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1. Inleiding 
 
Het Samenwerkingsverband bestaat uit reguliere VO-scholen en scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs van Cluster 3 en 4. De besturen van deze scholen ontwikkelen samen in het SWV een 
systematiek voor toewijzing en uitvoering van de ondersteuning aan leerlingen die extra 
ondersteuning (en zorg) nodig hebben. Om deze systematiek helder en transparant te krijgen, zodat 
eenieder snel en effectief toegang heeft tot de informatie, is het noodzakelijk op het niveau van het 
SWV goed zicht te hebben op de mogelijkheden van alle scholen en dat duidelijk is waarin scholen 
elkaar aanvullen. In het SWV is ervoor gekozen een format voor alle reguliere VO-scholen op te 
stellen.  De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben een regiofunctie en bieden cluster 
3en4-onderwijs aan binnen meerdere samenwerkingsverbanden. Het is ondoenlijk van deze scholen 
te vragen binnen elk participerend samenwerkingsverband een “SWV-eigen”profielbeschrijving  te 
leveren. Van de VSO-scholen wordt verwacht het aanbod voor het VSO te beschrijven, met daarin 
opgenomen de toegevoegde waarde van het voortgezet speciaal onderwijs en de afspraken die 
tussen VO en VSO zijn gemaakt. 
 
Communicatie 
Het ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel 
wordt uitgelegd wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouders hun kind 
aanmelden bij de school, dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de afweging of een school de 
onderwijsondersteuning kan bieden waaraan een kind behoefte heeft. 
In de schoolgids van de school is een samenvatting van het ondersteuningsprofiel opgenomen. 
 
Professionalisering 
Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school. Mede op basis 
van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten beheersen om 
onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven. 
Het ondersteuningsprofiel brengt de ambities van de school in kaart als het gaat om extra 
ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities kunnen worden meegenomen in het schoolplan en/of 
zorgplan en zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid. 
 
Bovenschoolse inzet van het ondersteuningsprofiel 
Een samenwerkingsverband maakt eigen afspraken over de basisondersteuning en 
breedteondersteuning. Zo wordt bepaald aan welk niveau van ondersteuning elke school binnen het 
samenwerkingsverband moet voldoen. Door gebruik te maken van dit model zijn 
ondersteuningsprofielen onderling vergelijkbaar, zodat een bovenschools overzicht gemaakt kan 
worden. Dit helpt het bestuur van het samenwerkingsverband bij het bepalen: 

- van het niveau van basisondersteuning, dat tegelijkertijd realistisch en ambitieus is; 
- of scholen medegefinancierd zullen worden uit ondersteuningsmiddelen om het niveau van 

basis- en breedteondersteuning te realiseren; 



 2 

- of het samenwerkingsverband in staat is om alle leerlingen passend onderwijs te bieden, 
waarmee het samenwerkingsverband aan de bestuurlijke zorgplicht kan voldoen. 

 
Het Onderwijsondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten 
Het samenwerkingsverband maakt minstens eens in de vier jaar een ondersteuningsplan, waarin het 
uiteenlopende aspecten van haar beleid beschrijft. In het wettelijk kader is vastgelegd dat de 
onderwijsondersteuningsprofielen deel uitmaken van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. De samengevoegde onderwijsondersteuningsprofielen moeten inzichtelijk 
maken welke werking uitgaat van de afspraken die in het samenwerkingsverband worden gemaakt 
voor de basis- en breedteondersteuning en of in het samenwerkingsverband sprake is van een 
dekkend netwerk, op basis waarvan schoolbesturen aan hun zorgplicht kunnen voldoen om aan 
iedere leerling passend onderwijs te bieden. 
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2. Algemene gegevens 
 

2.1 Contactgegevens 
Naam samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Roosendaal eo. (afgekort SWV VO 
Roosendaal eo) 
Nummer: VO-30.02 
 
Naam van de school/locatie  Jan Tinbergencollege 
Adres    Burg. Schneiderlaan 2 
Postcode    4706 EZ 
Plaats en huisnummer  Roosendaal 2 
Telefoonnummer  0165 543871 
Email    rvanoorschot@jtc-roosendaal.nl 
Website   www.jtc-roosendaal.nl 
Directeur   J.C. van Wettum 
Zorgcoördinator  Y. Graafmans 
 
 
2.2 Onderwijsvisie/ schoolconcept 
 

Het Jan Tinbergen College is een openbare school, die in 1993 van start is gegaan.  

Openbaar betekent dat leerlingen en medewerkers van alle gezindten en levensovertuigingen bij 
ons welkom zijn. De school is een ontmoetingsplaats: leerlingen en leraren van diverse 
godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen komen bij elkaar samen en leven 
met elkaar. Net zoals in de maatschappij. Verscheidenheid beschouwen wij als een voordeel:  
leerlingen leren verschillen kennen, ze leren ermee omgaan, ze leren ze te waarderen.  
 
Het JTC wil  uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs geven en leerlingbegeleiding van hoge 
kwaliteit verzorgen voor onze leerlingen. Leren is niet iets dat je nu voor een cijfer doet en daarna 
kun je alles vergeten, nee: leren is een activiteit die gericht is op je toekomst: 

Je krijgt nu handvatten die je natuurlijk nu kunt gebruiken om mooie cijfers te halen, maar ook in het 
verdere van je leven.  

Je leert zelfstandig te zijn, je leert verantwoordelijkheid te dragen, je krijgt bouwstenen mee voor je 
verdere carrière.  

Je leert leren. Het motto van het JTC is: ‘van scholier tot student’. Wij vinden het ontwikkelen van de 
vaardigheid ‘leren leren’ dan ook van groot, misschien wel het allergrootst, belang.  

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl. Met die leerstijl moet je onderwerpen leren, soms onderwerpen 
die niet zo goed bij je eigen stijl passen. Het is dan belangrijk dat je leert om ook op andere 
manieren te leren. Leren hanteren van verschillende leerstijlen, manieren van omgaan met leerstof 
en leeractiviteiten, staat daarom centraal. Met respect voor ieders voorkeursstijl, maar nadrukkelijk 
ook aandacht voor enontwikkeling van andere leerstijlen. Wij zien de school als een periode waarin 
jonge mensen kennis opdoen, zich vaardigheden eigen maken en waarden en normen ontwikkelen 
waarmee zij de toekomst blijvend te lijf kunnen gaan.  

De drie uitgangspunten van ons onderwijs komen uit het gedachtengoed van Helen Parkhurst: 
vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. 

Vrijheid in gebondenheid 

Binnen de vastgestelde programma's van de school kan elke leerling eigen keuzes maken over de 
inrichting van de studie. Leerlingen moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom 
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krijgen ze ruimte om een stukje van hun leren zelf te plannen. Als dat goed gaat, krijgen ze meer 
ruimte. Als het niet goed gaat, doen we een stapje terug. 

Zelfstandigheid 

De leerling wordt opgeleid om uiteindelijk zelfstandig de studie ter hand kunnen nemen. Hij wordt 
steeds meer zelf verantwoordelijk voor het studieverloop. De leerlingen moeten die 
verantwoordelijkheid op den duur leren dragen. De leraren zijn vooral begeleiders in dit proces en 
bieden de leerling voldoende ruimte en vertrouwen om te groeien tot een zelfverantwoordelijke 
student.  

Samenwerking  

De leerlingen helpen elkaar in het leerproces, zodat zij - ook voor de toekomst - hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen. Samenwerken is gebaat bij goede persoonlijke verhoudingen. 
Docenten investeren daarom bewust in het aangaan van prettige onderlinge relaties zowel met 
elkaar als met leerlingen. De gedachten van Helen Parkhurst komen terug in onze uitgangspunten: 

 
 

gaan en zaken die beter 
kunnen. 

 

 
In al onze activiteiten streven wij naar groei in zelfstandigheid. Wij willen een sfeer en werkklimaat 
scheppen, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dit laat zich vangen in vijf 
pijlers: vertrouwen, geborgenheid, structuur, respect, kwaliteit. 
In zo’n klimaat kunnen leerlingen (en personeelsleden)zich maximaal ontplooien. Het gaat er daarbij 
niet alleen om dat iedere persoon de voor hem/haar hoogst haalbare (studie)resultaten behaalt, 
maar ook om ontplooiing als individu binnen een organisatie. Voor leerlingen denken we daarbij in 
het bijzonder aan ontplooiing op sociaal-emotioneel, cultureel, internationaal, creatief en sportief 
gebied. 
 
Elkaar met respect behandelen is iets wat wij van alle medewerkers en leerlingen binnen de school 
vragen. In de dagelijkse omgang met elkaar, in en buiten de lessen. Maar ook in ons onderwijs 
besteden wij natuurlijk aandacht aan respect. 
 
In ons adaptief onderwijs zijn we er ons steeds van bewust dat de kwaliteit van de relatie tussen 
docent en leerling de motivatie en het leren in grote mate beïnvloedt. We gaan er van uit, dat de 
leerling al veel competenties heeft: hij kan al veel en weet al veel. Als de docent de leerling steeds 
dat gevoel geeft, versterkt dat het zelfvertrouwen van de leerling en de zin in leren.  
Tot slot gaan wij ervan uit, dat de leerling gebaat is bij autonomie, dat wil zeggen: we gaan er van uit 
dat de leerling zichzelf wil ontwikkelen, zelf wil leren.   
 
Het streven van het JTC is dat onze leerlingen zelfstandigheid verwerven, hun lerend vermogen 
ontwikkelen en dat zij zich normen en waarden eigen maken waarmee zij een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan een steeds internationalere samenleving in en buiten de school, zowel nu als in 
de toekomst. 

 
 
2.3 Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 
 

Beschrijving 2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

Huidig 
Schoolj. 
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Aantal leerlingen 1216 1217 1306 1365 

Aantal leerlingen met lwoo of pro indicatie 0 0 0 0 

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-4 6 6 4 10 

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-3 5 5 7 10 

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-2 0 1 1 1 

Aantal leerlingen met een rugzakje REC-1 0 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in een ZAT is besproken     

Aantal leerlingen dat geplaatst is op een 
bovenschoolse voorziening ( rebound, plus, Op de 
rails, Herstart) 

    

Aantal leerlingen dat is teruggeplaatst of geplaatst 
vanuit een bovenschoolse voorziening  
(rebound, plus, Op de rails, Herstart) 

    

Aantal leerlingen dat is verwezen naar VSO     

Aantal leerlingen met dyslexie     

Aantal leerlingen met dyscalculie onbekend 

Aantal hoogbegaafde leerlingen onbekend 

Aantal leerlingen met een vastgestelde 
ontwikkelingsstoornis (ADHD, PDD-NOS e.d.) 

    

 
 
2.4 Toelatingscriteria, beleid en randvoorwaarden 
 
Het JTC laat een leerling toe: 
a. Indien de leerling van het toeleverend onderwijs een advies krijgt voor één van de opleidingen 

die het JTC aanbiedt en de externe onderzoeken dat advies (naar het oordeel van het JTC) in 
voldoende mate ondersteunen. 

b. Indien er (naar het oordeel van het JTC) voldoende uitzicht is dat de leerling binnen een doorvoor 
aanvaardbare periode op het  JTC een diploma zal kunnen halen, binnen de actuele 
begeleidingsfaciliteiten en de actuele gebouwelijke situatie die het JTC aanbiedt. 

c. Indien het leeftijdsverschil tussen de leerling en de beoogde klasgenoten (naar het oordeel van 
het JTC) niet onaanvaardbaar groot is. 

d. Indien - gebaseerd op rapportages en adviezen van het toeleverende onderwijs en/of 
ondersteunend onderzoek – er geen specialistische begeleiding nodig is om de leerling adequaat 
te laten functioneren in onderwijsgroepen van 25 tot 30 leerlingen groot. 

e. Indien – gebaseerd op rapportages en adviezen van het leverende onderwijs en/of 
ondersteunend onderzoek – er geen extra of aanvullende begeleiding nodig is om de leerling 
adequaat te laten functioneren in onderwijsgroepen van25 tot 30 leerlingen groot, behalve 
wanneer 
 1) die extra of aanvullende begeleiding (naar het oordeel van het JTC) gerealiseerd kan worden 
met regulier personeel van het JTC, en 
 2) er voor die extra of aanvullende begeleiding aanvullende middelen kunnen worden gevonden, 
en  
3) er binnen het JTC ruimte kan worden gevonden in een klas waarin (naar het oordeel van het 
JTC) de aanwezigheid van de leerling niet tot onaanvaardbare samenstelling van de klas leidt – 
dit is in zijn algemeenheid het geval wanneer er in één klas twee of meer leerlingen zouden 
worden geplaatst waarvoor deze extra of aanvullende begeleiding nodig is. 

f. Indien er tussen JTC en ouders voldoende overeenstemming is over het pedagogisch en 
didactisch klimaat, zodat de leerling binnen het onderwijsconcept van het JTC kan functioneren. 
Dit blijkt minimaal uit ondertekening door de ouders van de onderwijsovereenkomst.  
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Leerlingen worden in ieder geval niet op het JTC geplaatst indien:  
a. Een leerling niet voldoet aan de toelatingscriteria voor een opleiding. 
b. Een leerling een LWOO- of PRO-indicatie heeft. 
c. De directie van oordeel is dat hun aanwezigheid een gevaar zou kunnen opleveren voor 

medeleerlingen of voor medewerkers van de school, of anderszins het veilige klimaat in de 
school in gevaar brengen. 

d. De directie van oordeel is dat de leerling niet leerbaar is, of dat er onvoldoende uitzicht is op 
mogelijke diplomering. 

e. Er extra ondersteuning of begeleiding (buiten de basisondersteuning van de school) noodzakelijk 
is maar daarvoor geen financieringsbron aanwezig is. 

f. De onderwijsovereenkomst niet wordt getekend. 
 

 
3. Basisondersteuning 
 
3.1. Definitie 
De basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve 
en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school 
planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met 
ketenpartners worden uitgevoerd. 
 
3.2 De vier aspecten van basisondersteuning 
De basisondersteuning van de school kent vier aspecten: 

- preventie 
- inrichting van de ondersteuningsstructuur 
- planmatig werken 
- kwaliteit 

In de beschrijving van de basisondersteuning zijn afspraken vastgelegd over licht curatieve 
interventies. Deze afspraken staan hieronder vermeld, met een beschrijving van hoe wij het geregeld 
hebben, een verwijzing naar documenten, een ambitieniveau een stappenplan voor verbetering. 
Genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de 
continuïteit van de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. 
 
Basisorganisatie van het onderwijs 
Het JTC werkt met klassen met een gemiddelde grootte van ongeveer 26 leerlingen. Het is niet 
mogelijk om leerlingen kleinschaliger dagelijkse onderwijsomgeving aan te bieden. 
Het JTC werkt met een aanbod van alle opleidingen op 1 locatie (dan wel een enkele dislocatie). Het 
is niet mogelijk om leerlingen te huisvesten op een kleinschaliger locatie. 
Het JTC werkt met onderwijs gebaseerd op contact tussen leerlingen en docenten. Het is niet 
mogelijk om structureel afstandsonderwijs of thuisonderwijs uit te voeren of te faciliteren. 
Het JTC heeft geen mogelijkheden voor LWOO- of PRO-onderwijs en kan leerlingen met 
noodzakelijke ondersteuning op die terreinen geen passend onderwijs aanbieden. 
 
 
Preventie 
 

1. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen). 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Het JTC heeft dyslexie en dyscalculie geïntegreerd in onze brede regeling specifiek faciliteiten  
Het aanbod maakt onderscheid tussen ernstig enkelvoudig dyslectisch aan de ene kant en ‘gewoon 
dyslectisch en dyscalculistisch aan de andere kant. Een erkende verklaring is altijd noodzakelijk om 
faciliteiten te ontvangen. De faciliteiten variëren van eenvoudig (meer tijd, oefenen tijdens KWT met 
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taalsoftware) tot uitgebreid ( RT en beperkte auditieve ondersteuning bij toetsen) en worden per 
leerling op maat vastgesteld in een handelings/begeleidingsplan. 

B. Documentatie 
De regeling rond dyslexie en dyscalculie is opgenomen in de ‘Regeling specifieke faciliteiten’, deste 
staat openbaar op de website. 

C. Ambitieniveau 
Ondersteuning bieden om leerlingen met hun handicap toch zonder al te veel strubbelingen  een 
diploma te laten halen. In de eerste jaren is de ondersteuning wat ruimer dan de toegestane 
ondersteuning bij het eindexamen. Vanaf klas 3/4 beperkt de ondersteuning zich tot wat binnen de 
wettelijke examenregelingen is toegestaan. 

D. Stappenplan voor verbetering 
De regeling specifieke faciliteiten is zeer recent geëvalueerd en aangepast. Wij zijn doende de 
nieuwe facetten in te voeren, verbeterpunten zijn nog niet aan de orde.  
Lopend schooljaar 2014/15 wordt geëvalueerd. 

 
 

2. De school biedt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een 
meer of minder dan gemiddelde intelligentie 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

 indeling in niveaugroepen (M, H en V) met een eerste jaar waarin we een mh, hv variant 
kennen, per niveaugroep, omgaan met verschillen op microniveau 

 KWT uren in klas 1 t/m 3 waarbinnen met remediërende en verdiepende taken wordt gewerkt   

B. Documentatie 
Schoolgids en website 

C. Ambitieniveau 
Een diploma halen passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van de leerling 

D. Stappenplan voor verbetering 
Rendementmetingen en PDCA cycli over verschillende items passend bij dit onderdeel. 

 
 

3. De school is fysiek toegankelijk , heeft aangepaste werk- en instructieruimtes en  beschikt over 
hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
De school beschikt op de hoofdlocatie over een lift en een aula lift waardoor alle ruimtes fysiek 
toegankelijk zijn. De ruimtes zelf zijn dusdanig ruim van opzet dat toegankelijkheid geen probleem 
is. De hoofdlocatie is drempelloos, de deuren zijn voldoende breed om toegankelijkheid met een 
rolstoel te garanderen. Er zijn ruimtes die geschikt zijn of eenvoudig geschikt gemaakt kunnen 
worden voor (medische) handelingen uitgevoerd door een geautoriseerde hulpverlener. 
De nevenlocatie is minder fysiek toegankelijk: er is geen lift, een deel van de lessen worden verzorgd 
op een verdieping die met rolstoel niet bereikbaar is. De leeftijd van het gebouw maakt dat er 
sprake is van slechte fysiek toegankelijkheid voor minder validen. 

B. Documentatie 
Zorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website, bouwplan school op aanvraag beschikbaar 

C. Ambitieniveau 
Ondersteuning bieden om leerlingen met hun handicap toch zonder al te veel strubbelingen een 
diploma te laten halen. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Onderdeel van de reguliere PDCA cycli 

 
 

4. De school biedt (ortho) pedagogische en/of (ortho)didactische programma’s en methodieken die 
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gericht zijn op de sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld:  

 aanbod van RT voor dyslectici 

 SOVA en faalangsttrainingen (intern en desgewenst extern) 

 projecten rond pesten en respect, weerbaarheid, persoonlijke ontwikkeling 

 op individuele basis wordt expertise ingehuurd, vrijwel altijd op aangeven van IZO of ZAT 

B. Documentatie 
Zorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website, regeling specifieke faciliteiten beschikbaar 
op openbaar deel van de site 

C. Ambitieniveau 
Ondersteuning bieden om leerlingen met beperkingen die voortkomen uit gedragsproblemen en/of 
sociaal-emotionele problematiek toch zonder al te veel strubbelingen een diploma te laten halen. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Onderdeel van de reguliere PDCA cycli 

 
 

5. De school heeft een protocol voor medische handelingen 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Het protocol medische handelingen is vastgesteld en gepubliceerd op de website.  

B. Documentatie 
Protocol medisch handelen is beschikbaar op het openbaar deel van de site  

C. Ambitieniveau 
Ondersteuning bieden om leerlingen welke afhankelijk zijn van medicijnen de mogelijkheid te 
bieden om zonder al te veel strubbelingen  een diploma te laten halen, de school blijft hierbij wel 
binnen wettelijk kaders en verantwoordelijkheden m.b.t. medicijnverstrekking, voorbehouden en 
risicovolle handelingen. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Onderdeel van de reguliere PDCA cyclus 

 
 

6. Er zijn afspraken gemaakt over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met 
ketenpartners kan bieden 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Licht curatieve interventies worden via ZAT, SMW en vaste ingehuurde AB’ers (via LGF gelden) 
aangeboden   

B. Documentatie 
Zorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website en procedurebeschrijving ZAT 

C. Ambitieniveau 
Ondersteuning bieden om leerlingen met licht curatieve ondersteuning de mogelijkheid te bieden 
om zonder al te veel strubbelingen  een diploma te laten halen. LGF budgetten worden hierbij 
effectief en met ruimte ingezet 

D. Stappenplan voor verbetering 
PDCA cyclus samenwerkingsverband en jaarlijkse evaluatie van functioneren ZAT 

 
 
 
 
Ondersteuningsstructuur 
 

Expertise van het ondersteuningsteam (inc.ZAT) 

A. Functies of taken leden ondersteuningsteam 
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1. Mentoren en teamleiders 
2. Zorgcoördinator + directieportefeuille zorg 
3. Remedial teacher 
4. Schoolmaatschappelijk werk 
(5 Ambulante begeleiding (gefinancierd uit de LGF gelden, maar door de huidige constructie ook 
beperkt inzetbaar voor niet LGF leerlingen)) 
6 Intern Zorg Overleg 
7 ZAT 

B. Expertise 
1. communicatie richting team, ouders en externen, middel en laag frequente gespreksvoering 
(cognitief gerichte gesprekken, spiegelgesprekken, planningsgesprekken) 
2. besluitvorming, faciliterend, communicatie richting externen, IZO en ZAT 
3. dyslexie en dyscalculie 
4 reflectiegesprekken, acties/gesprekken met het oog op lichtere situaties die zorg behoeven, 
signalering richting mentoren/ouders/teamleiding, advisering richting zorg binnen IZO en ZAT, 
doorgeefluik naar andere externen 
(5 uitvoerende expertise voor rec4 en rec 3 leerlingen, gesprekspartner bij maken van 
handelings/begeleidingsplan, controle en behandelgesprekken met leerlingen, adviseur 
zorgcoördinator, ondersteuning bij maken van problematische handelingsplannen, informatie 
verstrekking naar docententeams, netwerk binnen rec 3 en rec 4. 
 

C. Hoe is deze zichtbaar binnen de school? 
1. Spreekt voor zich 
2. Spreekt ook voor zich, nemen een heldere plaats in binnen de organisatie van de school 
3. Is twee ruime dagdelen per week aanwezig op school, heeft dan een eigen werkplek 
4  Twee ruime dagdelen per week aanwezig, heeft dan een spreekuur (vooral voor leerlingen, maar 
ook mentoren worden dan aangesproken, is benaderbaar via teamleider en speelt ook een rol bij 
onderdelen van scholing, wordt betrokken bij structureel overleg (IZO en ZAT) 
(5 Beide ambulante begeleiders zijn op vaste dagdelen aanwezig op school en werken dan op 
oproep/afspraken basis, rec4 2 dagdelen, rec3 1 dagdeel, worden regelmatig betrokken bij 
handelingsoverleg) 

D. Hoe wordt samengewerkt met  ketenpartners? 
1.Via ZAT 
2.Via de ‘school’ AB-ers en veelal via hen met expertisecentra van de REC scholen  
3. Via schoolmaatschappelijk werk 
4. directe contacten met specifieke externen daar waar nodig door zorgcoördinator, cq schoolleiding 
 

 
 
Planmatig werken (uit toezichtkader inspectie) 
 

1. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 
De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op de onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen. Leerlingen zijn actief betrokken. Docenten stemmen de instructie, 
verwerkingsopdrachten en de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. De 
school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. Het aanbod is 
afgestemd op het vervolgonderwijs of beroepspraktijk. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld: 
Ingeroosterde uren KeuzeWerktijd (KWT) geven leerlingen de mogelijkheid onder begeleiding meer 
dan het aantal ingeroosterde uren voor een vak aan dat vak te besteden. Hiermee kunnen leerlingen 
meer aandacht besteden aan vakken waarin zij niet zo sterk zijn. Voor betere leerlingen zijn er extra 
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uitdagingen, in de vorm van tickets waarvoor zij kunnen kiezen , en binnen vakken in de vorm van 
verrijkingsopdrachten en/of PLUS-opdrachten. 
Sociale competenties zijn grotendeels ingebed in het reguliere onderwijs, in de vorm van 
activerende didactiek en samenwerkingsvaardigheden; het komt nog nadrukkelijker aan de orde in 
tickets en J-TeCh en bij activiteiten in het kader van Maatschappelijke stage in alle leerjaren met 
uitzondering van het examenjaar. Voor bijzondere situaties is er een aanbod van trainingen Sociale 
vaardigheden en faalangstreductietraining. 
Werkwijze van vakken in de bovenbouw speelt in op MBO-, HMO- en WO-aanpak. Dat geldt door 
extra inhoudelijk aanbod (vakken als Academische Vorming en V2F), projectmatige aanpak en 
werken met vakgerichte vormcriteria (bijvoorbeeld NL&T, Kunstvakken), oriënterend (bezoeken aan 
MBO-, HBO- en WO-instituten en deelnemen aan projecten daar), gericht praktisch onderzoek 
(bijvoorbeeld Biologie). 

B. Documentatie 
De regeling rond KWT en Tickets is vastgelegd in het schoolplan en gepubliceerd op de website. De 
regeling rond PLUS-opdrachten is in pilotfase en vastgelegd in het teamplan van de onderbouw. 
Het onderwijs rond sociale competenties is vastgelegd in het schoolplan, het zorgplan en het 
document Burgerschapscompetenties. 
Aansluiting op MBO-, HBO en WO is vastgelegd in het schoolplan, de lessentabel  bovenbouw en de 
inhoudelijke programma’s van bovenbouwvakken. 

C. Ambitieniveau 
Doelstelling is dat de school voor alle leerlingen een uitdagende en inspirerende leeromgeving is, 
waarin de leerlingen in staat worden gesteld een bij hun niveau passend diploma te behalen (zie 
schoolplan 2011-2016). 

D. Stappenplan voor verbetering 
Onderwijskundige verbeteringen worden aangestuurd door het Schoolplan, de daaraan 
gerelateerde schoolbrede jaarplannen en de daaruit afgeleide afdelingsjaarplannen. Onderdeel van 
de cyclus is jaarlijkse evaluatie van de voortgang en daarop gebaseerde doorontwikkeling.  

 
 

2. Taal- rekenbeleid, leerwegondersteuning, praktijkonderwijs 
De school heeft doelen gesteld die er op gericht zijn achterstanden te bestrijden. 
De school met een substantieel percentage taal- en/of rekenzwakke leerlingen heeft bij alle vakken 
een aanbod aan leerinhouden dat past bij de onderwijsbehoeften van deze leerling . 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
In hoofdlijnen : 
- Diagnostische toetsing; 
- die gegevens worden doorgespeeld naar vakdocenten die dit indien nodig op individuele basis of in 
collectieve zijn van invloed laat zijn op de leerinhouden; 
- Binnen KeuzeWerkTijd krijgen leerlingen met achterstand (verplicht) extra werk/ondersteuning op 
taal- en/of rekenvlak. Ook Engels speelt hierbij een rol. Ondersteuning gaat middels software en 
zogenaamde taal- en rekenkisten; 
- Het vak rekenen is over de gehele school ingevoerd. Er wordt op maat vastgesteld wordt wat de 
individuele leerling moet doen: instructie volgen, oefenen, verdiepen. In hogere klassen wordt via 
diagnostische toetsing vastgesteld wie er de rekenlessen nog moet volgen. Binnen de les gaat het 
weer op maat. 
- De domeinen van Taal nemen binnen het vak Nederlands met het oog op het examen een 
specifieke plaats in. 
- Er zijn collectieve afspraken over spelling die binnen de talen gehanteerd worden en die een rol 
spelen bij bijvoorbeeld het profiel- cq sectorwerkstuk. 
 

B. Documentatie 
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Taal en Reken beleidsplan, Addenda daarop 

C. Ambitieniveau 
Via een op maat benadering leerlingen begeleiden om te voldoen aan de eisen (Meijerinck) 
behorende bij hun cognitieve examenniveau. De ambitie is dat niemand alleen op de nieuwe taal – 
en rekenregels gaat afhaken. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Reguliere PDCA cycli 
 

 
 

3. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige leeromgeving 
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. De school heeft inzicht in de 
veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich op gebied van sociale veiligheid 
voordoen. Leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om. Mentoren 
stimuleren het welbevinden en de motivatie van leerlingen. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

 tevredenheidsonderzoeken (leerlingen en ouders) 

 projecten rond respect en pesten 

 intern meldpunt sociale onveiligheid 

B. Documentatie 
kwaliteitsplan openbaar op website, schoolgids 

C. Ambitieniveau 
In een veilige omgeving een diploma halen passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van de 
leerling 

D. Stappenplan voor verbetering 
Regulier PDCA cycli 

 
 

4. De school heeft continue zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor 
het volgen van prestaties en de ontwikkelingen van leerlingen. Leerlingen behalen het 
opleidingsniveau dat mag worden verwacht en lopen weinig vertraging op tijdens  de opleiding. 
School- en examencijfers zijn van een aanvaardbaar niveau. Leraren volgen en evalueren 
systematisch de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, ook in het vervolgonderwijs of 
beroepspraktijk. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
1. Individuele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd via een digitaal Leerlingvolgsysteem. 
Individuele ontwikkeling wordt gemonitord door de mentor, besproken in de docentenvergadering. 
Er is een structuur voor communicatie met ouders. 
2. Individuele en collectieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taal- en 
rekenvaardigheden wordt gevolgd middels genormeerde toetsen. Er is een structuur voor het 
oplossen van individuele achterstanden. Collectieve ontwikkelingen worden besproken in de 
directie. 
3. Doorstroomresultaten worden jaarlijks opgesteld en gepubliceerd. Ze worden besproken in de 
docententeams en met de secties. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld. 
4. Resultaten van schoolexamens en centraal schriftelijke examens worden jaarlijks verzameld en 
gepubliceerd. Ze worden besproken met de afdelingsleiding, in het afdelingsteam, en met 
verantwoordelijke docenten. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld. 
5. Resultaten van afgestudeerde leerlingen worden door vervolgopleidingen (deels) aangeleverd. De 
resultaten worden intern gepubliceerd en besproken in de afdelingen. 

B. Documentatie 
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Resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in het Onderwijsverslag. Dit is openbaar beschikbaar op de 
website.  

C. Ambitieniveau 
Met voldoende doorstroom en een redelijk rendement (minimaal gelijk aan de landelijke 
doorstroom en rendementen) al onze leerlingen een diploma te laten halen passend bij de 
mogelijkheden en capaciteiten van de leerling 

D. Stappenplan voor verbetering 
Reguliere PDCA cycli 

 
 

5. Het personeel heeft zicht op de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie en werkt 
opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de onderwijsarrangementen 
(ontwikkelingsperspectief). 
Op basis van analyse van verzamelde gegevens bepaalt de school tijdig de aard van de 
ondersteuning voor zorgleerlingen, voert de ondersteuning planmatig uit en evalueert regelmatig de 
effecten van de ondersteuning. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

 leerling-bespreking en rapportvergadering 

 IZO, ZAT 

 diverse beschikbare meetinstrumentaria 

B. Documentatie 
Zorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website en intern organisatieplan 

C. Ambitieniveau 
Goede signalering en qua basiszorg handelend docententeam welke tijdig de expertise van IZO, ZAT 
zoekt.  

D. Stappenplan voor verbetering 
Reguliere PDCA cycli. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de procedure en aan een algemeen 
‘JTC zorgplan van aanpak’ (voorheen handelingsplan).  
Deskundigheidsbevordering bij het personeel op dit gebied is integraal onderdeel van het jaarlijks 
scholingsplan. 

 
 

6. Het personeel werkt continue aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 
Docenten signaleren vroegtijdig leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen bij leerlingen en 
hebben zicht op behoeften van ouders bij de opvoeding. Docenten beschikken over juiste 
technieken bij effectieve interventies. De school kent een scholingsaanbod gericht op de 
ondersteuningsvraag van leerlingen. Het personeel beschikt over didactische, organisatorische en 
pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het 
personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over 
leerlingenzorg, staat open voor reflectie en ondersteuning bij hun handelen en werkt continue aan 
hun handelingsgerichte vaardigheden. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 

 Jaarlijks scholingsplan en aanbod van training via een academievorm 

 vast onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus  
B. Documentatie 
Scholingsplan en FUGE beschrijving 

C. Ambitieniveau 
Goede signalering en qua basiszorg handelend docententeam welke tijdig de expertise van IZO, ZAT 
zoekt. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Reguliere PDCA cycli 
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7. Voor alle zorgleerlingen is een ambitieus onderwijszorgarrangement vastgesteld. 
De school is gericht op het stimuleren van talent en op het leveren van (intellectuele) prestaties. De 
school stelt bij plaatsing voor iedere zorgleerling een ontwikkelingsperspectief vast. De school volgt 
of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding 
hiervan beredeneerde keuzes. Ouders en leerlingen zijn hierbij nauw betrokken. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Via Zorgplan van aanpak (handelingsplan) en bijbehorende procedure 

B. Documentatie 
Procedure en standaard zorgplan van aanpak 

C. Ambitieniveau 
Actiegericht ondersteuning bieden om leerlingen met een zorgvraag de mogelijkheid te bieden om 
zonder al te veel strubbelingen een diploma te laten halen conform het verwachte niveau  

D. Stappenplan voor verbetering 
PDCA van zorgplan van aanpak 

 
 

8. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden goed begeleid bij de overgang naar een andere 
school voor vo, een bovenschoolse voorziening, het vso of het mbo. Scholen zorgen voor een warme 
overdracht. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Deze taak ligt bij het IZO (teamleider samen met ZOCO en mentor) en wordt op individuele basis en 
vraag gestuurd uitgevoerd  

B. Documentatie 
Zorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website 

C. Ambitieniveau 
Leerlingen worden door de overdracht niet belemmerd in het voldoen aan hun 
ontwikkelingsperspectief van dat moment. 

D. Stappenplan voor verbetering 
Reguliere PDCA cyclus op zorgplan 

 
 

9. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur en zorgteam. 
De zorgstructuur is beschreven in het zorgplan van de school. Leden van het zorgteam hebben een 
duidelijke taakomschrijving. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie zijn duidelijk 
en transparant. 

A. Wij hebben dit als volgt geregeld. 
Het JTC heeft een interne zorgstructuur. De structuur is beschreven in het zorgplan en gepubliceerd 
op de website. Alle rollen zijn omschreven, de zorg wordt conform die omschrijving uitgevoerd. 
In het Zorgplan zijn onder andere te vinden:  diverse zorgprocedures, functie en rol van 
InternZorgOverleg en  ZorgAdviesTeam,  taakomschrijving van docenten en mentor en andere 
medewerkers van de school, ZorgCoördinator en teamleider en directie. 

B. DocumentatieZorgbeleidsplan beschikbaar op openbaar deel website 
Privacy-regelingen en procedure-omschrijvingen voor zorgtrajecten en IZO/ZAT. 

C. Ambitieniveau 
Heldere en effectieve zorg, passend bij de behoeften van individuele leerlingen om op een diploma 
gericht onderwijs te kunnen volgen, en aansluitend bij de organisatorische en professionele 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het JTC om zorg te organiseren en uit te voeren. 

D. Stappenplan voor verbetering 



 14 

Regulier PDCA cycli 
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3. Breedteondersteuning 
 

Dit is de extra ondersteuning, met inzet van extra middelen uit het samenwerkingsverband, in de klas 
of in een gespecialiseerde onderwijssetting binnen en buiten  de school. De leerling volgt een 
afwijkend onderwijsprogramma (arrangement), er is een ontwikkelingsperspectief opgesteld en er 
wordt handelingsgericht gewerkt. Toewijzing van extra middelen vindt plaats via het 
Samenwerkingsverband .                                                                                                                                                         
Wanneer de school de extra ondersteuning niet kan bieden, wordt de leerling doorverwezen naar 
gespecialiseerde onderwijsvoorziening (zie verder onder diepteondersteuning). 
 
De extra ondersteuning kan bestaan uit: 

- leer- en ontwikkelingsondersteuning 
- fysiek medische ondersteuning 
- sociaal- emotioneel en gedragsondersteuning 
- ondersteuning in de thuissituatie 
-  

In de breedteondersteuning onderscheiden we ook de bovenschoolse  voorzieningen. Het gaat hier 
over de Rebound-voorziening, Herstart en Op de rails. Daarnaast kent het SWV ook de zg. 
Plusvoorziening. Deze laatst genoemde voorziening valt formeel niet onder de werking van het SWV , 
maar onder het VSV-convenant. Naar het zich laat aanzien worden na beëindiging van dit convenant 
de VSV-budgetten overgeheveld naar de SWV’n ( per 1 augustus 2015). Op dit moment wordt binnen 
het SWV gewerkt aan een integratie van genoemde bovenschoolse voorzieningen.                                                              
Onderstaand worden de karakteristieken vermeld van de genoemde voorzieningen.  

1. REBOUND 

a. Te plaatsen leerlingen vertonen problemen gerelateerd aan de eigen schoolloopbaan en 
het onderwijs. Concrete voorbeelden: geen motivatie voor schoolwerk, slechte 
leerresultaten, ontbrekende leervoorwaarden, dreigende stagnatie of uitval, 
problematisch verzuim, geschorste of verwijderde leerlingen, leerlingen die mogelijk niet 
op hun plaats zijn in het VO. 

b. Schoolgerelateerde factoren(kenmerken van de school). Concrete voorbeelden: er zijn 
op de reguliere school forse problemen met de leerling, waardoor een onveilige situatie 
ontstaat, de ondersteuning die op de school kan worden geboden in de 
basisondersteuning schiet te kort ( de problemen gaan de draagkracht van de school te 
boven), de school heeft vermoedens , maar heeft meer inzicht nodig in de problematiek 
van de jongere. 

Contra-indicaties zijn: 
- Leerlingen met een REC-4 indicatie(TLV voor REC 4) 

- Leerlingen met REC4(TLV4) rugzak/extra ondersteuning 

- Leerlingen in justitieel traject 

- Leerlingen die langdurig thuiszitten 

 
2. HERSTART 

Deze voorziening is gericht op de leerplichtige leerling die thuiszit. Om diverse 
redenen zitten zij (langdurig) thuis. Vaak is het niet meer mogelijk terug te gaan naar 
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de oude school. Deze voorziening is in het leven geroepen voor deze thuiszitters om 
in een traject van maximaal 16 weken weer naar school te gaan.                                    
De doelgroep bestaat voornamelijk uit leerlingen met  gedragsproblemen, variërend 
van moeilijk te hanteren gedrag, leerlingen met sociale- en/of emotionele problemen 
tot leerlingen die vallen binnen het autistisch spectrum. Ook andere problematieken 
kunnen aan de orde zijn, zolang ze maar minimaal 4 weken thuis zitten.                                                                                                                                                                  
In feite gelden er twee doelstellingen: 

a. Het weer laten leren wennen aan het ritme en de regelmaat van 
“naar school gaan” 

b. Bepalen welke school het beste past bij de leerling.                         
NB. de oorspronkelijke school heeft de zorgplicht !!! 

3. OP DE RAILS 

Sommige leerlingen vertonen gedragsproblemen waardoor de veiligheid van de 
leerling zelf, de medeleerling(en) en/of de docenten in het gevaar komen. Er is hulp 
nodig om te voorkomen dat de leerling niet meer naar school (terug) kan. “Op de 
rails”helpt de leerling in een traject van maximaal 52 weken weer op de rails. De 
leerling participeert in een onderwijsprogramma, dat veel persoonlijke aandacht en 
begeleiding biedt. De leerling krijgt de kans een nieuwe start te maken. 
Bij de omschrijving van de doelgroep worden de volgende elementen onderkend: 
1. Er is sprake van structurele gedragsproblemen, waardoor de veiligheid van de 

leerling, medeleerling , docent in gevaar komen. 

2. Er is geen sprake van geclassificeerde stoornis. 

3. De leerling zit in het reguliere VO 

4. De leerling heeft meer ondersteuning en aandacht nodig dan geboden kan 
worden in de huidige onderwijsleersituatie 

5. De leerling heeft geen CVI-indicatie/TLV voor het VSO 

6. En ook niet in een traject van CVI/TLV zit 

7. En er ook geen sprake is van rugzak/extra ondersteuning 

8. De leerling ingeschreven blijft op de reguliere VO-school 

 
4. PLUSVOORZIENING 

Deze voorziening vindt zijn oorsprong in het rapport “Vertrouwen in de school: over 
de uitval van overbelaste jongeren”van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid”(2009). Overbelaste jongeren hebben dusdanig veel problemen aan 
hun hoofd , dat ze niet meer toekomen aan het volgen van onderwijs, maar cognitief 
wel in staat zijn om een diploma dan wel startkwalificatie te behalen. Maar ze 
dreigen door de problemen het onderwijs te verlaten. 
 

 



 17 

 
De school kent de volgende arrangementen . (deskundigheid/aandacht en 
tijd/voorzieningen/gebouw/samenwerking) 
 

Arrangement Invulling 

Aanpak voor leerlingen met 
beperkte lichamelijke 
beperkingen 

Deskundigheid 
De school heeft ervaring met leerlingen die in een rolstoel zitten, of 
gebruik maken van een rollator, met leerlingen met gedeeltelijke 
beperking van het gezicht of het gehoor  Ondersteuning en 
begeleiding wordt geformuleerd op basis van het 
ontwikkelingsperspectief door daarvoor het handelingsplan in te 
vullen. Aandacht en tijd 
Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te begeleiden. Leerlingen 
helpen elkaar. Op basis van het arrangement worden extra 
evaluatiegesprekken van de mentor met leerling en ouders 
ingepland. 
 
Voorzieningen 
a. Bij lichamelijke beperking: de bewegingslessen worden gegeven 

door een vakleerkracht die in staat is om sommige oefeningen, 
eventueel in overleg met de MRT, aan te passen aan de 
mogelijkheden van de leerling. De leerling kan een individuele 
ondersteuning krijgen door de MRT. 

b. Bij gedeeltelijke beperking van het gehoor: door plaatsing in de 
klas of (op basis van een arrangement) inschakelen van 
technische hulpmiddelen kan het onderwijsproces worden 
verbeterd. Voor luistervaardigheden of spreekvaardigheden bij 
talenonderwijs zijn individueel deels oplossingen te vinden. Bij te 
grote beperking wordt het onderwijs voor het JTC onmogelijk. 

c. Bij visuele beperkingen: de school heeft mogelijkheden voor 
gesproken boeken, vergrote prints van schriftelijke toetsen, en 
andere voorzieningen (zie de Regeling Specifieke Faciliteiten). Op 
basis van een arrangement kunnen individueel technische 
hulpmiddelen worden ingeschakeld. Bij te grote beperking wordt 
het onderwijs voor het JTC onmogelijk. 

 
Gebouw 
Het schoolgebouw is relatief nieuw en gebouwd op toegankelijkheid 
voor rolstoelen. De dislocatie is ongeschikt voor rolstoelen en 
daarvoor ook niet geschikt te maken. 
 
Samenwerking 
 Individuele behoeften van leerlingen worden besproken met de 
ouders. Bij overdracht van de leerling vanuit het basisonderwijs 
wordt samengewerkt met het basisonderwijs om ondersteunende 
faciliteiten zo veel mogelijk te continueren.Het JTC  kan een beroep 
doen op een eigen motorisch remedial teacher (MRT). 
Het JTC werkt samen met scholen en instellingen waarin expertise is 
en laat zich ondersteunen en adviseren, onder andere door de 
Mytylschool. 
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Arrangement Invulling 

Aanpak voor leerlingen met 
beperkte 
gedragsproblemen (ADHD, 
autisme) 

Deskundigheid 
De school heeft ervaring met leerlingen met beperkte 
gedragsproblemen op het terrein van ADHD en autisme. 
Ondersteuning en begeleiding wordt geformuleerd op basis van het 
ontwikkelingsperspectief door daarvoor het handelingsplan in te 
vullen.  
 
Aandacht en tijd 
Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te begeleiden. Leerlingen 
helpen elkaar. Op basis van het arrangement worden extra 
begeleidingsgesprekken van de mentor met leerling en ouders 
ingepland. 
 
Voorzieningen 
Vanuit een goedgekeurd individueel arrangement kunnen de 
volgende extra zaken worden geregeld: 
a. Dagelijkse of wekelijkse individuele begeleidingsgesprekken met 

de leerling door de mentor of een daartoe aangewezen 
begeleidende medewerker 

b. Regelmatige voortgangsgesprekken met ouders 
c. Naar behoefte incidentele individuele rustmomenten 
 
Gebouw 
Het JTC heeft geen structurele interne time-out-voorziening 
 
Samenwerking 
 Het JTC werkt samen met instellingen waarin de expertise 
beschikbaar is, zoals instellingen voor REC3 en REC4-onderwijs, GGD 
en GGZ, CJG, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk. De samenwerking is 
geborgd in het ZorgAdviesTeam. 

 
 
 
 
Handelingsgericht werken 
 
De volgende standaarden worden gebruikt voor het beschrijven van handelingsgericht werken. 
(Onder leerkrachten wordt verstaan de mentor en docenten in samenspraak met leden van het 
begeleidingsteam) 

- De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken 
over wie wat doet, waarom, waar en wanneer. 

- Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan 
wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

- Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door 
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen. 

- Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de 
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

- Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 
leerlingen, ouders, collega’s 
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- Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. 

- Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten sterke kanten en interesses van de 
leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 

- Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 
samen doelen en benutten ideeën en oplossingen van leerlingen. 

- Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundigen en 
partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 

- Leerkrachten benoemen hoge, reële SMART-geformuleerde doelen voor de lange en korte 
termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en 
collega’s. 

- Leerkrachten werken met een groepsplan waarin de doelen en de aanpak voor de groep, 
subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 

- Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, 
uitvoeren en realiseren van hun (groeps)plannen met de zorgcoördinator of het zorgteam 
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5. Diepteondersteuning 
 

Indien de school niet de mogelijkheden kan bieden, indachtig het ontwikkelingsperspectief, 
een passend onderwijsplek te geven , wordt in overleg met de ouders de leerling aangemeld 
bij het Samenwerkingsverband voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor 
het Voortgezet  Speciaal Onderwijs Cluster 3 en 4. 
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6. Cluster 1 en 2 onderwijs. 
 

Het onderwijs in cluster 1 is bedoeld voor leerlingen met een visuele beperking. Cluster 1 
scholen en de onderwijsbegeleiding zijn landelijk georganiseerd. We onderscheiden grosso 
modo twee arrangementen;  het eerste arrangement betreft een plaatsing in het Cluster1-
onderwijs, het tweede gaat over het volgen van het onderwijs op onze school met 
aanvullende extra ondersteuning vanuit het cluster 1 onderwijs.                                                           
Eenzelfde context doet zich voor bij het Cluster-2 onderwijs. Dit onderwijs is bedoeld voor 
leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. 
In voorkomende gevallen wordt er intensief overleg gevoerd tussen ouders/leerling, school 
en Sensis te Rotterdam ( ingeval er sprake is van Cluster 1) en Auris-groep in Goes (indien er 
sprake is van cluster 2).                                                                                                                                        
In beide situaties is er sprake van een specifieke aanmeldingsprocedure.  Deze valt niet onder 
het regiem van het SWV; derhalve is probleemanalyse, onderzoek toelaatbaarheid en het 
bepalen van het arrangement een aangelegenheid van de bovenvermelde instituten en onze 
school.  
 
 
 


