbouwen naar een volledig lesprogramma individueel te worden 

begeleid. 

 

Z 

Leerlingen waarbij sprake is van dermate ernstige motivatieproblematiek, 

waardoor sprake is van een verleden van ernstig verzuim, kunnen niet 

worden aangenomen, totdat duidelijk is wat de oorzaak van het verzuim is. 

Leerlingen die individuele les (instructie en begeleiding bij verwerking) 

behoeven kunnen niet worden aangenomen, omdat de school geen 1:1 

onderwijs kan bieden.  

 

Sociaal emotionele problemen 

 

X 

 

 

 

 

Leerlingen met gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen, die binnen de 

reeds aangepaste setting van het Cluster IV-onderwijs in staat zijn het 

klassikale onderwijsprogramma te kunnen volgen in een groep van minimaal 

10 leerlingen. Leerlingen met externaliserende en internaliserende 

problematieken vallen binnen populatie X.  

Leerlingen met sociaal-emotionele problematiek, zoals problemen met het 

adequaat aangaan van sociale contacten vallen onder populatie Y. Op dit 

moment kunnen deze leerlingen begeleiding krijgen in een kleine groep door 

het zorgaanbod van Enver (vanuit OZA). 

Leerlingen met ernstige agressie-regulatie problematiek, die niet in staat zijn 

om hun gedrag zelf te reguleren, vallen onder het ondersteuningsaanbod Y. 

Deze leerlingen kunnen aangenomen worden, mits zij gemotiveerd zijn voor 
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Y 

 

 

 

 

het volgen van een agressie-regulatie training (ART) op school. Op dit 

moment wordt financiering hiervoor vergoed door bureau Halt. Daarnaast 

hebben deze leerlingen dagelijk externe sturing nodig, omdat zij niet in staat 

zijn om zonder 1:1 begeleiding hun gedrag te reguleren. Hieronder vallen ook 

problemen in de sociale interactie, die zorgen voor veelvuldige conflicten en 

gedragsproblematieken waardoor de veiligheid van de leerling, de 

medeleerlingen en/of het personeel in het geding komt. Leerlingen die onder 

ondersteuningsaanbod Y vallen hebben begeleiding op maat nodig, waarbij 

er gedacht kan worden aan wekelijkse gesprekken/coaching met de 

gedragswetenschapper en/of de mediator.s 

Z Indien er sprake is van dermate ernstige sociaal-emotionele problematiek, dat 

het volgen van onderwijs in de reeds aangepaste setting niet mogelijk is en 

behandeling vooraf of in combinatie met onderwijs noodzakelijk is, kan de 

leerling niet aangenomen worden. Leerlingen met een advies dat de 

combinatie van behandeling en onderwijs betreft kunnen eveneens niet 

worden aangenomen. Hetzelfde geldt voor leerlingen waarbij de veiligheid 

van henzelf of anderen niet gegarandeerd kan worden. 

  

 

Fysieke beperkingen 

 

 

X 

Leerlingen dienen in staat te zijn om op visueel, auditief en motorisch gebied het 

gehele onderwijsprogramma, eventueel met behulp van door derden aangeschafte 

hulpmiddelen, te kunnen volgen. Aanpassingen in dagelijkse behoeftes zijn mogelijk, 

mits inpasbaar in het onderwijsprogramma en geen certificering noodzakelijk is. De 

school is in staat medicatie te bewaren en te verstrekken, mits ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd hier vooraf toestemming voor hebben verleend.  

 

Y 

Leerlingen met een fysieke aandoening die van grote invloed is op het volgen van 

een deel van het onderwijsprogramma. Het gaat hierbij om leerlingen die extra 

fysieke of mentale ondersteuning nodig om de gevolgen van hun fysieke beperking 

adequaat te kunnen begeleiden.  

Z Leerlingen die niet in staat zijn zich zelfstandig door het gebouw te verplaatsen ten 

gevolge van een fysieke beperking kunnen niet aangenomen worden, daar het 

schoolgebouw niet rolstoel toegankelijk is. Leerlingen die niet in staat zijn het 

lesprogramma te volgen ten gevolge van ernstige auditieve of visuele beperkingen 

kunnen niet worden aangenomen.  

4.2 Intakeprocedure onderinstroom  

Onder instroom wil zeggen: leerlingen die voor het eerst naar het Voortgezet Onderwijs gaan en 

uitstromen vanuit het basisonderwijs. Om de doorstroom goed te laten verlopen ondernemen wij 

een aantal stappen. Ten eerste neemt de gedragswetenschapper samen met de intern-
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begeleider contact op met de basisscholen aan het begin van het kalenderjaar. Op dit moment 

worden de leerlingen die mogelijk onder ondersteuningsaanbod Y vallen geïnventariseerd. Ten 

tweede heeft de school nauw contact met Bureau OZO, om de lijsten met aangemelde leerlingen 

te bespreken. Ten derde worden bij elke individueel aangemelde leerling de onderstaande 

stappen doorlopen bij een aanmelding 

Stappenproces: 

1.  TLV aanvraag: de school van herkomst, in dit geval het (speciaal) (basis)onderwijs, vraagt een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband van de leerling.  

2. Aanmelding bij Horizon: ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd en/of school van herkomst 

melden de leerling aan met een aanmeldformulier van Stichting Horizon, met als 

voorkeurslocatie Villeneuvestraat. Het ondertekende formulier wordt opgestuurd naar Horizon 

Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO): ozo.onderwijs@horizon.eu. Na een aanmelding 

heeft Horizon 6 weken de gelegenheid om de aanmelding af te handelen (lees: alle stappen 

te doorlopen en tot een aanname of afwijzing te komen).  

 

3. Dossieroverdracht: de school van herkomst, in dit geval de (speciaal) (basis)onderwijs, draagt 

het dossier van de leerling over naar OZO en/of zet het dossier open in Onderwijs Transparant 

(OT) 

  Bureau OZO controleert of het dossier compleet is. Een compleet dossier bestaat uit: een 

getekend aanmeldformulier, een geëvalueerd OPP en een TLV.  

 

4. Dossieranalyse en bepaling Horizon locatie:  de plaatsingsfunctionaris analyseert het dossier, 

bepaalt welke locatie het best passend is en legt het dossier voor bij een schoollocatie van 

Horizon.  

 

5. OZO onderhoudt contact met de locatie over de aangemelde schoolverlaters.  OZO stuurt 

een overzicht van alle aangemelde schoolverlaters die passend lijken op de locatie Het 

Schreuder College Villeneuvestraat. Het dossier wordt opgezet voor Schreuder College 

Villeneuvestraat, zodat de leden van de CvB kunnen nagaan of de leerlingen inderdaad 

passend zijn op de locatie.  

6. Dossieranalyse door het Schreuder College Villeneuvestraat:  de intern begeleider (IB-er) en 

de gedragswetenschapper (GW-er) maken samen dossieranalyses van alle aangemelde 

schoolverlaters. Tijdens de dossieranalyse worden altijd de ondersteuningsbehoeftes van de 

leerling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied geanalyseerd. Hiervan wordt tevens 

een concept opgesteld, dat in een later stadium als basis dient voor het opstellen van het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tijdens deze analyse wordt bepaald of leerlingen onder 

populatie X of Y vallen. Valt een leerling onder populatie Y, dan wordt de ‘intakeprocedure 

voor leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoeftes’ gevolgd. Daarnaast wordt 

bepaald of een leerling beter kan functioneren in een internaliserende of een 

externaliserende klassensetting. Voor internaliserende leerlingen neemt het Schreuder 

College Villeneuvestraat rechtstreeks contact op met de collega’s van het basisonderwijs. 

Voor externaliserende leerlingen kan een beroep worden gedaan op de 

gedragswetenschapper-intercedent van Horizon, die belast is met de overgang SO-VSO.  
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7. Advies afvaardiging CvB: aan de hand van de dossieranalyses wordt de leerlingenlijst met 

schoolverlaters besproken in het interne plaatsingsoverleg. GW-ers en de betrokken IB-er 

brengen aan de hand hiervan een advies uit betreffende de mate van geschiktheid voor de 

locatie en de juiste klas (externaliserend of internaliserend). Het advies wordt teruggekoppeld 

aan OZO door de schooldirecteur. OZO verstuurt een plaatsingsbrief, wachtlijstbrief of 

afwijzingsbrief.  

 

8. Kennismakingsmiddag en Startformulieren: tijdens de kennismakingsmiddag op de locatie 

worden de Startformulieren door en met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd ingevuld.  

 

9. Overdrachtsmiddag: er vindt een overdrachtsmoment plaats tussen de vorige en nieuwe 

leerkracht, IB en/of GW. In dit overdrachtsmoment zal in ieder geval ter extra controle het 

advies van de verwijzende school een belangrijk bespreekpunt zijn. We verwachten dat de 

verwijzende school een helder en weloverwogen onderbouwd advies afgeeft 

 

10. Kennismaking en intake: de eerste 2 dagen na de zomervakantie worden individuele intakes 

en kennismakingsgesprekken gevoerd met de leerlingen en hun ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd door de mentor. Tijdens het kennismakingsgesprek worden onder 

andere het rooster en de klassenregels uitgelegd. Wanneer een leerling echter onder 

populatie Y valt sluit een CvB-lid aan bij dit gesprek (zie intakeprocedure voor leerlingen met 

aanvullende ondersteuningsbehoeftes).  

 

11. OPP:  binnen 6 weken stelt de leerkracht een OPP op met hierin de ondersteuningsbehoeftes 

en het plan van aanpak voor de leerling. Het OPP wordt gemaakt op basis van de 

dossieranalyse, observaties in de eerste weken en overige aangeleverde dossierstukken.  

 

4.3 Intakeprocedure voor leerlingen met een aanvullende ondersteunings-

behoefte 

De intakeprocedure voor leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoeftes verloopt 

nagenoeg zoals beschreven onder punt 3.2, omdat al onze leerlingen aanvullende onder-

steuningsbehoeftes hebben. Echter kunnen er tijdens stap 4, 6, 7 en 9 extra/andere handelingen 

worden ondernomen zodra leerlingen opvallende of intensievere ondersteunings-behoeftes 

hebben. 

Stappenproces 

1. TLV aanvraag 

 

2. Aanmelding bij Horizon. Na een aanmelding heeft Horizon 6 weken de tijd om de leerling 

aan te nemen of af te wijzen 

 

3. Dossieroverdracht 

4a.  Dossieranalyse en bepaling Horizon locatie:  De gedragswetenschapper-intercedent 

analyseert het dossier en neemt bijzondere en/of intensieve onderwijsbehoeftes waar. Hij/zij 
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kan contact opnemen met de gedragswetenschapper van de locatie Villeneuvestraat om 

de casus te bespreken 

4b.  De gedragswetenschapper-intercedent bepaalt bij extern aangemelde leerlingen of de 

locatie het best passend is en legt het dossier voor bij een schoollocatie van de Horizon 

5. OZO onderhoudt contact met de locatie over de aangemelde schoolverlaters  

6a.  Dossieranalyse door Schreuder College Villeneuvestraat 

6b.  Mocht gesignaleerd worden dat de leerling een intensief ondersteuningsaanbod behoeft 

of mochten onduidelijkheden over de mogelijkheid van plaatsing ontstaan, kan extra 

informatie (zoals een psychologisch onderzoeksrapport) worden opgevraagd. Aan de hand 

van de extra informatie wordt een advies opgesteld over het ondersteuningsaanbod en de 

mogelijkheid van plaatsing op de locatie. Ook kunnen ouder(s) met gezag/verzorger(s)/-

voogd en de leerling uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek waarin 

informatie wordt uitgevraagd of hulpverlening in gang wordt gezet. Indien nodig kunnen 

tijdens het gesprek Toestemmingsformulieren worden ondertekend om de in stap 6 en 7 

bepaalde extra acties uit te mogen voeren. 

 7a.  Advies CvB. Mocht uit de dossieranalyse naar voren zijn gekomen dat de leerling een 

intensief ondersteuningsaanbod behoeft (populatie Y), wordt in de CvB bepaald in 

hoeverre dat kan worden geboden. Indien nodig kunnen ook na deze stap ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en leerling worden uitgenodigd.  

7b.  Het advies van het CvB wordt teruggekoppeld naar OZO. Ook wordt doorgegeven of per 

direct plaats is voor de leerling. OZO verstuurt een plaatsingsbrief, wachtlijstbrief of 

afwijzingsbrief 

8. Kennismakingsmiddag en startformulieren 

 

9. Overdrachtsmiddag  

 

10. Kennismaking en intake: Een docent nodigt de nieuwe leerling met zijn/haar ouder(s)met 

gezag/verzorger(s)/voogd uit en voert een intakegesprek samen met een CvB-lid 

 

11. OPP 

 

4.4 Intakeprocedure zij-instroom  

Een zij-instromer is een leerling die instroomt vanaf een andere Voortgezet Onderwijsschool. De 

leerling volgt al onderwijs op het (speciaal) Voortgezet Onderwijs, maar de school is om één of 

meerdere redenen niet meer passend, waardoor aanmelding bij een andere Voortgezet 

Onderwijsschool wordt gedaan.  

De procedure voor zij-instromers verloopt nagenoeg op dezelfde wijze als de procedure voor 

onderinstromers. Daarom wordt verwezen naar de procedure voor onderinstromers. Echter worden 

stap 1 en stap 2 in het geval van een zij-instromer uitgevoerd door de huidige voortgezet 
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onderwijsschool en niet door de basisschool. Daarnaast is sprake van aanvullingen bij stap 3 en 

stap 7.  

Stap 3. Dossieroverdracht voortgezet onderwijsschool – OZO.  De school van herkomst, in dit geval 

de huidige (speciaal) voortgezet onderwijsschool, draagt het dossier van de leerling over naar 

OZO.  Wanneer sprake is van een interne overstap (een leerling die reeds onderwijs volgt bij de 

Horizon) vult de voortgezet onderwijsschool daarnaast een overdrachtsformulier in. Het dossier 

wordt hierna geanalyseerd.  

Stap 7. Advies CvB: de dossieranalyse wordt teruggekoppeld in het CvB. Het CvB brengt aan de hand hiervan een 

advies uit betreffende de mate van geschiktheid voor de locatie, het leerjaar en de juiste klas (externaliserend of 

internaliserend).  

 

4.5 Procedure niet plaatsen en zorgplicht 

Tijdens de terugkoppeling van de dossieranalyse in de CvB vergadering (stap 7 van de 

intakeprocedure) kan worden besloten dat de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de 

onderwijsbehoeftes van een leerling. Een leerling is dan niet plaatsbaar. In dit geval worden de 

onderstaande stappen ondernomen: 

 

Stap 1 Schriftelijke onderbouwing 

Het CvB-lid dat aangesteld was voor het maken van de dossieranalyse stelt namens het CvB een 

schriftelijke reden van niet plaatsen op. Hierin wordt omschreven aan welke ondersteunings-

behoeftes niet tegemoet kan worden gekomen op de locatie en wat het advies van het CvB voor 

deze leerling is. De schriftelijke reden wordt voorgelegd aan het CvB en bij goedkeuring door de 

schooldirecteur opgestuurd per mail naar de contactpersoon van OZO. 

 

Stap 2. Afwijzingsbrief 

OZO verstuurt een afwijzingsbrief met onderbouwing naar ouders. 

 

Stap 3. Begeleiden aanmelding en plaatsing andere school 

De school van aanmelding heeft de zorgplicht zodra een aanmelddossier compleet is. Daarom 

zal het Schreuder College Villeneuvestraat een advies uitdragen voor een beter passende plek en 

begeleiding bieden waar nodig.  

 

4.6 Ouderbetrokkenheid  

Vooraf aan de intakeprocedure 

Voor ouders kan een advies speciaal onderwijs een beladen moment zijn. Om ouders bij te kunnen 

staan en uitleg te kunnen geven over onze school, verzorgt de schoolmaatschappelijk deskundige 

van de locatie op verzoek van ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd/betrokken 

hulpverlening/school van herkomst alvorens aanmelding, een rondleiding voor de leerling en 

ouders/verzorgers. Het helpt hen in de beslissing om tot aanmelden over te gaan als zij de school 

al hebben gezien en de sfeer hebben kunnen opnemen. Wanneer ouder(s) met 
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gezag/verzorger(s)/voogd hun kind hebben aangemeld volgt de intakeprocedure, zoals 

hierboven omschreven. De schoolmaatschappelijke deskundige vult na elke eerste ontmoeting 

een eerste concept- aanmeldgegevens in. Deze overlegt zij aan IB/GW als extra informatie 

aangaande besluitvorming van aanname. In een persoonlijk gesprek kunnen al zaken worden 

besproken, die niet direct in een dossier zijn terug te vinden. 

Open dag 

Alle leerlingen kunnen de open dag van onze locatie voorafgaand aan de aanmelding 

bezoeken. Wanneer ouders/verzorgers de open dag zijn verhinderd of heel specifiek andere 

vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de school maatschappelijk deskundige 

voor een individuele rondleiding. Voor sommige ouders/verzorgers is het van belang om de 

school te zien wanneer deze in bedrijf is. 

Intakeprocedure 

Gedurende stap 1 tot en met 5 van de intakeprocedure worden ouders begeleid door de 

plaatsingsfunctionaris van OZO. OZO brengt ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd op de 

hoogte van het proces. Vanaf stap 6 van de intakeprocedure kunnen ouders worden benaderd 

door de school.  

Meeloopmoment 

Het Schreuder College Villeneuvestraat organiseert meeloopmomenten voor leerlingen. 

Leerlingen die van een SO-school komen, worden zoveel mogelijk geclusterd per school 

uitgenodigd. Zij bezoeken dan de school onder leiding van een aantal docenten van de 

basisschool. Leerlingen die van een reguliere school komen, worden over het algemeen 

individueel uitgenodigd. Op verzoek van ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd/betrokken 

hulpverlening/school van herkomst kan een rondleiding voor de leerling en ouders/verzorgers 

worden geregeld met de schoolmaatschappelijk deskundige. 

Kennismakings/oriënterend gesprek: 

Wanneer een leerling is aangenomen, worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek na de zomervakantie. Tijdens dit gesprek maken ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en de leerling onder andere kennis met de mentor en het lokaal.   
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5 Eerste lijn: basiszorg 

 

Wanneer gesproken wordt over eerstelijns/basiszorg betreft dit het aanbod voor alle leerlingen. 

5.1 Interne ondersteuning in de klas  

Van signalering tot interventie 

De eerste lijns-leerlingenzorg op het Schreuder College Villeneuvestraat valt schematisch als volgt 

weer te geven:  

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

5.2 Het proces van signalering tot interventie bij level 1 

Signaleren 

Het signaleren van belemmerende factoren en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeftes 

worden op verschillende manieren vormgegeven. Ten eerste wordt een dossieranalyse gemaakt 

door gedragswetenschappen en intern begeleider, waaruit een omschrijving van de 

belemmerende factor en onderwijsbehoeftes voortvloeien. Daarna wordt door de mentor en 

praktijkbegeleider tijdens de lessen gesignaleerd door middel van dagelijkse observaties. De 

praktijkbegeleider geeft bijzonderheden door aan de mentor. Bij derdejaarsleerlingen is wekelijks 

tevens sprake van een signaleringsmoment op stage door de stagebegeleider/jobcoach. Ook 

hierbij worden bijzonderheden besproken met de mentor. Eén keer per jaar worden leerlingen op 

sociaal-emotionele vlak gesignaleerd door het door het invullen van een vragenlijst in het sociaal 

leerlingvolgsysteem ZIEN!VO. Het handelingsplan wat hieruit voortkomt wordt twee keer per jaar 

geëvalueerd en besproken tijdens een LVS-gesprek (met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd 

en leerlingen), wat eveneens een moment van signaleren kan zijn.  

Op didactisch gebied wordt signalering vormgegeven door middel van het maken van bewijzen 

en PrO Cito-toetsen (leerjaar 1 en 2). De TNT en de RNT kunnen vanaf leerjaar 2 worden 

Groepsbespreking: 

Mentor, IB-ers, GW 

Twee keer per jaar 

CVB bespreking: Meer is nodig 

dan interventies mentor en CvB lid. 

Leerling wordt in het CvB 

besproken 

1 

2 

Mentor: eerste contact met 

de leerling. Doorloopt als 

eerste de cyclus  

3 

CvB lid en mentor: meer is nodig dan de 

interventies van de mentor. Een CvB lid wordt 

ingeschakeld. Cyclus wordt samen 

doorlopen.  

 

Externe hulp-

verleners 

 

en interne 

ondersteuner

sen 

betrokkenen 

Dossieranalyse: GW/ IB maken een dossieranalyse alvorens de leerling start 
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afgenomen, zodra een leerling in het verdiept arrangement zit. Indien nodig en/of waar mogelijk 

kan een VMBO Cito 0-toets worden afgenomen. Vanaf leerjaar 3 is de mogelijkheid IVIO-diploma’s 

te behalen op de gebieden Nederlands – Rekenen – Engels en (in de nabije toekomst ook) 

Burgerschapskunde. IVIO staat voor Instituut voor Individuele Ontwikkeling. Voor de praktijkvakken 

Consumptieve Techniek (CT) en Kantoor, Repro & Magazijn (KR&M) is het mogelijk om het 

branchecertificaat SVA1 vanaf schooljaar 2019-2020 te behalen. Vanaf schooljaar 2020-2021 

wordt gestreefd naar SVA 2 voor dit vak. In schooljaar 2020-2021worden ook branchecertificaten 

voor de vakken Dienstverlening (DV) en Handel & Verkoop (H&V) ontwikkeld. 

Bespreking signalen 

Het bespreken van didactische en gedragsmatige signalen wordt in  eerste instantie volgens 

vaste momenten gedaan: 

- drie keer per jaar een oudergesprek (OPP/LVS) 

- twee keer per jaar een interne groepsbespreking (intern begeleider-gedragswetenschapper-

docent).  

Wanneer de mentor, praktijkbegeleider en/of stagebegeleider problemen en/of bijzonderheden 

signaleert met betrekking tot de didactiek en/of het gedrag van de leerling, kunnen de signalen 

vaker worden besproken met ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd. De mediator kan waar 

nodig ondersteuning bieden.  

Plan 

De mentor stelt zelf (met de leerling en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd) een plan op en 

bespreekt dit zelf met leerling en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd. In het plan geeft de 

mentor antwoord op de volgende vragen: Wat zie ik? Welke verklaring heb ik hiervoor? Wat 

betekent dit voor de onderwijsbehoeftes van de leerling en mijn handelen? Wanneer evalueer ik?  

Evaluatie 

Het plan wordt door de mentor in een persoonlijk gesprek met de ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en de leerling geëvalueerd.  

5.3 Het proces van signalering tot interventie bij level 2 en 3 

Wanneer alle aanpassingen die binnen het bereik en de mogelijkheden van de mentor (eventueel 

met de mediator) ontoereikend blijken voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt 

overgegaan naar opschaling. Dit wil zeggen dat ondersteunend personeel, zoals IB-ers, SMD-ers of 

GW-ers (CvB-leden) worden ingezet naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouder(s) 

met gezag/verzorger(s)/voogd.  

Signaleren 

Het signaleren met betrekking tot eventuele belemmerende factoren en bijbehorende 

ondersteuningsbehoeftes wordt nu gedaan door de mentor samen met een CvB-lid. Dit kan onder 

andere worden gedaan door observaties in de klas, gesprekken met de leerling en het invullen 

van ZIEN!VO door het CvB-lid. Ouders worden door de mentor op de hoogte gebracht van de 

inzet van het CvB-lid. Een CvB-lid kan ervoor kiezen om de OZA-medewerker te betrekken bij het 

signaleren.  
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Bespreking signalen 

Wanneer één CvB-lid betrokken is spreken de mentor en dit CvB-lid af wanneer en hoe vaak de 

leerling wordt besproken. Wanneer een leerling is ingebracht in het CvB wordt de leerling, zolang 

nodig, wekelijks in het CvB-overleg besproken. Indien nodig wordt een groot overleg (GO) 

(MDO/Zorg Advies Team (ZAT)/GO) ingepland. De mentor en leden van het CvB bespreken 

samen de signalen met de leerling en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd. 

Plan 

Het CvB-lid en de mentor stellen samen (met de leerling en ouder(s) met gezag/-verzorger(s)/-

voogd) een plan op en bespreken dit met leerling en ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd.  

Evaluatie 

Het plan wordt door de mentor in een persoonlijk gesprek met de ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd, leerling en het CvB-lid geëvalueerd. De evaluatie wordt verwerkt in het 

plan en vastgelegd door het uploaden van het plan inclusief evaluatie in het digitale 

schoolregistratiesysteem SOMtoday.  

5.4 Leerlingenzorg 

Het reguliere aanbod van het Schreuder College Villeneuvestraat is reeds gericht op leerlingen 

met leer- en gedragsproblemen (zie aanbod in Hoofdstuk 2). Alle leerlingen op het Schreuder 

College Villeneuvestraat hebben een ontwikkelingsperspectief. Wij zijn immers een school voor 

speciaal onderwijs (Cluster IV). Daarnaast hebben alle leerlingen een sociaal-emotioneel 

handelingsplan (vanuit ZIEN!VO). Wanneer naast de reeds gestelde plannen, een veelomvattend 

extra bijzondere zorg nodig is, wordt een apart plan opgesteld. In deze eerstelijnszorg kunnen alle 

interne functionarissen betrokken zijn.  

Binnen de eerstelijnszorg (populatie X; ondersteuningsaanbod X) vallen de navolgende extra 

interventiemogelijkheden. 

Leerproblemen 

In de klas wordt, zoals eerder vermeld in Hoofdstuk 2, in drie didactische arrangementen gewerkt: 

intensief, basis en verdiept. Indien nodig kunnen leerlingen verlengde instructie of extra uitleg 

krijgen tijdens de les in de klas. Wanneer een leerling in het verdiept arrangement volgens de 

richtlijnen goed scoort, maar onvoldoende wordt uitgedaagd, kan worden overwogen de leerling 

een VMBO 0-toets te laten maken. Hiermee kan worden nagegaan of het mogelijk is om de 

overstap naar het VMBO te maken. Leerlingen die vóór 1 oktober van het schooljaar 16 worden 

en in het verdiept arrangement zitten, kunnen de overstap maken naar de interne MBO klas  

niveau 1.  

Vanwege de intelligentievoorwaarden van veel leerstoornissen, zijn op het Schreuder College 

Villeneuvestraat nagenoeg geen leerlingen aanwezig met leerstoornissen, zoals dyslexie of 

dyscalculie. Mochten leerlingen toch een leerstoornis hebben, dan wordt het Horizon Protocol voor 

de betreffende leerstoornis gevolgd. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis wordt 

externe ondersteuning bij Auris aangevraagd.  
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Werkhoudingsproblemen 

In de klas wordt aan theorievakken gewerkt, waarbij de leerlingen voor alle theorievakken  worden 

begeleid door één mentor. Op deze manier hoeven leerlingen niet te wennen aan te veel 

verschillende mentoren en kunnen dezelfde regels op dezelfde manier wordt gehanteerd, 

waardoor duidelijkheid en structuur worden gecreëerd .  De mentor kan, waar nodig, sturing geven 

aan het opstarten en organiseren van het werken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door te 

bespreken welke materialen een leerling nodig heeft, de opdrachten op het digitale bord te 

schrijven of in een boek te omcirkelen. Ook kan worden gewerkt met visuele stappenplannen of 

een bakkensysteem. Daarnaast kan de mentor sturing geven wanneer een leerling snel is afgeleid. 

Dit kan door de leerling te helpen herinneren aan het doorwerken, maar ook door het creëren van 

een afgebakende werkplek of het werken met een timer. Motivatieproblemen kunnen o.a. 

worden begeleid door beloningssystemen, het bieden van verbale stimulatie of het vergroten van 

het inzicht in het gemaakte werk door het inzetten van ‘werkschriften’. Doordat de mentor de 

leerlingen een groot gedeelte van de week in de klas heeft, is het mogelijk om sneller een band 

op te bouwen en behoeftes te signaleren. De mentor kan extra (positieve) feedback en/of sturing 

geven om de werkhouding te bevorderen. Daarnaast hebben de leerlingen één boek per vak, 

waarin zij zowel lezen als schrijven. Mogelijkheden bij lichamelijke onrust zijn bijvoorbeeld een 

wiebelkussen of het laten doen van looptaken in de school of op het schoolplein. Het is voorts 

mogelijk een time-timer te regelen voor een leerling, om het taakgericht werken en het plannen 

te bevorderen.  

In de internaliserende klassen werken alle leerlingen in een individuele afgebakende werkplek om 

overprikkeling te reduceren/voorkomen.  

Sociaal emotionele problemen 

Op het Schreuder College Villeneuvestraat wordt onderscheid gemaakt in externaliserende en 

internaliserende gedragsproblemen. Op deze manier wordt getracht tegemoet te komen aan 

de specifieke behoeftes die dergelijke problematiek met zich brengt. Binnen deze groep geeft 

de mentor sturing op gewenst gedrag door bijvoorbeeld extra positieve feedback of het 

begeleiden van gesprekken tussen leerlingen.  

Alle leerlingen krijgen één keer per jaar een sociaal-emotioneel individueel plan, waarin gewerkt 

wordt aan een sociaal-emotioneel doel in de klas.  

Leerlingen met sociaal-emotioneel problematiek, die extra zorg behoeven, dat niet in de klas kan 

worden gerealiseerd, kunnen begeleiding krijgen in een kleine groep door middel van het 

zorgaanbod van Enver (OZA-medewerker). Zo krijgen alle ‘meiden’ in de school standaard een 

training aangeboden om hun weerbaarheid te vergroten en hun (seksuele) grenzen beter aan te 

leren geven. Aan de internaliserende kant worden aan alle leerlingen die dit nodig hebben o.a. 

vriendschapstrainingen gegeven.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling kan verder waar nodig extra worden begeleid door 

incidentele gesprekken met de GW-er, SMD-er of mediator. Ten tijde van een moment van 

overprikkeling en/of een emotionele uitbarsting kan de mediator begeleiding bieden. De 

gedragswetenschapper kan waar nodig diagnostisch onderzoek uitvoeren, te denken valt aan 

beroepskeuzeonderzoek, interpretatie van een gedragsvragenlijst (Teacher’s Report Form (TRF)), 

afname van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). 

mailto:villeneuvestraat@horizon.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Schreuder College De Villeneuvestraat 24 3053 ZV Rotterdam     088 996 2550     villeneuvestraat@horizon.eu  

  

33 

Fysieke beperkingen 

Medicatie kan door de mentor worden toegediend, mits ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd 

hiervoor een toestemmingsverklaring heeft ondertekend en hiervoor geen medische opleiding 

nodig is. Op het Schreuder College Villeneuvestraat kan op dit moment niet tegemoet worden 

gekomen aan behoeftes die voortvloeien uit fysieke beperkingen.  

5.5 Tweede lijn: extra zorgaanbod   

De tweedelijnszorg betreft het extra zorgaanbod (ondersteuningsaanbod Y) dat wordt ingezet 

voor leerlingen bij wie het reguliere aanbod ontoereikend blijkt voor de onderwijsbehoeften.  

 

Doorgeleiding naar tweede lijn  

Tijdens een dossieranalyse kan door het CvB worden besloten dat het reguliere aanbod 

onvoldoende toereikend is om een leerling aan te nemen.  

Wanneer in de zorgstructuur in level 2 of 3 van een reeds zittende leerling wordt geconstateerd 

door een lid van de CvB en de mentor dat de interventies vanuit de eerste lijn onvoldoende 

toereikend zijn, kan worden overgegaan tot het aanvragen/initiëren van zorg vanuit de tweede 

lijn.  

Afhankelijk van de aard van de extra zorg wordt de tweedelijnszorg door het betrokken CvB-lid 

geregeld. De medewerker die belast is met de extra zorg bewaakt het proces, legt dit schriftelijk 

vast en koppelt dit terug aan de mentor en aan het betrokken CvB-lid. Het CvB-lid is de 

regiehouder en de mentor blijft het eerste aanspreekpunt ouder(s) met gezag/verzorger(s)/voogd 

Waar nodig of gevraagd kan wel contact worden gelegd tussen de ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd en de extra zorgmedewerker.  

5.6 Interventies binnen de school tweede lijn: 

De interventiemogelijkheden binnen de tweede lijn (zie ook Hoofdstuk 4): 

Leer- en werkhoudingsproblemen 

Wanneer leerlingen door NT2-problematiek worden belemmerd in hun didactische (en sociale) 

ontwikkeling kan door de intern begeleider NT2 begeleiding worden aangevraagd. Deze wordt 

gegeven op school door een externe hulpverlener die gespecialiseerd is in NT2 problematiek. 

Bekostiging hiervan wordt aangevraagd bij het Samenwerkingsverband waaronder de leerling 

valt. Voor de leerling met taalproblematiek die voortkomt uit een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) 

wordt ambulante begeleiding van Auris aangevraagd. 

Leerlingen met motivatie en faalangstproblematiek worden in het eerste en tweede jaar indien 

nodig een faalangstreductie groepstraining geboden. De screening wordt gedaan door de 

gedragswetenschapper met behulp van vragenlijsten. De training wordt aangeboden door de 

OZA-medewerker van Enver.  

Door een hoge mate van comorbiditeit en de ernst van hun problematiek hebben sommige 

leerlingen op het Schreuder College Villeneuvestraat behoefte aan 1:1 begeleiding. Zij zijn niet in 

staat zelfstandig te werken. Het Schreuder College Villeneuvestraat wil hierover graag in overleg 
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met de samenwerkingsverbanden, om na te gaan of de inzet van beperkte onderwijsassistenturen 

tot de mogelijkheden zouden kunnen behoren. .  

Voor leerlingen die niet in staat zijn volledige lesdagen te volgen (categorie D-leerlingen 

individueel rooster met minder contacturen. Indien nodig kan een combinatie van een individueel 

beperkt schoolrooster gecombineerd worden met dagbesteding op bijvoorbeeld een 

zorgboerderij. Vaak is bij deze categorie leerlingen sprake van een hoge overlap tussen leer-

werkhoudingsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Derhalve worden op beide vlakken 

extra ondersteuning ingezet. Op het gebied van leer-werkhouding kan de IB-er adviezen 

aandragen- zoals extra ondersteuning. Op het gebied van sociaal-emotionele problematiek kan 

begeleiding van een OZA-medewerker of gedragswetenschapper noodzakelijk zijn. Een intensieve 

samenwerking met hulpverlening is essentieel.  

Thuiszittende (instromende) leerlingen behoeven eveneens tweedelijnszorg. Het weer gefaseerd 

overgaan op het volgen van een volledig lesrooster in een volledige klas, kan voor deze leerlingen 

een te grote stap zijn. Dit kan derhalve worden begeleid worden door individuele opbouwroosters, 

begeleiding van een IB-er voor het gefaseerd aanbieden van de lesstof, al dan niet digitaal, 

begeleiding van een SMD-er en/of GW-er voor de afstemming tussen thuis met invulling van de 

vrije tijd en het vertonen van gewenst gedrag op school. Hiervoor kan ook de OZA medewerker 

worden ingezet.  

 

Sociaal-emotionele problemen 

Voor leerlingen met sociaal-emotionele problematiek, die individuele langdurige begeleiding 

behoeven kan langdurige zorg worden aangevraagd bij de gemeente (MEE). De medewerkers 

van de gemeente kunnen met de school meedenken en waar nodig een indicatie voor 

langdurige individuele begeleiding afgeven (B-opdracht). De B-opdracht kan op school door de 

OZA-medewerker worden uitgevoerd.  

Voor leerlingen met ernstige agressieregulatie problematiek kan ART-training worden ingezet door 

bureau Halt. Daarnaast hebben deze leerlingen dagelijks externe sturing nodig, omdat zij niet in 

staat zijn om zonder 1:1  begeleiding hun gedrag te reguleren. Gedacht kan worden aan 

wekelijkse gesprekken/coaching met de gedragswetenschapper en/of de mediator. 

Fysieke beperkingen 

Voor mentale ondersteuning die nodig is ten gevolge van een fysieke beperking kan de hulp van 

de schoolverpleegkundige en OZA-medewerker worden ingezet. Hieruit zou ook een advies tot 

externe hulpverlening kunnen voortvloeien.  

Standaard protocollen 

Op het Schreuder College Villeneuvestraat wordt gewerkt met de standaardprotocollen van 

Horizon. Waar nodig zijn aanvullende protocollen specifiek voor de locatie geschreven. De 

betrokken functionaris is een CvB-lid die vanuit zijn/haar inhoudelijk rol verantwoordelijk is voor (de 

uitvoering van) het protocol.  

5.7 Derde lijn:  specialistische zorg   

Wanneer ook het tweedelijnszorgaanbod ontoereikend blijkt te zijn voor de onderwijsbehoeftes 

van een leerling, zal worden gekeken naar andere passende oplossingen, waarbij derdelijnszorg 
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(specialistische zorg) kan worden geboden. Het Schreuder College Villeneuvestraat beschikt niet 

over de middelen voor derdelijnszorg. Daarom kan gedacht worden aan een doorverwijzing naar 

School2Care, een onderwijs/zorg voorziening of een drie milieuvoorziening. Dit advies wordt aan 

de betrokken hulpverlener doorgegeven, zodat de hulpverlener het in werking kan stellen.  

Doorgeleiding naar 3de lijn 

Wanneer uit de evaluatie van de trajecten in het tweedelijnsaanbod blijkt dat er onvoldoende 

vooruitgang wordt geboekt,  kan e gekozen worden voor een doorgeleiding naar de 

specialistische zorg. Ook wanneer de CvB en de mentor achten dat zorg voorliggend aan 

onderwijs is,  zal een doorgeleiding naar de specialistische zorg worden opgestart. Deze trajecten 

gaan altijd in overleg met leerling, ouder(s)/verzorgers en alle andere betrokkenen. De 

gedragswetenschapper zal contact opnemen met de Koers-consulent en/of 

gedragswetenschapper-intercedent van OZO om na te gaan wat de meest passende (zorg) 

locatie voor de leerling is. Vanuit een multidisciplinair overleg, waar ook ouder(s)/verzorgers voor 

worden uitgenodigd, zal er besloten worden bij welke plek een aanmelding zal worden gedaan. 

De gedragswetenschapper wordt regiehouder vanuit school, totdat de leerling niet langer staat 

ingeschreven bij het Schreuder College Villeneuvestraat.  

5.8 Uitstroom / doorstroom 

Doorstroming VSO naar VSO 

Mocht na het doorlopen van de zorgcyclus in level 1 en 2 worden besloten dat Het Schreuder 

College Villeneuvestraat de leerling onvoldoende kan bieden wat hij/zij nodig heeft, of in het geval 

de leerling zelf van school wil wisselen, wordt dit besproken in het CvB. Daarna  wordt de situatie 

van de leerling besproken met de consulent van Koers VO en worden er verdere stappen 

besproken. Ouders worden hier te allen tijde door de docent over geïnformeerd en om 

goedkeuring gevraagd. De school kan ondersteuning bieden aan ouder(s) met 

gezag/verzorger(s)/voogd bij het zoeken naar een andere passende VSO-locatie, alsook bij de 

aanmelding voor die locatie.  

Doorstroom VSO naar VO 

Indien de docent het vermoeden heeft dat een leerling meer op haar plaats is in het regulier 

Voortgezet Onderwijs bespreekt zij dit met IB en GW en wordt de leerling in het CvB besproken. 

Mocht het CvB hierover een positief advies geven dan wordt het protocol doorstroom regulier 

onderwijs in werking gezet. Dit houdt in dat de leerling door alle praktijkbegeleiders, de mentor, IB-

er en GW-er wordt beoordeeld op de 10 competenties ofwel arbeidsvaardigheden. Als de leerling 

in overeenstemming met zijn ontwikkelingsleeftijd voldoende scoort, kan worden overgegaan op 

een plaatsing in het regulier onderwijs. De IB-er neemt contact op met de Koers-consulent, 

waarmee de schoolkeuze van leerling en ouders wordt besproken. De Koers-consulent neemt 

vervolgens contact op met de school naar keuze van de leerling en ondersteunt bij deze 

aanmelding. Indien nodig zoekt zij ook een andere school.  
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Doorstroom VSO PrO naar (VSO) MBO 

Een leerling die vóór 1 oktober van het daarop volgende schooljaar 16 jaar wordt, in een verdiept 

arrangement de AVO vakken volgt, en die heeft aangegeven door te willen stromen naar een 

MBO (niveau 1) en waarvan het CvB (en de mentor) vindt dat de desbetreffende leerling dit ook 

aankan, komt in aanmerking voor de (VSO) MBO klas (niveau 1) op onze eigen locatie.  

5.9 Arbeidsmarkt 

Indien een leerling 18 jaar is stroomt hij/zij door naar arbeid. Een leerling kan een werkplek 

aangeboden krijgen op de stageplaats. Daarvoor kan de werkgever gebruik maken van de 

garantiebaanregeling. Reeds bij 17 jaar wordt de leerling door de uitstroomcoördinator 

aangemeld bij het Jongerenloket (de standaard procedure voor onze leerlingen) en wordt zij/hij 

opgenomen in het doelgroepenregister.  
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6 Kwaliteit  

 

6.1 Competentieversterking 

Didactisch 

Schoolbreed krijgen alle lesgevende werknemers (mentoren en praktijkbegeleiders) de basiscursus 

van de Kunst van het Lesgeven (gebaseerd op het EDI-model en technieken uit Teach Like a 

Champion 

Nieuwe lesgevende medewerkers krijgen een op maat gemaakte ‘inhaaltraining’, zodat ook zij 

volgens deze principes les kunnen geven. 

De IB-er gaat aan de hand van een vastgestelde Kijkwijzer driemaal per schooljaar lessen 

bezoeken om mentoren en praktijkbegeleiders te voorzien van feedback en begeleiding in het 

kader van de Kunst van het Lesgeven.  

De schooldirecteur gaat tweemaal per jaar de lessen bezoeken aan de hand van een 

vastgestelde Kwaliteitskaart bij mentoren en praktijkbegeleiders bezoeken en beoordelen.  

Pedagogisch 

De aankomende jaren zal op De Villeneuvestraat het systeem van Positive Behavioral Support-

system (PBS) worden ingevoerd. De invoering van PBS zal worden  ondersteund door een externe 

partner; een PBS-coach. Onder begeleiding van deze PBS-coach zal een groot aantal activiteiten 

worden uitgevoerd waaronder scholing en begeleiding van het team, het inrichten van een 

Werkgroep PBS en het opstellen van een PBS Handboek. Hierin wordt de aanpak van PBS op De 

Villeneuvestraat vastgelegd. De invoering van PBS op De Villeneuvestraat maakt onderdeel uit van 

een groter pedagogisch kader.  

Deskundigheidsbevordering 

Bovenstaand wordt omschreven hoe de deskundigheidsbevordering schoolbreed wordt ingezet. 

Individuele deskundigheidsbevordering wordt besproken tijdens het jaarlijks doelstellingsgesprek. 

Hierin moet ieder personeelslid aangeven hoe zij hun deskundigheidsbevordering voor het 

komende jaar gaan inzetten. Dit kan zijn door het lezen van vakliteratuur, coaching of het volgen 

van een training. Deze deskundigheidsbevordering moet gekoppeld zijn aan de doelstellingen die 

iedere collega voor zichzelf heeft opgesteld per kalenderjaar. Voor lesgevende collega’s moeten  

deze doelstellingen afkomstig zijn uit één of meerdere van de 7 leerkrachten competenties. Te 

weten: 1. Interpersoonlijk competent. 2. Pedagogische competent. 3. Vakinhoudelijk en didactisch 

competent. 4. Organisatorisch competent. 5. Competent in het samenwerken met collega’s.  

6. Competent in het samenwerken met de omgeving. 

De deskundigheidsbevordering per personeelslid wordt vastgelegd in een bekwaamheidsdossier. 

Dit is een verplicht onderdeel van de BIO-wet. (Wet op Beroepen in het Onderwijs). 

Hierin worden ook de lesbeoordelingen door de schooldirecteur vastgelegd. 
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6.2 Functioneringsgesprekken 

Personeelsleden krijgen één keer per jaar een doelstellingsgesprek. De schooldirecteur kan een 

evaluatiegesprek afspreken naar aanleiding van dit doelstellingsgesprek. Dit kan zijn omdat de 

gestelde doelstellingen niet zijn behaald. Na een jaar volgt in ieder geval een voortgangsgesprek. 

Nieuwe personeelsleden krijgen na 3 en 6 maanden een functioneringsgesprek en na 9 maanden 

een beoordelingsgesprek. 

6.3 Evaluatie van beleid en verbeterplannen 

Jaarlijkse evaluatie 

De schooldirecteur draagt aan het einde van ieder schooljaar zorg voor een jaarlijkse analyse 

waarin de volgende data naar voren komen:  

• leerling kenmerken, aantal doublures, verzuim, uitstroom, afstroom, thuiszitters 

 

• inzet ondersteuningsmiddelen 

 

• ontwikkeling op didactisch gebied van lesgevende personeelsleden gerelateerd aan de 

gestelde inspectienormen in combinatie met het ingezette traject van de Kunst van het 

Lesgeven 

 

• voortgang van het pedagogisch klimaat en de invoering van PBS in schooljaar 2020-2021 in 

relatie tot de gestelde inspectienormen 
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Data 

 

 

Duiden 

 

Doelen 

 

Doen 

Leerling kenmerken, 

aantal doublure, 

verzuim, uitstroom, 

afstroom, thuiszitters 

 

Hoeveel kinderen 

doorlopen op 

een niet reguliere 

manier onze 

school?  

Wat is hiervan 

de reden? 

Doelen stellen 

per 

categorie 

Beleid 

aanpassen en 

uitvoeren 

Inzet ondersteunings- 

middelen 

 

Welke 

ondersteunings-

middelen worden 

ingezet en neemt 

dit aantal toe of 

af? 

Wat is de reden 

van de inzet 

van de 

middelen en de 

mogelijke 

toename of 

afname? 

Heldere criteria 

formuleren die 

antwoord 

geven op de 

vraag welk 

middel wanneer 

wordt ingezet  

Criteria opstellen 

en toepassen 

Ontwikkeling op 

didactisch gebied 

(Kunst van het 

Lesgeven) 

 

Twee 

schoolbrede 

kwaliteitskaar-ten 

per schooljaar. 

Hoeveel wordt 

per kwaliteits-

gebied waarge-

nomen? 

Worden de 

didactische 

principes 

toegepast zoals 

afge-sproken? 

Kwantatieve 

doelen stellen 

per kwaliteits-

gebied 

Lesgevende 

collega’s passen 

didactische 

principes toe 

zoals 

afgesproken 

Voortgang van het 

pedagogisch klimaat 

 

Leerwerk-klimaat 

en het aantal 

incidenten 

Is de tevre-

denheid toe- of 

afgeno-men en 

hoe verhoudt 

zich dit tot het 

aantal 

incidenten? 

Kwantitatieve 

doelen stellen 

op het gebied 

van de 

tevredenheid en 

op het gebied 

van het aantal 

incidenten  

Specifieke PBS 

projecten in de 

school oppakken 

Kwaliteitsmonitor Het team bepaalt 

twee keer per 

jaar doelen op 

onderdelen 

afkomstig uit het 

Inspectie-kader.  

Worden de 

gestelde 

doelen 

behaald? 

Voldoen aan de 

gestelde 

inspectie eisen. 

Beleid 

aanpassen en 

uitvoeren 

Leer- werk klimaat Tweejaarlijks 

wordt het leer- 

werk klimaat 

afgenomen 

onder collega’s 

en de leerlingen. 

Is de tevreden- 

heid van het 

team en de 

leerlingen toe- 

of afgenomen 

volgens de 

indicatoren 

gesteld in dit 

onderzoek.  

Het leer- en 

werkklimaat is 

tenminste op 

alle schalen 

beoordeeld met 

een 7,0. 

Beleid 

aanpassen en 

uitvoeren. 

Mentoren indien 

nodig 

pedagogisch 

en/of 

didactische 

ondersteuning 

bieden  
Evaluatie beleidsplan Opgesteld 

beleidsplan voor 

2018-2022 

Vaststellen of 

aan de 

uitgezette 

doelstellingen 

wordt voldaan 

door per 

domein een 

evaluatie van 

het plan te 

laten 

plaatsvinden 

. 

Vasthouden 

aan de gestelde 

eisen binnen het 

beleidsplan. 

Beleid 

aanpassen en 

uitvoeren 

 

De schooldirecteur krijgt deze data aangeleverd van verschillende functionarissen binnen de 

school. Deze analyse bestaat uit de volgende onderdelen: Data-Duiden-Doelen-Doen.  
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De analyse wordt tijdens een vergadering van de CvB ingebracht - indien nodig aangevuld - en 

aangenomen. Hierna zullen de benodigde acties/verbeterpunten worden uitgezet voor het 

schooljaar volgend op de analyse. De schooldirecteur heeft hierin de verantwoordelijkheid.  

Kwaliteit intern beoordeeld 

Aan de hand van tevredenheidsonderzoeken en interne audits worden interne verbeterpunten 

opgesteld die de basis vormen voor het nieuwe ondersteunings(verbeter)profiel: 

Tevredenheidsonderzoeken 

Twee keer per jaar wordt het zogenaamde leer-werkklimaatonderzoek bij de individuele leerling, 

ouders en teamleden afgenomen. Het doel om deze lijsten zoveel mogelijk door alle betrokkenen 

te laten invullen wordt door de schooldirecteur zeer regelmatig benadrukt en gecontroleerd. De 

uitslag van het onderzoek wordt besproken met de schooldirecteur en IB-er, waarna bespreking in 

het CvB plaatsvindt. Daarna wordt het onderzoek aan het team gegeven, waarbij de anonimiteit 

van de diverse teamleden wordt gewaarborgd. 

Interne audits   
Indien nodig kan de schooldirecteur op onderdelen een interne audit bij de organisatie (Stichting 

Horizon) aanvragen. Te denken valt aan het administratieve onderdeel van de locatie. 

Tweejaarlijks vindt er sowieso een interne audit plaats, die wordt afgenomen vanuit een 

samenwerking van Yulius en Horizon. De auditoren van Horizon hebben geen binding met locatie 

Schreuder College Villeneuvestraat. 

Om de kwaliteit van onze school op peil te houden, nemen wij als school ten minste tweemaal per 

3 jaar deel aan een interne audit. Deze interne audit wordt in samenwerking met Yulius 

afgenomen. Tijdens de audit worden de standaarden van het Inspectiekader 2017 en de 

kwaliteitsnormonderdelen van het domein kernprocessen KSO beoordeeld. De verbeteracties die 

voortkomen uit de audit worden verwerkt in ons locatie specifieke jaarplan. 

 

Kwaliteit intern beoordeeld 

Op onze school wordt tweejaarlijks het leerwerk klimaatonderzoek afgenomen onder leerlingen 

en personeel. Vanuit de afdeling Kwaliteit en Beleid krijgt de schooldirecteur een terugkoppeling 

en aanbevelingen. De uitkomst van het onderzoek, alsmede bovengenoemde terugkoppeling 

en aanbevelingen worden in de CvB besproken. De schooldirecteur stelt een actieplan op naar 

aanleiding van de uitkomst van het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek en het actieplan 

worden gedeeld met het team. 

Als de leerling de school verlaat, wordt er naar ouders een oudervragenlijst gestuurd vanuit de 

afdeling Kwaliteit en Beleid. 

Daarnaast is er voor onze locatie ook een Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan loopt 

van 2018 tot en met 2022. Aan het einde van deze termijn wordt een nieuw Meerjarenbeleidsplan 

opgesteld. De uitkomsten van de interne audits, het inspectieoordeel, het leerwerkklimaat 

onderzoek en de evaluatie van het plan zelf worden hierin meegenomen. 

Daarnaast vindt tweejaarlijks een plenaire evaluatie van de Kwaliteitsmonitor plaats. De 

Kwaliteitsmonitor is opgesteld door onze afdeling Beleid en Kwaliteit en is gekoppeld aan het 

Inspectiekader. Met het team stellen wij per indicator een norm vast die wij als locatie willen 

behalen. Na een half jaar worden de gestelde normen geëvalueerd en bijgesteld.  

Bovengenoemde interne audits zijn ter voorbereiding van de externe beoordeling vanuit de 

inspectie. Deze vindt op bestuursniveau plaats, maar ook op locatieniveau volgens een wettelijk 

vastgestelde cyclus 
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Kwaliteit extern beoordeeld 

Aan de hand van externe audits worden externe verbeterpunten opgesteld die de basis vormen 

voor het nieuwe ondersteunings(verbeter)profiel. 

 

6.4 Verbeterpunten  

Opstellen van verbeterpunten 

De Villeneuvestraat is een school voor Praktijkonderwijs met Cluster IV leerlingen. Dit betekent dat 

er binnen onze school dezelfde onderwijskansen geboden moeten worden als die van een 

reguliere praktijkschool. Onze ambities liggen dan ook op dat terrein.  

We hebben ons als school aangesloten bij een Samenwerkingsverband met andere 

praktijkscholen in de regio betreffende het Rotterdams Praktijkdiploma. In schooljaar 2020-2021 zal 

de eerste lichting leerlingen onze school verlaten met het Rotterdams Praktijkdiploma. We zijn dan 

de eerste Cluster IV praktijkonderwijs in de regio, die deze kans biedt aan leerlingen. Het 

Rotterdams Praktijkdiploma kent drie uitstroomrichtingen te weten: 1) Arbeidsmarktgericht met 

ondersteuning, 2) Arbeidsmarktgericht zonder ondersteuning en 3) Arbeidsmarktgericht met leren. 

Minister Slob heeft onlangs aangegeven ook een diploma te willen voor praktijkleerlingen. Door 

onze ambities lopen wij hierin dus vooruit.  

Daarnaast willen we de leerlingen per uitstroomrichting de mogelijkheid bieden een certificaat te 

behalen. Dit certificaat moet erkend zijn op de arbeidsmarkt. Dit zal, in combinatie met het 

Rotterdams Praktijkdiploma, de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor onze leerlingen. 

Schooljaar 2019-2020 zullen de eerste leerlingen een certificaat kunnen behalen bij Horeca. In ons 

Meerjarenbeleidsplan staat de implementatie van verschillende certificaten gekoppeld aan de 

uitstroomrichtingen beschreven.  

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de onderstaande speerpunten bepaald: 

1. We gaan dit schooljaar verder met het opstellen van vakwerkplannen voor de praktijkvakken. 

Voor dit schooljaar zijn dat Groen en Algemene Techniek. Dit gaat leiden tot certificering in het 

schooljaar 2021-2022. Voor leerlingen die niet in staat zijn om een certificaat te behalen gaan 

we werken met deelcertificeringen vanuit het Boris-leerwerktraject.  

 

2. We zullen een start maken met het versterken van ons pedagogisch handelen. Hierbij gaan we 

gebruik maken van de principes van PBS. Ons pedagogisch handelen zal vanuit gedeelde 

waarden schoolbreed worden ingevoerd, waarbij een positieve benadering voorop staat. We 

gaan uit van heldere gedragsverwachtingen in plaats van gedragsregels. 

 

3. Dit schooljaar zal de ingeslagen didactische weg worden voortgezet en verdiept. Mentoren en 

praktijkbegeleiders maken zich de Kunst van het Lesgeven eigen, zodat binnen een lessituatie 

het leerrendement optimaal is. Het hanteren van een bewezen didactisch model is 

noodzakelijk om leerlingen goed voor te bereiden op het behalen van het Rotterdams 

Praktijkdiploma. 

 

4. Daarnaast zullen de uitkomsten van het inspectiebezoek, de interne audits, en de jaarlijkse 

analyse van de onderdelen genoemd onder Jaarlijkse Evaluatie worden gebruikt om 

verbeterpunten vast te stellen. 
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Gewenste resultaten (kort, middel- en lange termijn) 

Voor resultaten op kort, middel- en lange termijn verwijs ik u naar het Meerjarenbeleidsplan 2018-

2022 Praktijkschool Schreuder Villeneuvestraat. Dit beleidsplan ligt ter inzage bij de 

schooldirecteur. 

Benodigdheden (middelen en gelden) 

De resultaten worden bereikt met  reguliere middelen verkregen vanuit OCW Lumpsum, subsidie 

van de gemeente Rotterdam Gelijke kansen voor elk talent en diverse sponsorgelden. 

Scholingsplan 

Het Scholingsplan staat in relatie tot het al eerder genoemde beleidsplan en de daaraan 

gekoppelde jaarlijkse speerpunten. 

Opstellen van verbeterpunten 

Voor de cyclus voor het opstellen van verbeterpunten verwijs ik u naar de paragrafen onder 

Jaarlijkse Evaluatie, en het Meerjarenbeleidsplan 2018–2022.  

Op basis van het onderzoek van de behoeften van het team wordt nascholing of training 

georganiseerd.  

Dit zal in schooljaar 2020-2021 bij de start worden gedaan. Daarnaast is één van de 

aandachtspunten het versterken van de inhoudelijke kennis over gedrag(sproblemen) en het 

pedagogisch handelen.  

Gewenste resultaten (kort, middel- en lange termijn) 

Zie Meerjarenbeleidsplan 2018–2022 . 

Benodigdheden (middelen en gelden)  

Zie Meerjarenbeleidsplan 2018–2022. 

Scholingsplan 

Zie Scholingsplan Samenwerkingsverband. 
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