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Voorwoord 
 
 
Dit schoolondersteuningsplan hangt samen met het schoolondersteuningsprofiel dat is opgenomen op 
de website van de school. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel staat op hoofdlijnen beschreven welke ondersteuning de school kan 
bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het gaat om verschillende vormen van 
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of 
onderwijs op een speciale school of voorziening. 
 
In dit schoolondersteuningsplan kunt u lezen op welke wijze de ondersteuning georganiseerd is binnen 
het Tabor College Oscar Romero en hoe de school met externe organisaties en instellingen 
samenwerkt. 
Het schoolondersteuningsplan geeft een overzicht van alle vormen van ondersteuning die in en rond de 
school kunnen voorkomen en geeft tevens de ambities weer in een meerjarenbeleidsplan, dat weer is 
geconcretiseerd in een jaarplan voor het eerstkomende schooljaar. 
Dit schoolondersteuningsplan beschrijft de bestaande situatie, de wenselijke situatie en de plannen om 
de gewenste situatie te bereiken. Het is een groeidocument: het wordt regelmatig bijgesteld en is erop 
gericht om de talenten van de leerlingen maximaal te ontwikkelen. 
Verder bevat dit document de visie op ondersteuning, de uitgangspunten en doelstellingen, inzet van 
taken en functies, de formatieve inzet en het communicatieplan op het gebied van de ondersteuning. 
 
In deze notitie staat de leerling met een ondersteuningsbehoefte centraal. Maar dit beleidsplan sluit ook 
aan bij de eisen van de school en bij de eisen van het Samenwerkingsverband Vo West-Friesland, zoals 
neergelegd in het Ondersteuningsplan 2018-2022.2 
 
Dit schoolondersteuningsplan bestaat uit twee delen: 
 
Deel A: Beleid, en 
Deel B: Instrumentarium. Hierin zijn de meer praktische zaken uitgewerkt. 
 
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat beide delen hun functie zullen hebben in het optimaliseren 
van de ondersteuning voor dié leerlingen, die dat nodig hebben. 
 
 
Ondersteuningsteam Tabor College Oscar Romero 
 
Januari 2019 
 
 
 
  

                                                                 
2  https://www.dewestfrieseknoop.nl/uploads/20180704_ondersteuningsplan_website_versie-def.pdf  

https://www.dewestfrieseknoop.nl/uploads/20180704_ondersteuningsplan_website_versie-def.pdf
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1 Passend onderwijs 

 
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig 
hebben, wordt georganiseerd. Deze ondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en blijven in 
ontwikkeling en de inhoud van de ondersteuning zal dan ook regelmatig worden aangepast. 
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland wordt de ondersteuning, die wordt 
geboden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, onderscheiden in 
basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning. Deze termen worden nader 
uitgewerkt in paragraaf 4.1 van dit plan. 
 
Dit schoolondersteuningsplan is opgesteld in een periode met veel onzekerheid over de effecten 
van de Wet op Passend Onderwijs. Veel zaken, zoals het ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband Vo West-Friesland3 en de transitie Jeugdzorg, zijn in beweging en 
ontwikkeling en de concrete uitwerking worden meer en meer duidelijk. 
Oscar Romero speelt (pro)actief in op de veranderingen, zonder daarbij de vigerende visie op 
onderwijs en ondersteuning van de leerlingen - die zijn waarde bewezen heeft en bewijst - los te 
laten. 
Dit schoolondersteuningsplan is daarvan het resultaat, waarbij het duidelijk is dat iedere 3 jaar 
opnieuw aanpassingen en toevoegingen zullen moeten worden gedaan.  
Dit plan wordt dan ook iedere 3 jaar geactualiseerd, waarbij tevens nieuwe ontwikkeldoelen zullen 
worden geformuleerd op basis van evaluatie van het jaarplan. 
 
 

1.2 Samenhang met andere documenten 
 

Het schoolondersteuningsplan is opgesteld binnen de kaders van het ‘Ondersteuningsplan 2018-
2022’ van het Samenwerkingsverband Vo West-Friesland, waarin de school participeert. Dit 
ondersteuningsplan beschrijft een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hierdoor een zo passend mogelijke 
onderwijsplaats krijgen.  
Ook de toedeling van (extra) middelen wordt hierin beschreven, alsmede de procedures voor 
plaatsing op vo- en vso-scholen, de beoogde resultaten van leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben en de wijze waarop ouders worden geïnformeerd en - indien nodig - worden 
ondersteund. 

 
 
 
  

                                                                 
3  Verder te noemen: het Samenwerkingsverband 
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Hoofdstuk 2 De school 
 
 

2.1 Tabor College Oscar Romero 
 

Het Tabor College wil leerlingen uitdagend onderwijs bieden in een goede werkomgeving. Dat 
wordt de leerlingen geboden door professioneel en betrokken personeel met respect voor de 
(mede)mens en de omgeving.  
Tabor College Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt 
op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving. De school biedt met circa 150 
medewerkers onderwijs aan ongeveer 1400 leerlingen.  

 
 

2.2 Leerlingpopulatie 
 

De school heeft een gevarieerde leerlingpopulatie. Leerlingen van verschillend niveau (vmbo-tl t/m 
vwo) én van verschillende achtergrond en herkomst, vinden ieder hun eigen plek in de school. Veel 
leerlingen komen uit de stad Hoorn, maar ook uit omliggende gemeenten. De meeste leerlingen 
hebben voldoende aan basisondersteuning en -begeleiding. Een aantal leerlingen is gebaat bij 
extra ondersteuning en aandacht. 
 
Op Oscar Romero speelt geen specifieke leer- of gedragsproblematiek. Voor de verschillende 
belemmeringen, waarmee alle vo-scholen te maken hebben (bijvoorbeeld dyslexie, autisme, en 
dergelijke) beschikt de school over diverse voorzieningen om deze leerlingen adequaat van dienst 
te kunnen zijn: zie 2.3.  

 
 

2.3 Ondersteuningsbehoeften 
  

Oscar Romero speelt in op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerlingpopulatie met 
een extra of specifiek ondersteuningsaanbod op de volgende gebieden:  
 

• Dyslexie- en dyscalculiecoaches: er wordt speciaal aandacht geschonken aan leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben op het gebied van taal en rekenen. 

• Leerlingen met een beschikking: deze leerlingen krijgen (indien nodig) extra ondersteuning van 
ambulant begeleiders en/of de begeleiders die vanuit de school specifiek voor deze leerlingen 
zijn aangewezen. 
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Hoofdstuk 3  Visie, uitgangspunten en doelstellingen 
 
 
3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie op ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband 
VO West-Friesland en de schoolspecifieke benadering daarvan.  
Tevens worden de uitgangspunten en doelstellingen van de school verwoord en wordt aangegeven 
welke factoren van invloed kunnen zijn, zowel in positieve als negatieve zin, op het 
ondersteuningsbeleid. 
 
Er is in de komende beleidsperiode (2018-2022) sprake van één ondersteuningsplan voor de 
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs: er is in gezamenlijkheid veel aandacht 
voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen en jongeren. Er wordt ook samen met 

gemeenten gezocht naar een meer effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 

Er is gekozen voor een gezamenlijk plan, omdat beide samenwerkingsverbanden zich gezamenlijk 
verantwoordelijk achten voor het totaal aan Passend Onderwijs in West-Friesland. Het blijven 
overigens aparte rechtspersonen.  

 
 
3.2 Visie Samenwerkingsverband Vo West-Friesland  

 
Missie 
Voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, die een ondersteuningsbehoefte hebben, 
ondersteunen en faciliteren de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs West-Friesland de 
betrokken - zo veel mogelijk thuisnabije - school, om een passend onderwijstraject te bieden aan 

de leerling. Hierbij initiëren en realiseren de samenwerkingsverbanden een dekkend aanbod in een 
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen.  
Ook ondersteunen de samenwerkingsverbanden scholen en schoolbesturen, zodat alle leerlingen 
in de regio een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken.  

Daarnaast faciliteren de samenwerkingsverbanden (schooloverstijgende) interprofessionele 

ontwikkeling in (lerende) netwerken, zodat professionals kunnen profiteren van elkaars inzichten 
en mogelijkheden. Hiertoe hebben beide samenwerkingsverbanden al in 2014 gekozen voor het 
professionaliseringsmodel als leidraad voor de ontwikkeling. Met andere woorden:  
  
De samenwerkingsverbanden activeren en faciliteren samenwerkende scholen bij het realiseren 
van passend primair en voortgezet onderwijs voor elke leerling in West-Friesland.  
  

Goed I Snel I Dichtbij I Passend 
  
Op deze manier werken de samenwerkingsverbanden aan de wettelijke en maatschappelijke 
doelstellingen, zodat alle leerlingen in de regio passend onderwijs krijgen en gelijke kansen hebben 
op een goede plek in de samenleving.   
 
Visie 
Alle kinderen en jongeren verdienen passend onderwijs, passende zorg en passende opvoeding 
om uit te groeien tot stabiele en zelfstandige volwassenen die een betekenisvolle plek vinden in 
onze maatschappij. De visie hierbij is, dat alle kinderen en jongeren in hun volledige mens-zijn 
worden gezien en worden begeleid naar een volwaardige plaats in de samenleving.  

Om dit te realiseren opereren de samenwerkende partners rondom een leerling altijd vanuit de 

behoefte van die leerling, in een gelijkwaardig interprofessioneel netwerk, waarbij creatieve 

oplossingen worden gevonden binnen relevante structuren en systemen. Hierbij is geen sprake 
van overname, maar worden autonomie en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bewaakt.   
Hierbinnen kennen de samenwerkingsverbanden zichzelf een bestaansrecht toe voor 
verschillende belanghebbenden: leerlingen, ouders, scholen, schoolbesturen, 
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schoolmaatschappelijk werkers, jeugdhulpverleningsinstanties, gemeenten en de regionale 

gemeenschap. 
 
De samenwerkingsverbanden werken hierbij vanuit vier kernwaarden, in willekeurige volgorde:  
  

• Gelijkwaardigheid  
Uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet gelijk: kind, ouder, onderwijs- of 
zorgprofessional, beleidsmaker of secretariaat.  Eenieders bijdrage aan de ondersteuning van 
de leerling heeft bovendien waarde. Daarbij gaat de ene toegevoegde waarde niet boven de 
andere.  

  

• Samenwerking  
Alleen via samenwerking kan een integrale bijdrage worden geleverd aan de regio, specifiek 

aan de ondersteuning van leerlingen en hun gezin. Alleen via een collectieve aanpak kunnen 
echte, duurzame resultaten worden geboekt.  

  

• Solidariteit  
Uitgangspunt is ook dat scholen en schoolbesturen in de regio samen tot een geheel van 
voorzieningen kunnen komen, waarbij iedereen in staat is om het grootste belang te hechten 
aan het grotere geheel, in plaats van het kleinere, eigen belang. Daarnaast wordt erop 
vertrouwd dat samenwerkende partners rondom een leerling solidair zijn aan elkaar, ook over 

organisaties en domeinen heen.  

  

• Professionaliteit  
Alle betrokkenen geloven in het belang dat professionals, zowel in het onderwijs, de jeugdzorg 
als in gemeenten, hun professionele verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De samenwerking 
tussen al deze professionals in een interprofessioneel netwerk verbetert continu de 
ondersteuning van leerlingen en gezin.   

  

Een voorwaarde voor het eigen maken en in praktijk brengen van deze kernwaarden is om hier op 

alle niveaus met elkaar in te investeren. Afspreken is aanspreken en aanspreken is afspreken. De 
voorbeeldrol van besturen is hierin cruciaal. Niet alleen in de manier waarop besturen en 
bestuurders elkaar aanspreken, maar ook in hun uitvoering van de besturingsfilosofie van de 
samenwerkingsverbanden: hierin is het grootste deel van de uitvoerende taak van de besturen 
belegd bij de directeuren, die daar achteraf verantwoording over afleggen.  
  

Een essentieel middel om missie, visie en kernwaarden te bereiken is taal. Taal is symboliek en 
draagt dus betekenis in zich. Iedereen richt zich derhalve op ‘people first language’: dit is 

taalgebruik waarbij de persoon vóór de conditie wordt benoemd. De bedoeling hiervan is om te 

voorkomen dat er onbewust gefocust wordt op de beperking of de conditie, in plaats van op de 
persoon.   
  
In het ondersteuningsplan 2019-2022 van het Samenwerkingsverband VO/VSO West-Friesland 
wordt het bovenstaande nader uitgewerkt. In bijlage 2 bij dit schoolondersteuningsplan wordt 
aangegeven hoe de stand van zaken is met betrekking tot deze thema’s en welke ambities Oscar 
Romero in deze heeft. 

 
  
3.3 Missie en visie op onderwijs en ondersteuning binnen Oscar Romero  
 

De missie van de school is ‘Inspireren tot leren’. Goed onderwijs verzorgen en de leerlingen en 
elkaar inspireren tot leren, dat wordt belangrijk gevonden binnen de school.  
De school hanteert als kernwaarden:  
 

• Rechtvaardig,  

• Verfrissend 
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• Toegewijd  

• Open.  
 

De laatste geeft aan dat de school open staat voor de ontwikkeling van leerlingen, voor de 
veranderingen in de samenleving en voor de aanpassingen die deze vragen met betrekking tot het 
onderwijs. De school wil open zijn over wat er wordt gedaan en betrokken zijn bij maatschappelijke 
ontwikkelingen in haar directe omgeving en daarbuiten.  
Daarnaast moet iedereen zich op school veilig kunnen voelen, niet alleen fysiek, maar ook vanuit 
het gevoel rechtvaardig behandeld te worden.  
Leerlingen worden geholpen en aangemoedigd om zich te ontwikkelen tot een sociaal individu dat 
verantwoordelijkheid draagt voor de eigen leerdoelen binnen het onderwijs en voor zijn/haar rol in 
de maatschappij.  
Nieuwsgierigheid en een kritische opstelling, respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen, zich 
met een frisse blik richten op de maatschappij en openstaan voor elkaar, horen daar allemaal bij.   
 
Visie  

“Op Oscar Romero ben jij aan zet! Wat inspireert jou?” 
 

Deze ‘Oscarsfeer’ is iets wat je moet voelen en ervaren.  
Op Oscar Romero is iedereen met elkaar verbonden en wordt samen gewerkt aan de gestelde 
leerdoelen. Een goede relatie met docenten en medeleerlingen is belangrijk om het beste uit jezelf 
te kunnen halen.  
De docenten zijn continu bezig om te werken aan de lesinhoud en innovatie van het onderwijs. Zo 
worden er vernieuwingen doorgevoerd die de leerlingen steeds inspireren om zich verder te 
ontwikkelen. De school ondersteunt de leerling in zijn/haar leerproces en moedigt de leerlingen 
aan aan om eigen verantwoordelijkheid te nemen op weg naar zelfstandigheid.   
Op Oscar Romero maakt de leerling zijn/haar eigen dromen waar. De gedachte is, dat dit het beste 
lukt als de leerling, tot op zekere hoogte, autonomie krijgt over het eigen leerproces, dus wanneer 
de leerling zélf de regie in handen heeft. Belangrijk hierin is om te blijven evalueren, resultaten te 
bespreken en leerdoelen aan te passen. Dit gebeurt samen met medeleerlingen, docenten en 
ouders. Zo worden voor de leerling de voorwaarden gecreëerd om gemotiveerd aan de slag te 
gaan.    
Op Oscar Romero is oog voor iedere leerling.  
De school wil inspireren tot leren, doordat elke leerling op zijn/haar eigen niveau kan werken. Als 
een leerling in een vak erg goed is, werkt het stimulerend als hij/zij daarin wordt uitgedaagd.   
Extra hulp wordt aangeboden wanneer een vak juist niet zo goed gaat. Differentiëren op 
verschillende niveaus is dan ook erg belangrijk. Toch gaat het bij leren niet alleen om het niveau, 
hóe een leerling leert is even belangrijk. Dus ook de verschillende leerstijlen worden aangesproken 
tijdens de lessen. Dit zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen groeit, waardoor de leerling zich 
competent genoeg voelt om steeds een volgende stap in het leerproces te zetten.   
 

 
Ondersteuning 
De zorg voor het goed functioneren van de leerlingen van Oscar Romero staat centraal bij de 
schoolloopbaan van elke leerling: Oscar Romero, de school die je kent, de school waar je gekend 
wordt. De leerlingondersteuning is een geïntegreerd onderdeel van de totale leerlingbegeleiding in 
elke deelschool (mavo, havo en vwo). De leerling, ouders en de school zijn gebaat bij korte en 
duidelijke handelingsplannen. De factoren tijd en zorgvuldigheid zijn bepalend voor effectiviteit. 
Geen, te weinig of te late hulp zal de schoolcarrière van een leerling negatief beïnvloeden. 
Ondersteuningsfunctionarissen zullen, indien nodig, counselingactiviteiten van elkaar overnemen, 
zodat piekmomenten in een afdeling niet leiden tot vertraging. 
De school is een onderwijsinstelling. De school kan niet de pretentie hebben ondersteuning te 
kunnen bieden van eenzelfde niveau als van professionele zorginstellingen. De 
ondersteuningsstructuur is er dan ook op gericht om leerlingen die meer nodig hebben dan 
doorlopende ondersteuning van een (persoonlijke) mentor, zo snel mogelijk over te dragen aan 
externe hulpverlening. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het 
schooladministratie- en leerlingvolgsysteem (Magister) voor de interne en externe communicatie.  
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Het ondersteuningsplan van de school is erop gericht om de leerlingondersteuning zoveel mogelijk 
in de eerste lijn te houden (bij de mentor, ondersteund door de interne deskundigen van de 
deelschool). Leerlingen die de competentie van de mentor te boven gaan, dan wel een onevenredig 
groot tijdsbeslag vereisen, worden besproken in het ondersteuningsteam (OT). De leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte krijgen gedurende hun gehele schoolloopbaan extra 
ondersteuning van een speciale begeleider. 

 
 

3.4 Uitgangspunten en doelstellingen 
 

Doelstellingen in het kader van de ondersteuning zijn: 
 

• Een leerling dient aansluiting te vinden op het vervolgonderwijs. 

• Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

• Het adequaat aanbieden van hulp (intern of extern) bij gesignaleerde problemen (dyslexie, 
faalangst, sociaal emotionele problematiek, motivatie, en dergelijke). 

• Een goed onderscheid maken tussen interne en externe ondersteuning, waaronder het 
vaststellen wanneer hulp buiten de mogelijkheden van de school valt en als zodanig dus niet 
als de directe verantwoordelijkheid van de school gezien mag worden. Het organiseren van de 
extra hulp valt, zo mogelijk, wel onder de verantwoordelijkheid van de school.  

 
Hierbij kan het volgende worden opgemerkt: 

 

• Alle leerlingen hebben ondersteuning nodig. Leerlingen verschillen echter in de mate waarin 
en de manier waarop zij ondersteuning nodig hebben. Indien noodzakelijk worden er 
individuele handelingsplannen gehanteerd. 

• Het gaat om het werken, praten en denken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen, en niet 
vanuit de leerlingkenmerken. Deze kenmerken leveren nauwelijks aanwijzingen op over hoe 
een leerling te begeleiden in de klas. Onderwijsbehoeften worden geformuleerd door aan te 
geven wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te kunnen 
zetten.  

• Er wordt gestreefd naar een verschuiving in de richting van proactief denken. In plaats van 
vooral achteraf te bekijken of een leerling de doelen behaald heeft (bijvoorbeeld door te 
toetsen) en te ‘repareren’. En als dit niet het geval blijkt te zijn, wordt een werkwijze nagestreefd 
waarbij de docent vooraf nadenkt over wat een leerling nodig heeft om de gestelde doelen te 
bereiken via interne en externe specialisten.  

• Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan wat de leerlingen nodig hebben om de 
onderwijsdoelen te bereiken. Als het nodig is, kan een specialist van buiten de school de docent 
ondersteuning bieden.  

• Tot slot nemen ouders een belangrijke positie in. Ouders en docenten hebben een gezamenlijk 
doel: ze willen het beste voor de leerling. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden 
betrokken bij de ondersteuning van hun kind. De driehoek leerling-ouders-school is voor de 
ondersteuning van de leerling cruciaal. 

 
 

3.5 Voorwaarden voor een optimale ondersteuning 
 

De volgende voorwaarden zijn relevant: 
 

• Een zorgvuldige uitvoering van het aannamebeleid. 

• De leerling staat centraal. 

• Veilige, prettige sfeer. 

• Rekening houden met de verschillen in aanleg en niveau van de leerling. 

• Afstemmen van de didactiek, rekening houdend met de eindtermen. 

• Vroegtijdige signalering van problemen is essentieel (pedagogisch, didactisch, door docent en 
mentor). 
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• Een goed functionerend ondersteuningsteam, vallend onder de verantwoording van de 
ondersteuningscoördinator. 

• Het waar mogelijk en noodzakelijk betrekken van externe deskundigheid bij de 
leerlingproblematiek. Daarbij ook het bepalen en hanteren van heldere 
(ondersteunings)grenzen van de school. 

 
 
3.6 Positieve en belemmerende factoren 

 
Positieve of bevorderende factoren met betrekking tot de ondersteuning zijn: 
 

• Leerlingcoördinatoren 
De leerlingcoördinator, toegevoegd aan het ondersteuningsteam,  is verantwoordelijk voor het 
wel en wee van de leerlingen binnen een of meerdere klassenlagen. De leerlingcoördinator zal 
interventie toepassen als dat nodig is. Daarbij valt vooral te denken aan incidenten die de taak 
van de mentor overstijgen en incidenten tussen bijvoorbeeld personeelsleden en leerlingen. 
De leerlingcoördinator stuurt het mentorenteam van de klassenlaag aan en maakt afspraken 
over uit te voeren activiteiten en begeleiding van leerlingen.  

 

• Terugdringen Onbedoeld Verzuim (TOV) 
Deze groep houdt zich bezig met het zeer vroegtijdig signaleren van verwacht langdurig 
schoolverzuim. Vroegtijdig signaleren voorkomt voortijdig schooluitval en in het vervolg 
hiervan: uitval binnen de samenleving.  
De werkgroep staat onder leiding van de ondersteuningscoördinator in samenwerking met de 
GGD jeugdarts en de leerplichtambtenaren van de betreffende gemeenten.  
 

 
Als belemmerende factor kan worden gezien: 
 

• De toename van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, waardoor de balans tussen 
onderwijs en ondersteuning verandert. 
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Hoofdstuk 4 Toelating en plaatsing 
 
 
4.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt de toelatings- en plaatsingsprocedure beschreven. 

 
 

4.2 Schematisch overzicht procedure van aanmelding en toelating  
 

In onderstaande figuur wordt zichtbaar gemaakt welke route de aanmelding volgt en welke 
activiteiten achtereenvolgens worden ondernomen door de school. 
 
 
 

 
 
 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 De aanmeldingsprocedure en signalering van ondersteuningsbehoeften  
 

De toelatingsprocedure beschrijft de wijze van toelating tot het eerste leerjaar van de school en de 
toelating tot het tweede of een hoger leerjaar. 
 
Als een leerling zich wil inschrijven bij Oscar Romero, geven de ouders dat aan bij de basisschool 
(nieuwe brugklasser), of zij nemen contact op met de conrector van de afdeling waar de leerling 
voor aangemeld wenst te worden (hoger jaar). De basisschool verzamelt de aanmeldingen voor 
Oscar Romero en levert die inschrijvingen voor een van te voren bepaalde datum aan. De 
toelatingscommissie en/of de conrector bepaalt of er geplaatst wordt.  

po-vo  
formulier  

Docent  

Toelating  

Informatie van  
ouders en leerling 

 

Informatie van  
vo / swv 

 

Handelingsadviezen 

Intakegesprek 
mentor met leerling 

en ouders  

Warme overdracht 
po  

Kennismaking met 
de klas  

Info in LVS  

Afwijzing  

AANMELDING 

TOELATINGSCOMMISSIE/CONRECTOR 
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Over elke nieuwe leerling wordt informatie verstrekt door de ouders en de toeleverende school. In 
de regel is dat via het inschrijfformulier (ouders) en het po-vo-formulier (overdrachtsformulier van 
de basisschool). Vanuit Oscar Romero wordt specifiek gevraagd naar ondersteuningsbehoeften. 
Bij al bekend zijnde belemmeringen moet de beschikking worden aangeleverd (dyslexie-, adhd-, 
ass-verklaring, en dergelijke). In het geval van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte wordt een aparte intake gehouden door een ondersteuningsfunctionaris 
en soms samen met een conrector. 
 
Bij tussentijdse instroom is er altijd contact met de leerling, diens ouders, de school van herkomst 
en eventuele instanties die bij de begeleiding van de leerling betrokken zijn. In sommige gevallen 
is een plaatsing op detacheringsbasis een mogelijkheid.  
 

 
4.4 Toelating en plaatsing  
 

Toelating 
Elke leerling moet voldoen aan een toelaatbaar advies (minimaal TL voor mavo, MH voor 
mavo/havo, H voor havo en HV of V voor vwo). Bij een aanmelding voor de Sportlijn zal een leerling 
een proeve van bekwaamheid moeten afleggen (testmiddag). Elke brugklasser die toegelaten 
wordt, heeft met zijn ouders een intakegesprek onder het motto ‘Zodoenwedat@Oscar’, nog voor 
het schooljaar begint.  

 
Plaatsing 
Aan het begin van ieder schooljaar vindt er een ‘warme overdracht’ plaats. Dat houdt in dat de 
mentoren van de leerlingen van de nieuwe klas mondeling informatie verkrijgen van de mentoren 
van die leerlingen van de vorige klas. Op die wijze worden specifieke details (die ook in het 
leerlingvolgsysteem van Magister staan) nader toegelicht. De mentoren van de brugklas hebben 
eenzelfde sessie met docenten van groep acht van de toeleverende basisscholen (de 
‘Tafeltjesmiddag’). 

 
Bij het samenstellen van brugklassen, tweede klassen en 3 havo en 3 vwo houdt de school, voor 
zover mogelijk, rekening met wensen en gewenste groepsdynamiek. De klassensamenstelling van 
de overige klassen wordt bepaald aan de hand van de vakkenpakket met behulp van een 
roosterprogramma. 
 
Bij het samenstellen van de brugklas wordt met name rekening gehouden met: 
 

• School of klas van herkomst (ongeveer vijf leerlingen in een klas van eenzelfde school/klas), 
plaatsing van groepjes in overleg met de school van herkomst of met de vorige mentor. 

• Plaats van herkomst (we proberen leerlingen uit eenzelfde plaats bij elkaar te zetten). 

• Plaatsingswensen van leerlingen. 

• Verhouding jongens/meisjes. 

• Ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 
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Hoofdstuk 5  Planmatig handelen 

 
5.1 Inleiding handelingsgericht werken (HGW) 

 
Het doel van handelingsgericht werken (HGW) is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
en de leerlingbegeleiding. HGW wordt beschouwd als een belangrijke werkwijze om Passend 
Onderwijs te realiseren, de onderwijsondersteuning te verbeteren en opbrengstgericht te werken. 
Het is een werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (mentoren, docenten, 
ondersteuningscoördinatoren en leidinggevenden) samen met de externe partners, handelen 
volgens zeven samenhangende uitgangspunten. Op Oscar Romero wordt op de volgende wijze 
invulling gegeven aan HGW:  

1. De werkwijze is doelgericht: Uiteraard is het uiteindelijke doel van iedere leerling het behalen 
van een diploma. De mentoren volgen de studievoortgang en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling. Leerlingen uit de onderbouw vullen jaarlijks de Schoolvragenlijst 
in, een instrument dat inzoomt op het welbevinden van de leerling, zowel op sociaal-emotioneel 
terrein als op het gebied van de studievoortgang. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, worden in een OPP specifieke doelen vastgesteld. Deze doelen worden met leerling, 
ouders en ambulant begeleider opgesteld en regelmatig geëvalueerd.  

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: De driehoek leerling-ouders-school is cruciaal. De 
een kan niet zonder de ander. Ook bij de ondersteuning van leerlingen is er aandacht voor een 
goede wisselwerking. Daarbij is de interactie tussen docenten en leerlingen van groot belang. 
Regelmatig worden leerlingen en docenten geobserveerd door een ambulant begeleider of een 
andere ondersteuningsfunctionaris, met als doel een begeleidingsplan op te stellen of te 
evalueren.   

3. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat de leerling nodig heeft, is telkens de 
eerste vereiste voor een succesvolle ondersteuning. In persoonlijke gesprekken en na 
consultering van ouders, docenten en begeleiders worden doelen opgesteld. Een specifieke 
aanpak voor de noodzakelijke ondersteuning van een leerling wordt gedeeld met de docenten 
van de leerling. Bij iedere leerlingbespreking (minimaal een keer in de drie maanden) wordt 
bekeken welke doelen gerealiseerd zijn en wat nog nodig is. 

4. Docenten en mentoren maken het verschil: De mentor is de eerste in lijn. Docenten zijn voor 
een groot deel uitvoerend als het gaat om de specifieke ondersteuning van een leerling. Mentor 
en docenten worden ‘gestuurd’ door een ondersteuningsfunctionaris en/of ambulant 
begeleider. Daarbij wordt nooit uit het oog verloren wat de ondersteuningsbehoeften van een 
docent zelf zijn, om een leerling (of een klas) te bieden wat nodig is. Zo nodig worden er 
cursussen op het gebied van ondersteuning aangeboden om de kennis en kwaliteit van 
docenten verder te optimaliseren. 

5. Positieve aspecten zijn van groot belang: Oscar Romero heeft aandacht voor positieve 
aspecten van leerlingen, ouders, school (klas en docenten). Deze aspecten worden bewust 
gezien en gehoord, worden benoemd, opgeschreven en benutten in de aanpak. Elkaar 
feedback en complimenten geven, is onderdeel van Oscar Romero. Dit gebeurt niet alleen op 
standaardmomenten zoals tijdens de gesprekscyclus (leidinggevende-docent) en tijdens de 
regelmatige mentorgesprekken (mentor-leerling), maar vooral ook tijdens de lessen (docent-
leerling), bij het overleg tussen sectieleden, in pauzes (personeelslid-leerling), in de 
wandelgangen, enzovoorts. Een open houding is erg belangrijk, zo leren betrokken van elkaar! 

6. Betrokkenen werken constructief samen: Het moet duidelijk zijn wat iedereen van elkaar mag 
verwachten. Zoals een leerling weet waar hij aan het eind van het jaar cijfermatig aan moet 
voldoen om bevorderd te kunnen worden, zo is ieder personeelslid ook op de hoogte van 
doelen die gesteld zijn. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.  

7. De werkwijze is systematisch en transparant: Met regelmaat wordt de balans opgemaakt hoe 
leerlingen, klassen, klassenlagen en afdelingen presteren en functioneren. Daarnaast worden 
er gesprekken gehouden met sectiecoördinatoren over sectiezaken. De doelen worden 
vastgesteld in een meerjarenplan die voor iedereen toegankelijk is. 
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De 7 uitgangspunten vormen de visie van handelingsgericht werken. Deze uitgangspunten zijn 
geconcretiseerd in een onderwijs- en ondersteuningsroute, de HGW cyclus. Hierin staan de 
werkwijze en afspraken beschreven: wie doet wat, wanneer, hoe en waarom? Deze cyclus 
ondersteunt docenten bij het omgaan met verschillen in de klas.  

 

 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (de cirkel om de HGW-cyclus) is er extra 
interne ondersteuning. Het gaat hierbij nog niet zozeer om het organiseren van individuele 
leerlingbegeleiding buiten de klas, maar om het coachen en ondersteunen van docenten die 
lesgeven aan deze leerlingen. De buitenste twee cirkels beschrijven de mogelijke begeleiding van 
leerlingen door de ondersteuningscoördinator en het ondersteuningsteamteam.   

 
 
5.2 Signaleren / waarnemen 

 
Stap 1 Verzamelen van leerlinggegevens in Magister (leerlingvolgsysteem). 

De administratie verzamelt de benodigde leerlinggegevens: NAW-gegevens, advies en 
informatie van de basisschool, informatie vanuit het intakegesprek met ouders en de 
leerling en eventuele onderwijsbelemmeringen. 

 
Stap 2 Signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbelemmeringen, zal voor de docenten 
inzichtelijk gemaakt worden wat een leerling nodig heeft en welke hulp de leerling het beste 
kan krijgen (in Magister). De mentor verzamelt signalen en stelt zo nodig, met de 
ondersteuningsfunctionaris en/of met de leerling en diens ouders, doelen op voor een 
bepaalde periode. 
In de 2de en 4de klassen wordt jaarlijks ‘De Gezondheidscheck’ afgenomen. Dit om 
gezondheid, leefstijl, welbevinden (eventuele sociaal-emotionele problematiek) en het 
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zelfbeeld van de leerling in kaart te brengen en om mogelijke behoeften van leerlingen te 
peilen. Op grond van de uitkomsten kan er een gesprek tussen 
jeugdverpleegkundige/jeugdarts en leerling plaatsvinden. Bovendien kunnen docenten 
signalen bij de mentor en/of de leerlingcoördinator neerleggen als er zorgen zijn omtrent 
het functioneren en/of het presteren van een leerling.  
Als een leerling in een traject wordt geplaatst, zullen er doelen worden gesteld en 
afspraken worden gemaakt over een vervolgtraject. 

 
 
5.3 Analyseren en begrijpen 
 

Stap 3 Analyseren van die gegevens en benoemen van onderwijsbehoeften voor die leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben  
De mentor analyseert de gegevens van een leerling en overlegt met de 
ondersteuningscoördinator en/of leerlingcoördinator. Vanuit het IO wordt bepaald bij welke 
ondersteuning de leerling het meest gebaat is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
onderliggende documenten van mogelijk de basisschool, psychologisch onderzoek, 
indicaties, e.d. Indien nodig, wordt er extra diagnostisch onderzoek gedaan (veelal extern). 
In onderling overleg (vaak ook met de ouders) worden doelen opgesteld en deze worden 
gedeeld met de docenten van de leerling. In ieder geval bij een leerlingbespreking, maar 
mogelijk ook eerder als daar aanleiding voor is, wordt de balans opgemaakt of de gegeven 
ondersteuning toereikend is. 

 
 
5.4 Plannen 
 

Stap 4 Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
Als er leerlingen zijn die min of meer dezelfde aanpak nodig hebben, kunnen zij voor 
bepaalde vormen van begeleiding worden samengevoegd in een aparte groep 
(bijvoorbeeld dyslexietraining of faalangstreductietraining). De ondersteuningscoördinator 
houdt in deze normaal gesproken de regie. 

 
Stap 5 Opstellen van een klassenplan 

Bij het niet goed functioneren van een klas, worden er door de leerlingcoördinator, in 
samenspraak met de mentor en het docententeam, afspraken gemaakt over de aanpak 
van een klas of individuele leerlingen in een klas. Daarbij worden doelen gesteld en 
getoetst. 

 
 
5.5 Uitvoeren 
 

Stap 6 Het uitvoeren en evalueren van het klassenplan 
De docenten komen de gemaakte afspraken na. Tussentijds wordt er door de mentor 
geëvalueerd of de gestelde doelen gehaald worden. Zo nodig worden er aanpassingen 
gedaan en worden er nieuwe afspraken gemaakt.  

 
 
5.6 Werken met het ontwikkelingsperspectief(plan) (OPP) 

 
Als blijkt dat er een OPP moet worden gemaakt, dan wordt dit gedaan door een 
ondersteuningscoördinator.  
Bij het opstellen van het OPP wordt uitgegaan van de mogelijkheden en behoeften van de leerling. 
Na het opstellen van het OPP wordt dit gedeeld met de leerling en de ouders, waarna het OPP in 
Magister (LVS) wordt geplaatst en docenten op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het 
OPP.  
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Hoofdstuk 6 Ondersteuningsstructuur 
 
 
6.1 Inleiding 
 

Op de scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland wordt de ondersteuning, die wordt 
geboden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, onderscheiden in 
basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning.  
De school onderscheidt binnen de basisondersteuning de zogeheten 1e- en 2e-lijns-ondersteu-ning 
en biedt tevens - indien nodig - breedteondersteuning.  
Indien de school de leerling niet (voldoende) kan ondersteunen binnen de basis- en 
breedteondersteuning wordt de leerling doorverwezen naar de diepteondersteuning, die buiten de 
school plaatsvindt. 
Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Vo West-Friesland hanteren een overzicht, waarin 
de mogelijke ondersteuning in en rond de school zijn aangegeven. Zie hiervoor het 
schoolondersteuningsprofiel op de website. 
 
 

6.2 De ondersteuningsstructuur van Oscar Romero in schema 
  

In schema ziet de ondersteuningsstructuur van Oscar Romero er als volgt uit: 
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6.3 Algemene toelichting op de niveaus van ondersteuning 
 

Oscar Romero onderscheidt binnen de basisondersteuning de zogeheten 1e- en 2e-lijns-
ondersteuning en biedt tevens - indien nodig - breedteondersteuning.  
Uitgangspunt binnen de basisondersteuning is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen 
in de eigen groep door de eigen docent, mentor en teamleider: de 1e-lijns ondersteuning.  
Indien deze ondersteuning niet voldoende is, worden de interne deskundigen van de school 
ingeschakeld: de 2e-lijns ondersteuning. Zodra echter externe deskundigen binnen de school 
ondersteuning gaan verlenen, is er sprake van breedteondersteuning. 
Indien de school vermoedt de ondersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bieden, vindt overleg 
plaats in het tripartite overleg, bestaande uit de ondersteuningscoördinator, jeugdverpleegkundige, 
jeugd- en gezinsmedewerker en leerplichtambtenaar. Dit overleg komt een paar keer per jaar 
bijeen en kan doorverwijzen naar de diepteondersteuning, ondersteuning in gespecialiseerde 
voorzieningen, settings, groepen of scholen, dus buiten Oscar Romero. 

 
Het Oscar Romero biedt op drie gebieden ondersteuning:  

 

• Studiebegeleiding/leerproblematiek 

• Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

• Sociaal-emotionele ondersteuning 
 
De schoolleiding is verantwoordelijk voor (de dagelijkse praktijk van) de leerlingondersteuning. Op 
deze wijze is de integratie van de leerlingondersteuning in het onderwijsleersysteem gewaarborgd.  
De vanuit het managementteam (MT) aangewezen portefeuillehouder ondersteuning bespreekt 
wekelijks de voortgang met de ondersteuningscoördinator en is eindverantwoordelijk voor alle 
ondersteuning die niet direct door de mentoren wordt verricht.  
De leerlingcoördinatoren fungeren als direct aanspreekpunt voor mentoren, docenten en 
leerlingen.  
 
Voor goede begeleiding is informatie-uitwisseling tussen ouders en school van groot belang. Dit 
geldt als een leerling zich inschrijft en ook wanneer zich nieuwe situaties voordoen tijdens de 
schoolloopbaan van de leerling. Bij het ontbreken van juiste en actuele informatie kan de school 
de leerling niet de juiste ondersteuning bieden. 

 
 

6.3.1 Basisondersteuning 
 

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf in en om de klassen en binnen 
de eigen schoollocatie biedt aan alle leerlingen. Onder de basisondersteuning vallen ook de 
maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals bijvoorbeeld coaching, 
de inzet van begeleiders en specialisten. Bij basisondersteuning is de ernst van de 
problematiek zodanig, dat een leerling het normale lesprogramma kan volgen in de gewone 
setting van een klas op een reguliere school: 

  

• Er is géén specialistische ondersteuning nodig in de school, de leerling kan zijn 
beperking zelf hanteren in de klas.  

• Begeleiding vanuit de deskundigheid van de school en de regio is toereikend om de 
normale lessen te volgen en een diploma of certificaat te behalen.  

 
 

6.3.2 Breedteondersteuning 
 

Breedteondersteuning is extra ondersteuning, die binnen de school beschikbaar is via 
specialisten. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de 
ondersteuning en de ontwikkeling van de leerlingen en kan daarbij een beroep doen op hulp 
van deskundigen van buiten de school. 
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Bij breedteondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een leerling het 
normale lesprogramma onvoldoende kan volgen in de gewone setting van een klas: 

  

• Er is specialistische ondersteuning (materieel of personeel) nodig in school, die vanuit 
de deskundigheid van de school of de regio aangeboden wordt en waarmee de leerling 
zijn beperking zelf kan hanteren in de klas.  

• Begeleiding vanuit de deskundigheid van de school en de regio is toereikend om een 
diploma of certificaat te behalen.  

 
Uitgangspunt is dat het Samenwerkingsverband de scholen ondersteunt in de realisering 
van de basis- en breedteondersteuning. Middelen vanuit het Samenwerkingsverband 
worden zoveel mogelijk bij scholen ingezet voor het realiseren van de breedteondersteuning, 
waardoor het zo min mogelijk hoeft in te zetten op de diepteondersteuning.  

 
 

6.3.3 Diepteondersteuning 
 

Diepteondersteuning is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen, settings, 
groepen of scholen, dus buiten de eigen, reguliere school. In het geval het een zelfstandige 
voorziening betreft, wordt de verantwoordelijkheid voor de leerling overgedragen aan deze 
voorziening. Bij diepteondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een 
leerling het normale lesprogramma niet of tijdelijk niet kan volgen in een gewone setting: 

  

• Zonder specialistische ondersteuning is de leerling niet in staat zijn beperking zelf in de 
klas te hanteren en dreigt een aantasting van het reguliere lesprogramma en/of sociale 
cohesie in de klas en/of de veiligheid van de klas of docent.  

• De reguliere scholen zijn niet in staat de verantwoordelijkheid voor het volgen van de 
lessen door de leerling en zijn klasgenoten voldoende te waarborgen.  

 
Het Samenwerkingsverband faciliteert de diepteondersteuning. Zie hiervoor hoofdstuk 9. 

 
 
6.4 Oscar Romero en de niveaus van ondersteuning 

 

Niveau Ondersteuningsmogelijkheden 

 
Basis- 
ondersteuning 

 
1e-lijns ondersteuning 

• Dit betreft de ondersteuning die de school binnen de klassen en binnen 
de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen.  

• Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen in de 
eigen groep door de eigen docent en mentor.  

• Binnen de basisondersteuning is de mentor de spil, hij/zij heeft binnen 
de klas het overzicht van de leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte en op welk gebied ondersteuning gewenst is, 

• De mentor doet alle ‘normale’ ondersteuning op sociaal-emotioneel 
terrein die tot zijn expertise gerekend mag worden, bijvoorbeeld pest-
problematiek. 

• De mentor heeft ook overzicht over wat de vakdocenten signaleren en 
melden en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de collega’s en 
de ouders.  

• De mentor blijft eerste contactpersoon voor de ouders zolang de 
leerling in het interne traject zit. 
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2e-lijns ondersteuning 

• Indien de 1e-lijns ondersteuning niet voldoende is, worden de interne 
deskundigen van de school ingeschakeld (zie het overzicht onder dit 
schema). 

• Dat start meestal bij de leerlingcoördinator van de klassenlaag of bij 
ondersteuningsfunctionaris van de betrokken afdeling, die 
geconsulteerd kan worden door mentoren of mentorteams. 

• In deze fase wordt ook de ondersteuningscoördinator ingeschakeld: 
deze stuurt alle ondersteuningsfunctionarissen binnen de school aan. 
Ouders worden altijd betrokken in dit proces. 
  

 
Breedte- 
ondersteuning 

 

• Indien de problematiek te complex is, wordt er gebruik gemaakt van 
externe specialisten binnen de school. 

• De verschillende ondersteuningsbehoeften vereisen een 
samenhangend ondersteuningsbeleid en een gestructureerde 
uitvoering.  

• De ondersteuningscoördinator neemt deze taak op zich.  

• Na contact met ouders over de reden van ondersteuning en 
toestemming van ouders, wordt gezocht naar een passend 
ondersteuningsaanbod binnen of buiten de school.  

• Het betreft de inzet van deskundigen om de school heen.  
  

 
Diepte- 
ondersteuning 

 

• De ernst van de problematiek is zodanig, dat een leerling het normale 
lesprogramma niet - of tijdelijk niet - kan volgen in een gewone setting.  

• Te denken valt dan aan een tussenarrangement extern of plaatsing in 
een school voor speciaal onderwijs.  

• Voor leerlingen, die zijn aangewezen op een tijdelijk traject in de 
diepteondersteuning, wordt een gecombineerde crisis/ 
Reboundopvang gerealiseerd, zo thuisnabij als mogelijk.  

• Er is een centrale Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO) 
ingericht. Deze TCO krijgt als taak onderzoek en advisering met 
betrekking tot plaatsing in de Rebound/crisisopvang. 
  

 
 
 
6.5 De ondersteuningsroute van de leerling 
 

In deze paragraaf wordt zichtbaar gemaakt welke route de leerling volgt binnen de 
ondersteuningsstructuur zodra, op welke wijze dan ook, is gesignaleerd dat de desbetreffende 
leerling een ondersteuningsbehoefte heeft.  
Op de achtergrond zijn de niveaus van ondersteuning herkenbaar. 
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6.6 Ondersteuningskaart 
Oscar Romero beschikt over een ondersteuningskaart, waarop leerlingen, ouders en medewerkers 
in een oogopslag kunnen zien waar men terecht kan voor de beschikbare vormen van 
ondersteuning binnen de school.  
De ondersteuningskaart is opgenomen in bijlage 3 van dit schoolondersteuningsplan. De kaart 
wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 
 
6.6 Overlegsituaties in het kader van de ondersteuning 

Oscar Romero kent diverse overlegsituaties met betrekking tot de leerlingondersteuning. De school 
beschikt over een ondersteuningsteam (2e-lijns ondersteuning) en een Tripartite overleg (3e-lijns 
ondersteuning).  

 
 

6.7.1 Leerlingbespreking 
 
Drie keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats. Tijdens deze besprekingen worden cijfers, 
welzijn en ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht en wordt besproken hoe een leerling 
zich toekomstgericht verder kan ontwikkelen. 

 

6.7.2 Ondersteuningsteam (OT) 
 

Wekelijks is er een overleg tussen de ondersteuningscoördinator, de leerlingcoördinator en 
de ondersteuningsfunctionaris van iedere afdeling.  
Doel is om het ondersteuningstraject van de leerlingen te bepalen en het eventuele 
aanmeldingen bij externe instanties (zie onder) voor te bereiden.  

A
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Ondersteuningsteam 
(leerlingcoördinator, ondersteuningscoördinator en  

ondersteuningsfunctionaris) 

Tripartite overleg 
(leerplicht, jeugd- en gezinswerker, jeugdverpleegkundige 

en ondersteuningscoördinator) 

Verwijzing naar hulpverlening voor begeleiding  
(extern) 

Mentor 

Verwijzing naar hulpverlening voor begeleiding  
(intern of extern) 
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Leerlingen die in het OT aan de orde komen, worden o.a. doorverwezen naar de 
ondersteuningsfunctionaris van de afdeling, het tripartite overleg, een leerplichtambtenaar, 
de GGZ, TCO, de jeugd- en gezinswerkende, de jeugdarts of -verpleegkundige, de 
Brijderstichting, de schoolagent, ambulante begeleiding, huiswerkbegeleiding, RmcWest-
Friesland (Jongerenloket 18+), enzovoorts. 

 
 

6.7.3 Tripartite overleg (TPO) 
 

Een aantal keer per jaar is er een bijeenkomst van een aantal externe instanties onder leiding 
van de ondersteuningscoördinator van de school. Tijdens dit overleg worden leerlingen 
besproken die extra ondersteuning vragen. Er wordt een vervolgtraject afgesproken. 
Doelstelling van de bijeenkomsten van het tripartite overleg zijn: 

 

• Preventie 

• Consultatie en ondersteuning 

• Grensbewaking  

• Afspraken maken  

• Nabespreking 
 

 
6.8 Aanmeldingsroutes ondersteuningsoverleg 
 

Indien leerlingen worden aangemeld voor een vorm van ondersteuningsoverleg dient daarvoor een 
vaste route te worden gevolgd. Deze routes worden hieronder kort beschreven.  

 

• Ondersteuningsteam 
Een leerling kan worden aangemeld door de mentor of door een van de deelnemers van het 
overleg. Er is geen formulier noodzakelijk, wel informatie waarom de leerling wordt aangemeld. 
Dit gebeurt in de regel via de e-mail of op papier. 

 

• Tripartite overleg 
De ondersteuningscoördinator meldt via de mail aan de deelnemers van het overleg de reden 
van aanmelding en eventueel andere benodigde informatie. 

 
 
6.9 Communicatiestructuur in het kader van de ondersteuning 
 

In het communicatieplan van de school met betrekking tot de ondersteuning (zie bijlage 1) wordt 
de interne mondelinge communicatie uitgewerkt en beschreven.  
De overlegsituaties met betrekking tot de ondersteuning worden hier beschreven. Het betreft: 
 

• Leerlingbespreking 

• Ondersteuningsteam 

• Tripartite overleg 
 
Deze overlegsituaties worden daarbij in een schema uitgewerkt naar:  
 

• Naam van het overleg 

• Voorzitter 

• Deelnemers 

• Status: adviserend, brainstormend, menings- of besluitvormend 

• Inhoud: onderwerpen/thema’s 

• Frequentie 

• Besluitvorming: besluitvormingsmodel 

• Verslag: wie stelt het op, wie ontvangt het en voor wie is het toegankelijk? 
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6.10 Jeugd- en Gezinswerker 

 
Om de aansluiting tussen scholen en de gebiedsteams vanuit de gemeente goed te laten 
verlopen, kan de school gebruik maken van Jeugd- en gezinswerker binnen de school.  
Indien een probleem wordt geconstateerd, waarvoor mogelijk breedteondersteuning nodig is, dan 
neemt de mentor en/of de ondersteuningscoördinator contact op met de Jeugd- en Gezinswerker. 
Deze functionaris neemt contact op met de ouders en de leerling en bespreekt met hen welke 
externe ondersteuning direct ingeschakeld moet worden volgens de werkwijze ‘1 Gezin-1 Plan’.  
De regie ligt dan bij de Jeugd- en Gezinswerker of zo mogelijk bij iemand uit de directe omgeving 
van het gezin. Er wordt niet óver, maar mét het leerling en zijn ouders gesproken. 
De Jeugd- en Gezinswerker staat ook in nauw contact met de medewerkers van de school om 
zodoende direct adviezen te kunnen geven over de wijze waarop de leerling binnen de school 
het beste ondersteund kan worden. 
Het doel is om samen met ouders, leerling en school efficiënter de juiste oplossingsgerichte 
aanpak te kiezen. 

 
 
6.11 Interne deskundigheid waarover de school beschikt in het kader van de ondersteuning 
 

Voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen beschikt het Oscar Romero naast de 
docenten over een scala aan gespecialiseerde medewerkers. Zij verzorgen de volgende 
ondersteuning: 

 

• Mentoraat: de mentor doet alle ‘normale’ ondersteuning op sociaal-emotioneel terrein die tot 
zijn expertise gerekend mag worden, bijvoorbeeld pest-problematiek. Als de mentor 
‘problematiek’ signaleert die zijn eigen expertise te boven gaat, zoekt de mentor contact met 
de ondersteuningsfunctionaris. De mentor blijft eerste contactpersoon voor de ouders zolang 
de leerling in het interne traject zit. 

• Ondersteuningsfunctionaris: de ondersteuningsfunctionaris pleegt overleg met mentoren 
over bijzondere leerlingen, houdt Magister bij, voert counselinggesprekken (in principe 
maximaal twee) met leerlingen, draagt bij aan het formuleren van een voorstel voor een 
vervolg ondersteuningstraject, voert overleg met ouders (altijd in overleg met de mentor), het 
IOT en ondersteunt de mentor in het geval van rouwbegeleiding. 

• Ondersteuningscoördinatie: de ondersteuningscoördinator is tevens verzuimcoördinator en 
in die functie verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling verzuim, aangezien verzuim 
vaak een indicatie is voor een ondersteuningsbehoefte. De ondersteuningscoördinator is 
daarom het centrum van alle communicatie rondom ondersteuning en verzuim.  

• Leerlingcoördinatie: de leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor het wel en wee van de 
leerlingen binnen een of meerdere klassenlagen. De leerlingcoördinator zal interventie 
toepassen als dat nodig is. Daarbij valt vooral te denken aan incidenten die de klassen 
overstijgen en incidenten tussen bijvoorbeeld personeelsleden en leerlingen. De 
leerlingcoördinator stuurt het mentorenteam van de klassenlaag aan en maakt afspraken over 
uit te voeren activiteiten en begeleiding van leerlingen. 

• Decanaat: iedere afdeling heeft een decaan. De decaan biedt de mentoren ondersteuning bij 
en draagt mede zorg voor de lessen keuzebegeleiding in de betreffende jaren van de 
onderbouw. De decaan organiseert samen met de conrector informatieavonden voor ouders, 
beroepenmarkten voor leerlingen en bezoekdagen aan opleidingen voor leerlingen. De 
decaan voert regelmatig persoonlijke gesprekken met leerlingen en ouders.  

• Dyslexie-ondersteuning: de school heeft drie dyslexiecoaches. Zij dienen als aanspreekpunt 
voor leerlingen die problemen ondervinden of met vragen zitten. Zij nodigen leerlingen actief 
uit teneinde de wensenlijst van de leerlingen gedurende de schoolcarrière te actualiseren 
(voortschrijdende techniek; veranderende regelgeving); in samenspraak met de 
examensecretaris dragen zij zorg voor het aanbieden van gesproken toetsen in de 
bovenbouwklassen. Ze zijn gekoppeld aan een bepaalde klassen. De school besteedt een 
onderzoek naar mogelijk lees- en spellingproblemen bij leerlingen uit. 
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• Dyscalculie-ondersteuning: nieuwe leerlingen met opvallende scores in het primair onderwijs, 
worden uitgenodigd voor een extra test die door de school wordt georganiseerd. Indien nodig 
wordt de leerling als faciliteit tijdverlenging aangeboden. Voor wat betreft de 
examenprogramma’s is het de school niet toegestaan om meer faciliteiten of vrijstellingen 
aan te bieden dan tijdverlenging. 

• Verzuimpreventie: de ondersteuningscoördinator, tevens coördinator leerlingverzuim, stuurt 
de uitvoering van alle vormen van lesverzuim van de leerlingen aan. De 
ondersteuningscoördinator wordt hier in bijgestaan door de medewerkers opvang en verzuim. 
Het verzuimbeleid heeft als uitgangspunt dat de leerling voor de eigen schoolcarrière 
gemotiveerd wordt en blijft. Leerling en ouders worden actief in dit proces betrokken. Het 
verzuimbeleid heeft een belangrijke signalerende functie voor wat betreft onderliggende 
problemen bij verzuim.  

• Anti-Pestprotocol: de school beschikt over een anti-pestprotocol en voert actief beleid om 
pesten te voorkomen en, indien nodig, weer een veilige omgeving te creëren voor de 
betrokken leerlingen. 

• Jeugd- en gezinswerker: deze concentreert zich vooral op situaties waarin sprake is van 
psychosociale problematiek bij de leerling of het gezin. Hij/zij heeft wekelijks een spreekuur 
op de school en neemt deel aan het TPO. 

• Interne vertrouwenspersoon: deze geeft informatie en advies op het terrein van 
machtsmisbruik (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) en zal 
proberen samen met betrokkenen (personeel, leerlingen, anders) een oplossing te zoeken 
als er een klacht is of als er sprake is van machtsmisbruik. Hij/zij legt het eerste contact en 
voert de eerste verkennende gesprekken. Eventueel verwijst hij/zij naar de externe 
vertrouwenspersoon. 

• Jeugdarts: de Jeugdarts wordt eveneens aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. 
De jeugdarts houdt haar leerlingspreekuren in de GGD burelen 

• Jeugdverpleegkundige: deze is elke week een dagdeel op school en richt zich dan vooral op 
de tweede en vierde klassen. De jeugdverpleegkundige speelt in op vragen van leerlingen en 
docenten, mentoren en leerlingcoördinatoren  

• Leerplicht: de leerplichtambtenaar is circa één keer per vier weken op school aanwezig en 
verricht werkzaamheden ter voorkoming van onnodig schoolverzuim. 

 
 

Trainingen die de school biedt 
Het Oscar Romero biedt voor leerlingen, die daar behoefte aan hebben, trainingen op het gebied 
van: 

 

• Autisme/PDD-NOS 
Twee mentoren zijn gespecialiseerd op het gebied van autisme en kunnen ingezet worden 
voor extra hulp. 

• Faalangstreductie 
Een voor niet-eindexamen leerlingen en een voor de eindexamenleerlingen. 

 
 
Vragen en/of problemen rondom gezondheid 
 

• Op Oscar Romero wordt veel aandacht besteed aan gezondheid, zowel in de lessen en de 
omgeving als in beleid en signalering. Voor alle onderwerpen rondom gezondheid geldt dat 
als er veel vragen of problemen zijn rondom een onderwerp, er collectieve middelen worden 
ingezet om verdere problemen te voorkómen en vragen te beantwoorden. Deze vragen en 
problemen kunnen voortkomen uit signalen, die mentoren of ondersteuningsteam ontvangen, 
maar ook vanuit het 1x in de 4 jaar afgenomen ‘Gezondheidscheck’-rapport of vanuit de 
behoeftes van leerlingen en ouders.  
Collectieve middelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een lesmethode, een activiteiten dag, 
een voorlichting of een ouderavond. 
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• Individuele begeleiding wordt op maat geboden bij vragen en problemen rondom gezondheid. 
De mentoren spelen hierbij een grote rol aangezien zij vaak de eerste signaleerder of het 
eerste aanspreekpunt zijn. Hieronder wordt weergegeven hoe de individuele begeleiding tot 
stand komt. 

 

• De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met vragen over en problemen 
rondom relaties en seksualiteit. Alle mogelijke problemen, zoals ongewenste zwangerschap, 
soa, seksueel misbruik, loverboys, vrouwenhandel, seksuele disfuncties, ruilseks, sexting, 
seksuele oriëntatie, homo-negatief gedrag, uithuwelijking, eergerelateerd geweld, kunnen 
door docenten, mentoren, conciërges en overige medewerkers binnen de school worden 
gesignaleerd, waarna de mentor een eerste gesprek kan voeren met de leerling.  
Mentoren zullen zo nodig doorverwijzen naar één van de ondersteuningsfunctionarissen 
binnen de school. Hierbij valt te denken aan de vertrouwenspersonen, de leerlingcoördinator, 
de ondersteuningscoördinator of de ondersteuningsfunctionaris van de betreffende afdeling.  
Daarnaast kan, na overleg, ook doorverwezen worden naar de jeugdverpleegkundige of 
Jeugdarts (GGD) of naar de jeugd – en gezinswerkende die op school werkzaam is.  
Wie uiteindelijk in gesprek gaat hangt af van de leerling en de hulpvraag of het probleem. 
Vanuit dit gesprek / deze gesprekken wordt het vervolgtraject bepaald en zal verdere 
hulpverlening zo nodig worden ingeschakeld.  

 

• Eenzelfde traject wordt gevolgd bij mogelijke problemen en vragen rondom sociaal 
emotioneel welbevinden en sociale veiligheid.  
Hieronder vallen problemen zoals pesten, depressieve klachten, niet lekker in vel, problemen 
thuis of op school, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, diefstal, 
kindermishandeling, vernieling, geweld, bedreiging en intimidatie, discriminatie, vechtpartijen, 
alcohol- en drugsbezit en wapengebruik en bezit. Ter ondersteuning zijn er gedragsregels en 
een pestprotocol aanwezig waar iedereen zich aan dient te houden. Men dient elkaar aan te 
spreken als de regels worden overtreden.  
De school werkt nauw samen met de GGZ en kan deze zo nodig inschakelen.  
Ten slotte heeft Oscar Romero een convenant ‘Veilige School’ met de politie, waardoor 
structureel wordt gewerkt aan en toezicht is op een veilige schoolomgeving. 

 

• Problematiek en vragen rondom alcohol, tabak, drugs en internet/game-verslaving komen 
ook in eerste instantie onder de aandacht van mentoren, waarna zo nodig een doorverwijzing 
zal volgen naar een passende hulpverlener, zoals de jeugdverpleegkundige of Jeugdarts 
(GGD) die binnen de school werkzaam zijn. Zo nodig wordt (direct) doorverwezen naar een 
hulpverlener buiten de school.  
Oscar Romero werkt samen met de Brijderstichting, specialist in verslavingszorg. Zij geven 
begeleiding bij verslaving, maar kunnen ook een voorlichtingsgesprek voeren met zowel 
jongeren als ouders. 

 

• Vragen en problemen rondom voeding en gewicht worden in eerste instantie gesignaleerd 
door mentoren, docenten en de jeugdverpleegkundige van de GGD (meten en wegen in 
tweede klassen). Dit betreft vragen en problemen zoals ondergewicht, overgewicht, 
eetstoornissen en zelfbeeld. Leerlingen worden in eerste instantie doorverwezen naar de 
GGD (jeugdverpleegkundige of Jeugdarts) voor een gesprek rondom voeding, beweging en 
gewicht en een controle van gewicht. In het geval van stoornissen en/of ernstig over- of 
ondergewicht wordt doorverwezen naar passende externe hulpverlening zoals een 
kinderarts. 

 

• Oscar Romero heeft afspraken gemaakt met de cateraar van de schoolkantine dat de kantine 
moet voldoen aan de eisen van de Gezonde Schoolkantine. Om deze afspraken te 
waarborgen wordt twee keer per jaar een kantinescan uitgevoerd om te controleren of de 
kantine nog voldoet aan de gestelde eisen. 

 
In juni 2015 heeft Oscar Romero het landelijke vignet Gezonde School ontvangen. Dit vignet is 
toegekend vanwege de inzet op de gebieden van “Bewegen en Sport, “Voeding” en “Relaties en 
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seksualiteit”. Oscar Romero is de eerste Vo-school in Nederland die deze erkenning heeft 
gekregen. 

 
 

6.12 Bijzondere ondersteuningsmogelijkheden van de school 
 

Oscar Romero biedt diverse bijzondere ondersteuningsmogelijkheden. Hieronder een overzicht: 
 

• Arrangement Topsportleerlingen 
Dit arrangement richt zich op de zogeheten LOOT-leerlingen4: leerlingen die topsport 
beoefenen. Het Tabor College is een Topsport Talent-school en is aangesloten bij de 
Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. Deze organisatie werkt nauw samen met het 
NOC*NSF en heeft tot doel talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te 
combineren. LOOT- en sport-actieve leerlingen worden door een begeleider bijgestaan om 
afspraken te maken over mogelijke vrijstelling van lessen en spreiding van eindexamens om 
sport en school optimaal te kunnen combineren 
De school beschikt over twee LOOT-coördinatoren. Deze maken (contractuele) afspraken 
met de LOOT-leerling en zijn/haar ouders over: 
 
o Mogelijke vrijstellingen van lessen 
o Mogelijke spreiding van het eindexamen over twee schooljaren 

 

• Arrangement voor dyslexie 
Dit arrangement richt zich op dyslectische leerlingen en is bedoeld om deze leerlingen een 
ondersteuning te bieden waardoor het effect van de handicap tot een minimum wordt beperkt. 
De school maakt (contractuele) afspraken met de dyslectische leerling en zijn/haar ouders 
over: 
 
o Verlengen van de tijd voor toetsen 
o Verminderen van opdrachten tijdens toetsen 
o Gebruik van software voor het beluisteren van lesmateriaal en toetsen 
o Aangepast programma voor MVT (moderne vreemde talen) t/m 3e klas onderbouw indien 

aan alle eisen hiervoor is voldaan 
 

• Terugdringen Onbedoeld Verzuim (TOV)  
Er is in samenwerking met de GGD en gefinancierd door de gemeente een protocol 
ontwikkeld, gericht op het voorkomen van onbedoeld verzuim. Naleving van dit protocol staat 
onder leiding van de ondersteuningscoördinator. Deze werkgroep bestaat verder uit de 
Jeugdarts en de leerplichtambtenaar. 

 

• De Tabor Carrousel 
Op alle drie de Tabor-locaties (d’Ampte, Werenfridus en Oscar Romero) is er een opvang 
voor leerlingen, die op een andere Tabor-locatie tijdelijk niet welkom zijn. Deze leerlingen 
hebben in principe wel de mogelijkheden om het onderwijs op die locatie succesvol af te 
ronden. In die zin is er daarom sprake van een ‘Carrousel’.  
De leerling dient na verloop van een van te voren vastgestelde periode weer terug te keren 
naar de oorspronkelijke school. Vanwege de tijdelijke verplaatsing naar een andere 
locatie binnen het Tabor College, wordt de naam ’Tabor Carrousel’ voor dit traject 
gehanteerd: een leerling stapt in de Carrousel en stapt na de rit weer uit om op de eigen 
locatie het traject weer verder te volgen.  
Hierbij valt vooral te denken aan leerlingen die gedragsmatig in de les ontsporen of leerlingen 
die uit hun omgeving gehaald moeten worden, omdat ze ernstig tot last zijn van andere 
leerlingen (bijvoorbeeld vanwege vechten, bij aanhoudend pestgedrag via social-media of 
vanwege verbaal geweld) 
 

                                                                 
4  LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport. 
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• Huiswerkbegeleiding 
De school werkt samen met Lyceo, die huiswerkbegeleiding verzorgt na de lessen. Ook 
verzorgt  Lyceo indien nodig extra bijlessen. De kosten voor deze begeleiding zijn voor 
rekening van de ouders. 

 

• Tutoraat 
Leerlingen uit de bovenbouw worden ingezet om andere leerlingen bijles te geven in een 
bepaald vak. De tutor ontvangt daarvoor een kleine vergoeding van de tutee. De school 
brengt tutor en tutee bij elkaar en stelt het lesmateriaal ter beschikking van de tutoren. 

 
 

6.13 Externe relaties in het kader van de ondersteuning 
 

Onder de functionele externe contacten vallen collega-scholen, instellingen en voorzieningen. 
Deze contacten zijn onder andere gericht op het adequaat inzetten van betrokken deskundigheid 
ten behoeve van de leerling of het doorverwijzen van de leerling naar een collega-school of 
hulpverlener die in staat is een onderwijsaanbod of ondersteuning te bieden, waartoe een school 
zelf niet in staat is. Naast de samenwerking met instanties zoals eerder genoemd met betrekking 
tot de inzet van het OT, wordt meer incidenteel ook samengewerkt met onderstaande instellingen 
en organisaties: 

 

 

• Onderwijsinstellingen in de regio 

• Ambulante begeleiders. 

• Leerplicht 

• Jeugdloket van de Gemeente 

• Politie / HALT 

• GGD Noord-Holland-Noord 

• GGZ Noord-Holland-Noord  
 

 

• Brijderstichting (verslavingszorg) 

• Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

• Jeugd en gezinswerkende  

• Samenwerkingsverband vo 

• Parlan 

• Veilig thuis 
 

 
 
6.14 Doorlopende ondersteuningslijnen 
 

Po-vo 
Goed onderwijs, systematische dossieropbouw en een zorgvuldig gebruik van gegevens zijn 
voorwaarden voor een doorlopende schoolloopbaan. Het overleg van het Platform 
Samenwerkingsverbanden po-vo is het platform waar hierover afspraken worden gemaakt. 
Structureel overleg vindt plaats binnen de werkgroepen Schoolkeuzeprocedure en dyslexie.  
De Managementraad heeft in samenwerking met het Platform een zogeheten ODAT-opdracht5 
gegeven aan de Werkgroep Schoolkeuzeprocedure po-vo tot het (door)ontwikkelen van een 
uniforme en geactualiseerde regeling schoolkeuzeprocedure voor de regio West-Friesland. Deze 
regeling dient te voldoen aan de afspraken die binnen de regio zijn gemaakt rond Passend 
Onderwijs.  

 
Vo-vo 
Voor het overstappen van leerlingen van vo naar vo zijn afspraken gemaakt over de procedure 
en het te gebruiken formulier. Uitgangspunt daarbij is dat het geld de leerling volgt.  
Indien er bij doorplaatsing meerkosten zijn, dan zijn deze voor rekening van de afleverende 
school.  
Door een verdergaande professionalisering van de vo-scholen wordt aangenomen dat de 
zogeheten ‘afstroom van leerlingen’ in de toekomst in mindere mate zal plaatsvinden.  

 
Oscar Romero 

                                                                 
5  ODAT = Opdracht – Doel – Aanpak – Tijdpad. 
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De decanen van de leerlingen van mavo, havo en vwo, alsmede de mentoren van de 
eindexamenklassen, zorgen voor een zo goed mogelijke overdracht naar het vervolgonderwijs. 
Er worden verschillende documenten ingevoerd (vanuit de mavo bijvoorbeeld het Digitaal 
Doorstroom Dossier) om een overstap zo goed mogelijk te laten verlopen.  
Leerlingen uit vooreindexamenklassen en uit examenklassen krijgen een oriëntatie op de 
vervolgopleidingen waarvoor gekozen kan worden. Deze verkenning van het onderwijsveld (in 
samenhang met een eventueel beroepsbeeld), wordt vooral voor de leerlingen en in mindere 
mate voor hun ouders, verzorgd door mentoren en decaan. In de mavo start dit programma in 
klas 2, in havo en vwo in klas 3. 
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Hoofdstuk 7 Diepteondersteuning 
 
 
7.1 Inleiding 

 
Het SWV faciliteert de diepteondersteuning. Hierbij worden onderscheiden: 

 

• Speciale trajecten buiten school en binnen het Samenwerkingsverband.  

• Plaatsing bij speciale scholen. 
 

Het Samenwerkingsverband kent de volgende voorzieningen en scholen ten behoeve van de 
diepteondersteuning: 

 

• Tussenarrangement extern (= buiten eigen school)  
 

o Rebound/crisisopvang  
o Overige te ontwikkelen trajecten (verslaving, drop-out, jongerenloket rmc )  
o Onderzoeks- en determinatiemogelijkheden  

 

• Speciaal onderwijs  
 

o Vso De Stormvogel  
o Vso De Spinaker  
o Gespecialiseerde instellingen buiten de regio  

 
 
7.2 Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) 

 
De toewijzing van middelen voor diepteondersteuning (maatwerk-arrangementen) zal gebeuren 
door de Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO). Deze commissie is samengesteld uit leden 
‘met een onafhankelijk oordeel’.  
Dossiers worden altijd via vo-scholen voorgelegd aan de TCO omdat leerlingen door ouders 
worden aangemeld bij reguliere scholen.  
De bindende adviezen van de TCO kunnen door ouders desgewenst worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs te Utrecht. 

 
 

7.3 Centrum voor Passend Onderwijs (CPO) 
 

Het CPO is geen fysieke locatie, maar een verzameling van voorzieningen in de regio, die als 
tussenvoorzieningen aangemerkt kunnen worden.  
Een uitvoerende taak is in ieder geval het realiseren van een Crisis/Reboundopvang gericht op 
terugkeer in de eigen vo-school.  
Directe plaatsing in de voorziening is mogelijk waarbij TCO binnen twee weken toetst of leerling 
juist is geplaatst. Is dat niet het geval, dan wordt de leerling teruggeplaatst in de vo-school. Het 
TCO-besluit is bindend voor zowel scholen als voor ouders.  
Daarnaast moeten er alternatieve trajecten worden geboden aan leerlingen, die niet terug kunnen 
keren in de reguliere v(s)o-scholen. Dit geschiedt in samenwerking met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin van de Westfriese gemeenten. 
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Hoofdstuk 8 Leerlingvolgsysteem, dossiervorming en privacy 
 
 

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

 
 

8.2 Leerlingvolgsysteem 
 
Oscar Romero maakt gebruik van ‘Magister’ als leerlingvolgsysteem.  
Van scholen wordt in toenemende mate gevraagd het gevoerde beleid en de behaalde resultaten 
te verantwoorden. Niet alleen externe instanties als de inspectie, de gemeente en DUO, maar 
ook het management zelf wil weten hoe de school presteert op het gebied van lesuitval, 
doorstroom van leerlingen, begeleiding en incidenten. Met Magister worden de gegevens tegen 
elkaar afgezet en weergegeven in overzichtelijke grafieken. 
Het leerlingvolgsysteem (LVS) is bedoeld om de ontwikkeling van elke leerling te kunnen volgen. 

 
Het LVS in Magister bestaat uit een: 
 

• Logboekmodule 

• Toetsmodule 

• Onderdeel waarin de docent observaties kan invoeren. 
 
In het logboek van het leerlingvolgsysteem worden o.a. de volgende items ingevuld: 
 

• Incidenten 

• Leerlingbespreking 

• Externe instantie 

• Notitie 

• Medisch sociale lijst 

• Tripartite overleg 

• Rapportopmerkingen 

• Verstuurde brieven 

• Afspraken 

• Aanmeldingsinformatie 
 
Met behulp van de logboekformulieren en de ingevoerde gegevens wordt de ontwikkeling van de 
leerling gedurende het schooljaar gevolgd.  Ook worden de oudercontacten, handelingsplannen 
en kenmerken van leerlingen, zoals ADHD en dyslexie, vastgelegd. De school bepaalt wat er in 
Magister wordt geregistreerd. Op Oscar Romero betreft dat o.a.: 
 

• NAW-gegevens van de leerling 

• Individuele informatie met betrekking tot leervorderingen, gedrag, incidenten, e.d. 

• Gegevens met betrekking tot individuele ondersteuning 

• Resultaten van een leerjaar, groep of gehele school 

• Oudercontacten, ontwikkelingsperspectiefplannen en kenmerken van leerlingen 
 
Magister ondersteunt ook de ondersteuningscoördinatoren en decanen bij het begeleiden en 
ondersteunen van leerlingen. Alleen de daartoe geautoriseerde medewerkers hebben toegang 
tot privacygevoelige gegevens. 
Personeelsleden hebben bevoegdheden: ‘alleen lezen’, ‘in een deel kunnen werken’ of ‘overal in 
kunnen werken’.  
Ouders kunnen desgewenst inzicht in het systeem krijgen (zie privacyreglement Tabor: zie deel 
B of op de website van Tabor). 

http://www.schoolmaster.nl/tekstenoverzicht/Functionaliteit/LVS/tabid/71/ctl/Edit/mid/589/Default.aspx
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8.3  Verwijsindex 
 

De ‘Verwijsindex’ is een digitaal volgsysteem voor hulpverlening, dat ontwikkeld is om inzichtelijk 
te maken welke hulpverleningsinstantie op welk moment met een leerling bezig is.  
Uit de Verwijsindex wordt geen informatie verkregen.  
Bij de leerlingen, die gemeld worden in de Verwijsindex, moet sprake zijn van een bedreiging van 
de gezonde en veilige ontwikkeling van de leerling. Het moet onderbouwd worden door een 
aanwijsbaar feit of een ernstig vermoeden. 
Oscar Romero zal, indien nodig, leerlingen in de Verwijsindex invoeren. Hierover neemt de 
ondersteuningscoördinator contact op met de ouders. 
 
 

8.4  Dossiervorming 
 
Oscar Romero maakt gebruik van een papieren dossier en een digitaal dossier. Het digitale 
dossier is opgenomen in Magister: zie boven. In het papieren dossier zijn o.a. aanwezig: 
  

• Aanmeldingsformulier met eventuele ondersteuningsbijlage 

• Het onderwijskundig eindrapport van de basisschool  

• Een kopie van het identiteitsbewijs  

• Het advies van de basisschool, onderbouwd met testgegevens zoals de NIO en de Cito 

• Verklaring van dyslexie of dyscalculie 

• Uitslagen schoolvragenlijsten 

• Eventueel andere relevante documenten 
 
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt de ondersteuningsbijlage ingevuld door 
ouders. In deze bijlage geven ouders aan welke ondersteuning er is geweest en waar de school 
rekening mee dient te houden. De ondersteuningsbijlage wordt onderbouwd met een diagnose 
of onderzoeksgegevens, een ondertekend OPP en de evaluatiegegevens hiervan.  
 
De dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast, die zich bevindt in de kamer van de 
administratie. De sleutel wordt beheerd door de administratie. 
Er is een protocol voor het gebruik van de dossiers. (zie deel B) 
De dossiers mogen de school niet uit en zijn alleen ter inzage voor het personeel. Ouders kunnen 
in het bijzijn van een personeelslid inzage krijgen. Zie voor verdere informatie hierover het 
privacyreglement. 
Stukken uit het dossier mogen alleen gekopieerd en verzonden worden met toestemming van de 
directie en de ouders en de leerling. 
De dossiers worden 5 jaren bewaard. Na 5 jaar vindt vernietiging plaats door de administratie. 

 
 

8.5  Privacy 
 
Oscar Romero hanteert het privacyreglement ‘Privacyreglement leerlingengegevens’, zoals 
opgesteld en vastgesteld door Tabor. 
Hierin is o.a. het volgende beschreven: 
 

• Begripsbepalingen  

• Reikwijdte en doelstelling van het reglement 

• Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

• Verwerking van persoonsgegevens 

• Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens 

• Verstrekking van gegevens 

• Toegang tot persoonsgegevens 
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• Beveiliging en geheimhouding 

• Informatieplicht 

• Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet 

• Bewaartermijnen 

• Oud-leerlingen 

• Klachten 

• Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Het privacyreglement van Tabor is opgenomen in deel B van dit schoolondersteuningsplan. 
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Hoofdstuk 9 Rol en positie van ouders 
 
 
9.1 Inleiding 

 
Uitgangspunt voor de positie van ouders van leerlingen, die gebruik maken van extra 
ondersteuning in de vo- en vso-scholen, is dat zij als een gelijkwaardige partner worden 
beschouwd.  
Van ouders wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om stappen te ondernemen als 
een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zijn schoolloopbaan goed en succesvol te 
doorlopen.  
Bij het bieden van ondersteuning zal de school en de eventuele (externe) ondersteunende 
organisatie de eigen kracht van de ouders en de leerling benutten. 

 
 
9.2 Samenwerking met ouders 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat de leerling goed onderwijs krijgt. Dit 
doet de school in overleg met de ouders, zodat deze kunnen meedenken over een passende plek 
voor hun kind.  
Als de ouders hun kind hebben aangemeld voor een reguliere school en daarbij hebben 
aangegeven dat hun kind basisondersteuning of extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de 
school of en welke ondersteuning nodig is. 
De rol van de ouders is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs flink veranderd. Hieronder 
wordt een samenvatting gegeven. 
 
1. Basisondersteuning 

Ouders van leerlingen, die te maken hebben met basisondersteuning, worden nauw bij alle 
ondersteuningsactiviteiten betrokken en worden nauwgezet geïnformeerd over de inhoud van 
de ondersteuning en de resultaten. 
Anderzijds wordt van de ouders volledige medewerking gevraagd bij het bereiken van de 
gestelde doelen door daar in de thuis- en vrije tijdssituatie zoveel mogelijk op aan te sluiten. 
Er worden thema-avonden georganiseerd (denk aan social-media- en internetgebruik) waarbij 
de insteek is om docenten en ouders handvatten aan te reiken voor het omgaan met (het 
gedrag van) de leerling.  
Dit alles is bedoeld om zowel op school als thuis een veilig sociaal leer- en leefklimaat te 
creëren waarin de leerling zich prettig en gewaardeerd voelt. 

 
2. Breedteondersteuning  

Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school na overleg met de ouders 
een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen 
halen. 

 
De school stelt het ontwikkelingsperspectief vast, ouders leveren input 
Binnen 6 weken nadat de leerling is ingeschreven, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor 
de leerling vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met de ouders. Veel 
scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling bij het opstellen van het 
ontwikkelingsperspectief. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat zelfs 
verplicht.  
Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning en 
behaalde leerresultaten. De school en/of de ondersteunende (externe) organisatie spreekt met de 
ouders, kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze 
voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor de leerling op. 
Aan het begin van het schooljaar is het van belang om verwachtingen uit te spreken en duidelijke 
afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van de leerling. Ook kan worden afgesproken 
hoe vaak betrokkenen bij elkaar zullen zitten om de voortgang te bespreken. Gedurende de 
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schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelijker worden. Daarom evalueert de 
school elk jaar het ontwikkelingsperspectief met de ouders en stelt het waar nodig bij. 
 
De school onderzoekt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft 
Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen ook 
het onderwijskundig eindrapport van de vorige school. Ouders hebben het recht dit rapport in te 
zien of om eventuele onjuistheden te laten corrigeren. 
De school doet binnen 6 weken na de aanmelding een passend aanbod, op de school van 
aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
en van de expertise en mogelijkheden van de school.  
Als de school de leerling niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school – na overleg met de 
ouders – binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer met 
maximaal 4 weken verlengen. Als binnen 10 weken nog geen besluit is genomen, wordt de leerling 
ingeschreven op de school van aanmelding. Deze inschrijving is geldig tot het besluit over de 
toelating is genomen. 

 
 
9.3 Klachtenprocedure 

 
Indien ouders het niet eens zijn met het besluit over toelating van hun kind, dat extra ondersteuning 
nodig heeft, het oneens zijn met het door de school opgestelde ontwikkelingsperspectief of als een 
leerling wordt verwijderd en de ouders gaan niet akkoord, dan kunnen zij eerst samen met de 
school proberen tot een oplossing te komen. 
Komen de ouders er samen met de school niet uit, dan kunnen zij kosteloos een beroep doen op 
een onderwijsconsulent.  
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied 
van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en 
bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen. 
Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen de ouders ook 
kiezen voor een bezwaarprocedure of voor wettelijke stappen. 
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Hoofdstuk 10 Kwaliteit         

 
 

10.1 Basiskwaliteit 
 

De inspectie is tevreden over de resultaten van alle afdelingen van het Tabor College Oscar 
Romero. De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft Oscar Romero dan ook voor alle afdelingen 
het zogeheten basisarrangement (basistoezicht) toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de 
kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. 
De examencijfers laten met name op de havo en het vwo de laatste jaren een stijgende lijn zien. 
In 2015-2016 behoorde Oscar Romero voor deze afdelingen al tot de 25% hoogst scorende 
scholen in Nederland. Van zowel de mavo, havo als het vwo liggen de examencijfers boven het 
landelijk gemiddelde.  
De school biedt onderwijs op maat aan, dat betekent dat leerlingen daar waar nodig extra 
ondersteuning of begeleiding krijgen. Dit is terug te zien in de eindexamencijfers. 

 
 
10.2 Visie op kwaliteitszorg Oscar Romero 

 
Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de school 
te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken.   
Kwaliteitszorg kent twee aspecten:   
 
1. Het systeem, waarbinnen planmatig gewerkt wordt aan behoud en verbetering van de 

kwaliteit.   
2. Afspraken over hoe dit systeem aangestuurd en bewaakt wordt. (voorwaarden)   
  
De belangrijkste functies van kwaliteitszorg zijn:  
  

• Verbeteren van de prestaties van de organisatie op de diverse niveaus. 

• Verantwoording van de prestaties van de organisatie. 

• Communicatie over de prestaties van de organisatie. 

• Tijdig signaleren van zwakke plekken.  
 

In het kader van de kwaliteitszorg geldt het volgende: 
 
a. Basis 

De basis van de kwaliteitszorg blijft het stellen van de volgende vijf vragen:  
 

• Doen we de goede dingen?   

• Doen we de dingen goed?   

• Hoe weten we dat?   

• Vinden anderen dat ook?   

• Wat gaan we nu doen?  
 

b. PDCA 
Elke professionele organisatie heeft een jaarplan of meerjarenplan dat zij uitvoert zoals 
bedoeld. Dit plan wordt periodiek beoordeeld en in de nieuwe plancyclus worden aan de hand 
van deze beoordeling verbeteringen aangebracht (evaluatie). De kwaliteit van deze Plan, Do, 
Check en (Re-) Act cyclus (PDCA- cyclus) staat of valt met de kwaliteit van de evaluatie 
oftewel de check.  
Kwaliteit mag geen toeval zijn: daarom wordt een systematische en structurele werkwijze 
gehanteerd, gebaseerd op de PDCA-cirkel: de beleidsplannen - waaronder het schoolplan -, 
ondersteuningsplan en vakgroep- en teamplannen, worden periodiek volgens een vaste 
cyclus doorlopen. 
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Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en targets. 
Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en 
procesverbetering. 
Check: het plan en de uitvoering beoordelen, met elkaar praten over de scores, de 
meetpunten en de analyses. 
Act: het plan, de normen en de targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. 
 
Borging van de kwaliteit vindt plaats door jaarlijkse gesprekken tussen schoolleiding en 
vakgroepen, teams en in de gesprekkencyclus.  

 
c. De kwaliteit van het leerproces van de leerling staat centraal 

Leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen vormen dus de kern van onderwijskwaliteit. 
Behalve hoge scores op toetsen en het realiseren van hoge leerprestaties door leerlingen zit 
kwaliteit volgens het Bertrand Russell college in de tevredenheid en betrokkenheid van onze 
medewerkers, in professionalisering van onze schoolorganisatie, in het bieden van een veilig 
schoolklimaat en in het laten excelleren van álle leerlingen.  

 
d. De leerling als bron 

Bevorderen van de kwaliteit van het leren van leerlingen worden gezien als het doel van elk 
kwaliteitszorgsysteem. Kwaliteitsmeting dient ten goede te komen aan de leerlingen, aan hun 
leerproces en de resultaten daarvan. De leerlingen zijn dan ook een belangrijke bron van 
informatie als het gaat om het meten en vaststellen van de kwaliteit.  

 
e. Kenmerken 

Samenvattend zijn de kenmerken van goede kwaliteitszorg:    
 

• uitgaan van de missie, visie en kernkwaliteiten van onze school  

• de verbetering van leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen als focus nemen  

• gemeenschappelijk leren met gebruikmaking van de Plan-Do-Check-Act cirkel  

• alle belanghebbenden, maar zeker leerlingen, erbij betrekken    

• samenhang   

• systematisch handelen   

• zoeken naar externe feedback en vergelijking van eigen kwaliteitsnormen met die van 
anderen   

• doelstellingen dienen SMART te zijn waar mogelijk of worden in dialoog gecheckt. 

 

 

10.3 De kwaliteitszorg op Oscar Romero   
 

Oscar Romero adopteert de aanbevolen werkwijze van het NJI6 met betrekking tot evalueren. 
Het betreft de zogeheten zelfevaluatie of interne audit. 
Kort samengevat ziet deze er als volgt uit: 
 

                                                                 
6 NJI = Nederlands Jeugd Instituut te Utrecht 
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1. Instellen projectteam7 
Deze groep dient binnen een door de directie bepaalde tijdstermijn te komen tot 
aanbevelingen over aanpassingen en verbeteringen voor de basis- en breedte- 
ondersteuning aan leerlingen. De directie kiest daarbij vooraf, samen met de projectgroep, 
de belangrijkste thema’s die beoordeeld worden en zorgt voor afstemming van het 
verbeterplan met de bestaande management- en kwaliteitscycli binnen de schoolorganisatie. 

2. Bepalen welke informatie wordt verzameld 
Er worden gegevens verzameld bij de personen, die bij de geboden ondersteuning betrokken 
zijn: leerlingen, ouders, leerkrachten en mentoren en/of ondersteunende professionals. Zo 
ontstaat vanuit een meervoudig perspectief en met gevarieerde informatie een onderbouwd 
beeld van het thema. De vragen voor de verschillende groepen worden opgesteld vanuit de 
eerder gekozen thema’s. Via de vragen worden ook verbetersuggesties verzameld. 

3. De projectgroep verzamelt informatie 
Verzamelen van de informatie via groepsinterviews en via intranet. 

4. Prioriteren 
Ordenen van de gegevens op hoofdthema’s en komen tot urgentiebepaling: Wat is belangrijk 
om het eerst aan te pakken? Dit gebeurt in vier stappen: 

• Herkennen we dit? 

• Kunnen we dit verklaren? 

• Beoordelen: wat vinden we van deze uitkomsten? 

• Wat gaan we (eerst) proberen te verbeteren? 
5. Oplossingen voorstellen (besluiten voorbereiden) 

• Per thema een sterkte/zwakte-analyse opstellen. 

• Punten ter verbetering en mogelijke oplossingen opstellen 
6. Opstellen verbeterplan 

Op basis van de evaluatie en de verzamelde verbeterpunten stelt de projectgroep een 
verbeterplan op. Dit betreft de verbeterpunten, prioritering, activiteiten, mijlpalen, einddoelen, 
beoordelingscriteria en planning. (zie bijlage 3) 

 
De directie beoordeeld in hoeverre het verbeterplan in het algemene schoolontwikkelbeleid past 
en of aanpassingen nodig zijn en geeft ten slotte toestemming voor de uitvoering. 
 
 
Tijdpad en tijdsinvestering 
 

Tijdpad Stappen Activiteiten Tijdsinvestering 

Maart Stap 1  
 
 
Stap 2 

Instellen projectteam en eerste overleg met 
directie waarin opdrachtverstrekking wordt 
gegeven en werkwijze wordt bepaald.  
Ontwerpen en uitzetten van de vragenlijsten 
en voorbereiden groepsinterviews. 
Investering. 

1 uur 
 
 
6 uur 

April  
 

Stap 3 
 
 
 
Stap 4 

Verzamelen van informatie door een 
steekproef bij leerlingen, ouders, docenten 
of mentoren en teambegeleiders.  
 
Analyseren van de vergaarde informatie, 
ordenen tot hoofdthema’s en aangeven 
urgentie van de thema’s. 

0,5 uur per enquête 
1 uur per interview 
uur verzamelen 
gegevens 
8 uur per analyse 
1,5 uur per deelnemer 
projectteam 

 

Mei Stap 5 Oplossingen zoeken. 1,5 uur per deelnemer 
projectteam 

  

                                                                 
7 Ingang schooljaar 2019-2020 
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Mei/juni Stap 6 Besluiten nemen, bepalen van de 
hoofdthema’s en urgentie. Doorvoeren in 
nieuwe sop en afstemmen met 
management- en kwaliteitscycli.  
Uitwisseling van informatie uit verbeterplan 
met swv-vo. 

Nader te plannen 

Juni  Voorbereiden aanpak in nieuwe schooljaar Directietaak 

 
Deze werkwijze zal naar verwachting voor het eerst in het schooljaar 2019-2020 in werking 
worden gesteld. 
 
 

10.4 Monitoring door het Samenwerkingsverband  
 

Het Samenwerkingsverband monitort, in aansluiting op de thema’s die door het 
samenwerkingsverband centraal zijn gesteld, de ontwikkeling van de ondersteuning binnen en 
rond de scholen. De monitor wordt twee keer per jaar door de directeur van het 
samenwerkingsverband besproken met de scholen.  
Dit gesprek is gericht op stimulering van de scholen, bewaken van de ontwikkeling op school en 
samenwerkingsverbandniveau en op signaleren van eventuele knelpunten die zich daarbij 
voordoen. 
 

 
10.5 Gezondheidscheck (GGD) 

 
Dit onderzoek, ‘Jij en je gezondheid’ (voorheen: Emovo), richt zich op de gezondheid en leefstijl 
van jongeren in de regio.  
Leerlingen uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs vullen via internet klassikaal op 
school een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid en welzijn, leefstijl, relaties en 
thuissituatie.  
Na het invullen van deze vragen krijgt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies 
op maat. Ook kunnen jongeren zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de 
jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben.  
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en GGD. De school 
krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheidsproblemen van de eigen leerlingen en kan hier het 
schoolgezondheidsbeleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de 
resultaten van het onderzoek hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en 
aanpassen. De GGD werkt in dit onderzoek samen met het RIVM en andere GGD-en in 
Nederland. 
De gezondheidscheck wordt tweejaarlijks gehouden en is mede richtinggevend voor het 
schoolbeleid. De keuze voor een tweejaarlijks onderzoek wordt ingegeven door de noodzaak om 
de capaciteit van de medewerkers effectief in te zetten. Hierbij moet er een evenwicht zijn tussen 
het uitvoering geven aan de directe ondersteuning en het verzamelen van dat op een 
metaniveau. Tweejaarlijkse metingen lijken voldoende te zijn om voldoende zicht te krijgen op 
ontwikkelingen en het daarbij toch vorm kunnen geven aan de inzet van de directe ondersteuning. 
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Hoofdstuk 11 Ambities 
 

 
11.1 Inleiding 
 

Oscar Romero is een stoere en degelijke school, met oog voor wat er in de omgeving van de 

school leeft. Men laat zich, niet alleen op de jaarlijkse Oscar Romero-dag, maar gedurende het 

hele jaar, leiden door een uitspraak van haar naamgever:  

 

“Vrede is een product van rechtvaardigheid” 

 

De school schuwt vernieuwingen niet. Leerlingen vanuit de gehele regio maken bewust de 

keuze voor deze locatie. De school heeft in het schooljaar 2014-2015 haar missie en 

kernwaarden opnieuw tegen het licht gehouden. In haar nieuwe missie staat “inspireren tot 

leren” centraal, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor elkaar. Ieder wordt gevraagd een 

professionele, open en lerende houding aan te nemen. Kernwaarden van Oscar Romero zijn: 

rechtvaardig, open, verfrissend en toegewijd. 

 

Een breed spectrum aan activiteiten en ontwikkelingen heeft Oscar Romero gebracht waar ze 

nu staat, waaronder op het gebied van ondersteuning genoemd kunnen worden:  

 

• de inzet van digitale leermiddelen (iPads), zodat gepersonaliseerd leren tot de 

mogelijkheden behoort; 

• het bieden van mogelijkheden op de gebieden cultuur (kunstlijn, muziek en beeldende 

vorming als examenvakken, aansprekende projecten), exact (Betapartner-school, 

Universum-school) en sport (sportlijn, LO2 en BSM, LOOT-school); 

• Oscar Romero is officieel “Gezonde School” op de thema’s Voeding, Sport & bewegen, 

Relaties & seksualiteit; 

• activiteitendagen gedurende het schooljaar, met daarnaast een Oscar Romero-dag en 

Oscar Doet! 

• groot aanbod van activiteiten en ondersteuning buiten de school; 

• de meeste leerlingen sluiten hun opleiding af met een extra vak; 

• een groot aantal leerlingen sluit hun opleiding af op een hoger niveau dan het advies van 

de basisschool. 

 

 

11.2  Ambities 
 

Speerpunten (ambities) zijn:   

 

Instellen kwaliteitsgroep ondersteuning 

Ingaande het schooljaar 2019-2020 wordt een kwaliteitsgroep ondersteuning ingesteld. Zie voor 

meer informatie paragraaf 10.3. 

 

Voor elke leerling een passend ondersteuningsarrangement! 

Een leerling dient een aanpak te krijgen die aansluit bij de ontwikkelingsmogelijkheden van die 
leerling, dus doen wat nodig is. 

 

Het onderwijsleerproces centraal! 
Ondersteuning, begeleiding, consultatie en professionalisering moeten gefocust zijn op het 
primaire proces (de les). 

 

Niet eerst kopje onder, maar snelheid van handelen! 
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Waarom moeten leerlingen en docenten eerst kopje onder gaan voordat er hulp beschikbaar 
is? Vroegtijdige signalering door onder andere conciërges, docenten, mentoren en het 
verzuimteam is van wezensbelang. Preventief werken dus, waarna handelingsgericht werken 
de volgende stap is.  

 

Leerling, ouders en Oscar Romero: de driehoek waar het om draait! 
Juist in het onderwijs is de relatie tussen ouders en school van belang voor de ontwikkeling van 
de leerling. Samen optrekken, samen de handen ineen slaan, samen vanuit een te 
onderscheiden verantwoordelijkheid en professie vooruitgang boeken. 

 

Medewerkers tonen een grote betrokkenheid bij de school. Zij zijn trots op de veilige en sociale 

leer- en leefomgeving, waarbinnen alle leerlingen gekend worden, ondanks de grootte van de 

school. Zij waarderen de informele sfeer, de collegialiteit, de bereidheid om iets voor elkaar te 

doen en de positieve dynamiek. Niet in de laatste plaats zijn ze trots op de uitermate prettige 

populatie leerlingen binnen de school. Het ondersteunend personeel voelt zich gewaardeerd en 

weet zich deel van het team. 

 
Oscar Romero is een school waar leerlingen cognitief goed worden voorbereid op hun 
vervolgonderwijs en waar oog is voor het sociaal-emotionele welzijn van leerlingen. In de wijze 
van lesgeven wordt gezocht naar vernieuwing, met veel aandacht voor een effectieve inzet van 
digitale middelen. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat hierbij voorop. De 
omgang tussen medewerkers en leerlingen wordt prettig genoemd, waarbij medewerkers vaak 
nog net een stapje extra zetten voor het welzijn van de individuele leerling. 
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Hoofdstuk 12 Afsluiting 
 
 
Dit schoolondersteuningsplan is bedoeld om de afspraken rond de ondersteuning, die de school aan 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte biedt, vast te leggen en het instrumentarium dat wordt 
gebruikt te ordenen en af te stemmen. Een nevenfunctie is om de grenzen van de ondersteuning, die 
de school biedt, duidelijk in kaart te brengen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de ondersteuning 
bevorderd. 
 
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de inhoud van dit plan iedereen zal motiveren een steeds 
betere ondersteuning te realiseren ten behoeve van die leerlingen, die dat nodig hebben. 
 
Met dank aan alle medewerkers die in de voorbereiding van dit schoolondersteuningsplan hebben 
meegedacht! 
 
 
Ondersteuningsteam Tabor College Oscar Romero 
 
 
Januari 2019 
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Bijlage 1  Communicatieoverzicht Ondersteuningsstructuur 

 
 

Overlegsituaties 
Naam overleg Deelnemers Status Inhoud Frequentie Besluit- 

vorming 
Verslag 

 
Leerling-  
bespreking  

 
▪ Leerlingcoördinator 

(voorzitter) 
▪ Mentor 
▪ Docententeam 

 
 

 

 
▪ Informerend 
▪ Adviserend  

 
▪ Vergaren van informatie 

m.b.t. gedragsontwikke- 
ling en leervorderingen 

▪ Vaststellen onderwijs- 
behoeften 

▪ Afstemming in 
docententeam 
 

 
▪ Drie maal 

per jaar  

 
▪ Consensus 

 
▪ Opgesteld door: mentor / 

leerlingcoördinator 
▪ Uitgereikt aan:  

Mondeling verslag aan ouders en leerling 
Zaken betreffende individuele leerlingen 
worden opgenomen in het leerlingendossier 

▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren 
en deelnemers ondersteuningsteam 
 

 
Ondersteunin
gsteam  
 

 
▪ Ondersteunings- 

coördinator 
(voorzitter) 

▪ Leerlingcoördinator 
▪ Ondersteuningsfunc

tionaris 
▪ Mentor (eventueel) 

 
 

 
▪ Informerend 
▪ Meningsvormend 
▪ Adviserend 
▪ Besluitvormend op  

uitvoeringsniveau 

 
▪ Voorbereiden TPO 
▪ Organisatorische zaken 

betreffende leerling- 
begeleiding 

▪ Ondersteunings- en 
zorgstructuur 

▪ Individuele leerlingzaken 

 
▪ Eén keer 

per week 

 
▪ Consensus 

 
▪ Opgesteld door: ondersteuningscoördinator 
▪ Uitgereikt aan:  

Verslag van algemene zaken aan alle 
deelnemers ondersteuningsteam  
Zaken betreffende individuele leerlingen 
worden opgenomen in Magister 

▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren 
en deelnemers ondersteuningsteam 
 

 
Tripartite 
Overleg (TPO) 
 

 
▪ Ondersteunings-  

Coördinator 
(voorzitter) 

▪ Schoolmaatschappe
lijk werk 

▪ Leerplichtambtenaar 
▪ Schoolverpleegkund

ige 
 

 
▪ Informerend 
▪ Meningsvormend 
▪ Adviserend 
▪ Besluitvormend op  

uitvoeringsniveau 

 
▪ Individuele leerlingzaken 

 
▪ Eens in de 

zes weken 
en zo nodig 
op afroep 

 
▪ Consensus 

 
▪ Opgesteld door: ondersteuningscoördinator 
▪ Uitgereikt aan: er wordt een verslag 

gemaakt voor TPO-deelnemers  
▪ Toegankelijk voor: schoolleiding, mentoren 

en deelnemers ondersteuningsteam 
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Bijlage 2  Ondersteuningskaart (voorbeeld) 

 

Ondersteuningskaart Tabor College Oscar Romero 
2018-2019 

Voor alle vormen van ondersteuning is er één contactpersoon: mevr. L. Lansdaal, ondersteuningscoördinator  
 

Welke ondersteuning? Voor wie? Wanneer? Door wie? Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning? 

Dyslexie Leerlingen met een verklaring 
dyslexie 

Brugklas: regelmatig 
Overige klassen: op 
afspraak 

Dyslexiecoaches: 
Mevr. P. Massee 
Mevr. J. Tromp 
Mevr. G. Karregat 

Indien school een dyslexieverklaring heeft 
ontvangen dan krijgt de leerling een faciliteitenkaart 
en krijgt deze bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen. 
Ook worden er begeleidingsafspraken gemaakt. 

Dyscalculie Leerlingen met een verklaring 
dyscalculie 

Op afspraak Dyscalculiecoach: 
Mevr. S. Veul 

Indien school een dyscalculieverklaring heeft 
ontvangen dan krijgt de leerling een faciliteitenkaart 
en krijgt deze bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen. 
Ook worden er begeleidingsafspraken gemaakt. 

Faalangstreductietraining Leerlingen die faalangstig zijn Minimaal 1x per jaar, 
op afspraak 

Mevr. M. Riemens Via de mentor of rechtstreeks bij de trainer.  

Examentraining Alle examenleerlingen Enkele weken voor het 
examen 

Diverse docenten Alle leerlingen oefenen met oude examens. Dit 
vindt binnen reguliere lessen plaats, maar ook 
tijdens een activiteitenweek (“Oscar Leert”). 

Studievaardigheden Alle brugklasleerlingen, mavo 2 
en mavo 3 

Tijdens mentorlessen 
en/of studielessen 

Mentoren Geen aanmelding nodig. Aan de hand van een 
methode leren leerlingen te plannen, organiseren 
en ‘leren leren’. 

iHelp Leerlingen die technische 
problemen hebben met hun 
iPad 

De iHelp balie is 
dagelijks geopend 

Medewerkers ICT Leerlingen kunnen bij deze balie langsgaan. Indien 
mogelijk wordt een storing meteen verholpen.  

TTS-begeleiding Leerlingen met een status van 
het NOC*NSF 

Op afspraak TTS-coördinator dhr. V. Kramer Zodra een leerling een status heeft van het 
NOC*NSF is de school gemachtigd om bijzondere 
maatwerktrajecten te bieden aan getalenteerde 
sporters. Te denken valt aan vrijstellingen voor 
vakken en een aangepast onderwijsprogramma. 

Inhaalmomenten toetsen Leerlingen die met gegronde 
reden een toets gemist hebben 

Wekelijks op dinsdag 
t/m donderdag het 7e 
en 8e lesuur 

Surveillanten 
 
 
 

Inschrijven verloopt via Magister of een Google-
Form. Leerlingen maken zelf een afspraak met de 
vakdocent. 
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Welke ondersteuning? Voor wie? Wanneer? Door wie? Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning? 

Mentoraat, mentorlessen Alle leerlingen Wekelijks volgens 
rooster 

Mentoren Leerlingen kunnen bij hun mentor terecht voor alle 
1e lijns ondersteuningsvraagstukken, sociaal-
emotionele begeleiding en studievaardigheden. 

Orthopedagoog Leerlingen met een leer-, 
ontwikkelings- of 
opvoedingsproblematiek 

Op afspraak Mevr. R. Hoogendam Aanmelding verloopt via het Intern 
Ondersteuningsteam.  

Trajectbegeleiding Leerlingen die specifieke 
ondersteuning nodig hebben en 
daarbij begeleiding krijgen op 
basis van een 
ondersteuningsplan (OPP) 

Op afspraak Mevr. G. Schmidt 
Mevr. R. Hoogendam 

Aanmelding verloopt via het Intern 
Ondersteuningsteam.  

Jeugd en Gezinswerker 
(voorheen 
schoolmaatschappelijk 
werker) 

Leerlingen waarbij hulptrajecten 
geregisseerd moeten worden. 
De J&G werker heeft een 
actieve rol in het verbinden van 
school, thuis en externe 
hulpverleners, leerplicht en 
gebiedsteams 

De J&G werker is twee 
dagen per week op 
school en is 
beschikbaar op 
afspraak 

Mevr. A. Klaver Aanmelding verloopt via het Intern 
Ondersteuningsteam.  

Vertrouwenspersoon Leerlingen die een 
vertrouwenskwestie willen 
bespreken 

Op afspraak Mevr. A. Bijl 
Dhr. C. de Kroon 

Leerlingen en ouders kunnen zonder aanmelden 
contact opnemen met de vertrouwenspersonen. 

Intern Ondersteuningsteam 
(IO) 

Alle leerlingen Het IO komt ongeveer 
1x per schoolweek 
bijeen 

In het IO zijn vertegenwoordigd: 
ondersteuningscoördinator, 
ondersteuningsfunctionaris, 
orthopedagoog, 
leerlingcoördinator en in 
sommige situaties de mentor 
en/of de J&G werker. 

Aanmelding verloopt doorgaans via de mentor. 
Het IO bespreekt de leerling, adviseert de mentor 
en verwijst zo nodig naar interne of externe 
begeleiders. 

Jeugdverpleegkundige Alle leerlingen Wekelijks 
inloopspreekuur en 
volgens afspraak 

Mevr. T. van der Kort De jeugdverpleegkundige kan leef- en 
gezondheidsadviezen geven en zo nodig verwijzen 
naar de jeugdarts. Aanmelden kan via de 
ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal. 
 

Jeugdarts Alle leerlingen Op afspraak Dhr. M. van de Loo Hiervoor kan contact opgenomen worden met de 
ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal. 

Preventie spijbelen, 
leerplichtspreekuur 

Alle leerlingen Op afspraak Leerplichtambtenaar Hiervoor kan contact opgenomen worden met de 
verzuimcoördinator mevr. L. Lansdaal. 
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Welke ondersteuning? Voor wie? Wanneer? Door wie? Hoe gaat de aanmelding/ondersteuning? 

Begeleiding autisme Leerlingen met een diagnose 
ASS 

Op afspraak Mevr. T. Elgersma 
Mevr. M. Riemens 

Aanmelding verloopt via het Intern 
Ondersteuningsteam. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met de 
ondersteuningscoördinator mevr. L. Lansdaal. 

Jongerencoach Alle leerlingen Op afspraak Mevr. I. Hogenkamp Aanmelding kan rechtstreeks bij mevr. 
Hogenkamp. Zie website: https://depapaver.eu . 
of op advies van het Intern Ondersteuningsteam. 
Leerlingen die behoefte hebben aan coaching 
kunnen binnen school begeleid worden. De kosten 
van deze coaching zijn voor de ouders. 

https://depapaver.eu/
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Bijlage 3  Format verbeterplan 

 

 

                                                                                            VERBETERPLAN  

                                                                                            …………… tot ………….. 

Onderwerp:  

 

• ………………………………… 

 

 

Projecteigenaar 

 

 

 

 

Uitgangssituatie 

 

  

 

  

 

Doelstelling(en)  
(in gewenst gedrag)  

  

 

Prestatie-indicator(en)  

 

 

 

 

Implementatie 

(Opzet/werkwijze/activiteiten) 

 

 
Activiteiten 
 
 

 
Tijdpad 
 
 

 

Evaluatie 

 

 

 
 Activiteiten  

 
Tijdpad 
 

 

Borging  

 

 

 

 

Financiën 

 

 

 

 

Communicatie  
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Bijlage 4 Lijst van afkortingen 

 
 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
ASS  Autisme spectrum stoornis 
CPO  Centrum Passend Onderwijs 
DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs 
GGD  Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
GGZ  Geestelijke Gezondheids Zorg 
HALT  Het Alternatief 

  (Instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te  
voorkomen, bestrijden en bestraffen) 

HAVO  Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 
HGW  Handelings Gericht Werken 
LOOT  Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport  
LVS  Leerlingvolgsysteem 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MT  Management Team 
NOC/NSF Fusie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie  
OPP  Ontwikkelingsperspectiefplan 
OT  Ondersteuningsteam 
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified  

(Pervasieve ontwikkelings stoornis - niet anders omschreven)  
Po  Primair onderwijs 
RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
Swv  Samenwerkingsverband 
TCO  Toewijzings Commissie Ondersteuning 
TL  Theoretische leerweg 
TOV  Terugdringen Onbedoeld Verzuim 
TPO  Tripartite overleg 
Vo  Voortgezet onderwijs 
VSV  Voortijdig Schoolverlaten 
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