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SWV VO Roosendaal e.o. 

Januari 2016 

Schoolondersteuningsprofiel 

1. Inleiding 

 

1.1 Samenwerkingsverband VO Roosendaal 

Het Samenwerkingsverband SWV VO Roosendaal 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. 

 

1.2 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 en op de website van de school is een verwijzing naar het ondersteuningsprofiel 

opgenomen. 

 

1.3 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 zijn onderdeel van  het schoolplan en 

zijn medebepalend voor het professionaliseringsbeleid. 

 

1.4 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. 

 

1.5 Het schoolondersteuningsprofiel 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  
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vastgelegd dat de schoolondersteuningsprofielen deel uitmaken van het ondersteuningsplan 

van het samenwerkingsverband. De samengevoegde schoolondersteuningsprofielen 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. 

 

2. Algemene gegevens  

 

2.1 Contactgegevens 

Naam samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. (afgekort SWV VO 

Roosendaal e.o.) 

Nummer: VO-30.02  

Naam van de school:  Markland College Zevenbergen 

Adres:    Vaandelweg 4 

Postcode:   4761 BC 

Plaats:    Zevenbergen 

Telefoonnummer:  0168 – 331080  

Email:    info@markland.nl  

Website:   www.markland.nl  

Directeur:   R.F.J.M. Rovers, MEM 

Zorgcoördinator:  J.M. Verbaten, MSc 

 

2.2 Missie/ Onderwijsvisie/ schoolconcept  

De missie van het Markland College Zevenbergen laat zich als volgt omschrijven: 

 

“Het Markland College Zevenbergen is een school waar leerlingen en medewerkers elkaar 

ontmoeten in een veilige, internationaal georiënteerde en duurzame leer- en werkomgeving 

en waar kwalitatief goed onderwijs de norm is!” 

 

Onze speerpunten zijn: 

- Kwalitatief goed onderwijs 

- Een veilige leeromgeving 

- Internationalisering 

mailto:info@markland.nl
http://www.markland.nl/
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- Duurzaamheid en duurzame school 

- De school als ontmoetingsplaats 

 

Iedere jongere is in aanleg nieuwsgierig. Van echt leren is sprake als hij of zij verbanden gaat 

zien en het zinvolle effect van leren ervaart. Een belangrijke randvoorwaarde is, dat de 

leerling zich veilig voelt en dat de leeromgeving inspirerend is.  

We willen de leerling inspireren tot en begeleiden bij het actieve gebruik van zijn/haar 

leervermogens en talenten. 

We leiden niet alleen op voor het behalen van een diploma en een goede uitgangspositie voor 

het vervolgonderwijs, maar leren de leerling ook sociale vaardigheden die van belang zijn voor 

de rest van zijn of haar leven. De school is steeds meer een ontmoetingsplaats en minder de 

enige kennisverstrekker. 

 

2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren  

 

 2015 – 2016  1 2 3 4 5 6 Totaal 

Vwo 84 47 50 44 42 25 292 

Havo 90 120 87 114 90 

 

501 

Mavo 79 95 124 115 

  

413 

Totaal MLC Z 253 262 261 273 132 25 1206 

 

 2014 – 2015  1 2 3 4 5 6 Totaal 

Vwo 64 59 54 43 30  250 

Havo 108 96 91 123 56  474 

Mavo 84 103 113 100   400 

Totaal MLC Z 256 258 258 266 86  1124 
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 2013 – 2014  1 2 3 4 5 6 Totaal 

Vwo 80 63 51 38   232 

Havo 91 98 101 75   365 

Mavo 79 92 102 92   365 

Totaal MLC Z 250 253 254 205   962 

 

 

Beschrijving 

ondersteuningsleerlingen 
2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 

Aantal leerlingen met een rugzakje 

REC-4 
9 12 10 

Aantal leerlingen met een rugzakje 

REC-3 
3 3 1 

Aantal leerlingen met een rugzakje 

REC-2 
X X X 

Aantal leerlingen met een rugzakje 

REC-1 
2 2 2 

% leerlingen dat in een ZAT/ IZO is 

besproken 
5 – 15% 5 – 15 %  5 – 15%  

Aantal leerlingen dat geplaatst is 

op een bovenschoolse voorziening 

(rebound, plus, ‘op de rails’, 

herstart) 

Gegevens 

zijn bij 

samenwerkin

gsverband 

bekend 

  

 

2.4 Toelatingscriteria, beleid en randvoorwaarden 

Met ingang van schooljaar 2015 – 2016 wordt de plaatsingswijzer gehanteerd (Friese Model) 

binnen de scholen van primair en voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband. 
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Advies en plaatsing 

Advies basisonderwijs Profiel Plaatsingswijzer Plaatsing Markland College 
Zevenbergen 

Kaderberoepsgerichte leerweg Plusprofiel Mavo/k 

Gemengd/ theoretische 
leerweg/ mavo 

Basisprofiel Mavo/k 

Gemengd/ theoretische 
leerweg/ mavo 

Plusprofiel Havo/m 

Havo Basisprofiel Havo/m 

Havo Plusprofiel Atheneum/h 

Vwo  Basisprofiel Atheneum/h 

Vwo Plusprofiel Gymnasium/a 

 

Alle leerlingen worden na de definitieve plaatsing door een teamleider besproken met de 

leerkracht(-en) van de aanleverende basisschool (‘warme overdracht’).  

 

3.  Basisondersteuning 

 

3.1 Draaiboek 

Het Markland College Zevenbergen heeft de geboden ondersteuning in kaart gebracht. Zie 

hiervoor het “Draaiboek ondersteuning” vanaf pagina 10. In dit draaiboek is uitvoerig 

beschreven welke deskundigen er aanwezig zijn in de school en welke rollen en 

verantwoordelijkheden zij hebben. Daarnaast is omschreven welke ondersteuning geboden 

wordt. 

 

Het blijkt dat er veel aanbod op het ondersteuningsgebied aanwezig is, maar diverse aspecten 

dienen de komende tijd structureler binnen alle onderwijsvormen nageleefd te worden. Bij 

het in kaart brengen van de geboden ondersteuning is duidelijk geworden dat het binnen 

onze school moeilijk is om aan te geven waar de basisondersteuning ophoudt en de 

breedteondersteuning begint. 

Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van de school te boven 

gaat, zal de school met ouder(s)/ verzorger(s) communiceren en deze op alternatieven buiten 

de school (indien aanwezig) wijzen.  

De basisondersteuning, heel kort samengevat, bestaat uit: 

 Begeleiding binnen kernteams en leerlingenteams. 

 Bespreking in intern zorgoverleg (IZO) en zorgadviesteam (ZAT). 

 Huiswerkklassen, ondersteuningslessen en examentrainingen. 

 Het sociaal veiligheidsbeleid wordt aangepast waarin bovenstaande onderwerpen 

geregeld worden. 

 De school heeft een protocol voor medische handelingen. 
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 Veiligheid is een van de drie kernwaarden van de school. Geruime tijd werkt de school 

met een veiligheidsprotocol samengesteld door gemeente, school, politie en justitie. 

Structureel is er een overleg tussen deze partijen. Binnen de school is er eveneens een 

veiligheidsoverleg aangestuurd door een veiligheidscoördinator. Mentoren signaleren 

snel incidenten bij leerlingen treden op en zoeken indien nodig contact met ouders. 

 Verschillende incidenten worden geregistreerd in het leerlingadministratiesysteem. 

Samen met het pestprotocol en verschillende voorlichtingsprogramma’s wordt dit de 

kern van het, te ontwikkelen, sociale veiligheidsplan. 

 Bij de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken wordt de veiligheidsbeleving gemeten. 

 

3.2 De ontwikkeling van leerlingen 

Doel van het onderwijs van onze brede scholengemeenschap is om leerlingen met een 

basisschooladvies van mavo tot en met vwo/ gymnasium in de daarvoor gestelde tijd tot een 

diploma te brengen. De resultaten worden structureel enkele malen per jaar geanalyseerd ter 

voorkoming dat er vertraging optreedt in de schoolloopbaan. Dit onderdeel heeft extra veel 

prioriteit binnen onze school. 

De resultaten, begeleidingsverslagen, overdrachtspapieren en adviezen worden verzameld in 

het digitaal leerlingendossier (SOM).  

Wanneer blijkt dat leerlingen het gestelde doel niet halen, worden er ondersteuningsuren, 

huiswerkklassen en examentrainingen aangeboden. 

 

3.3 Professionalisering docenten en OOP 

Alle medewerkers werken doelgericht aan hun bekwaamheden en benodigde vaardigheden 

voor het realiseren van de eigen ontwikkeling. Dit professionaliseringsaanbod wordt verzorgd 

in het Marklandrium, het scholingsaanbod van de Stichting Markland College. Wanneer er 

onvoldoende aanbod is, dan bestaat de mogelijkheid om individuele trajecten buiten de 

school te volgen. 

Een groot deel van de professionalisering vindt plaats door de aanwezige (externe/ interne) 

deskundigen binnen de school. Per individuele leerling geven zij adviezen aan de verschillende 

vakdocenten/ mentoren.  

 

3.4 Kwaliteit 

Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie 

waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten van een 

school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces en de zorg en 

begeleiding aan de gestelde norm. Deze basiskwaliteit wordt afgemeten aan de indicatoren 

van de inspectie en leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken. 

 

 



SOP Markland College Zevenbergen – januari 2016  8 

 

4.  Breedteondersteuning 

 

4.1 Vormen breedteondersteuning 

Breedteondersteuning kan bestaan uit individueel maatwerk en uit een bovenschoolse 

voorziening.  Het MLC Z verzorgt trajectbegeleiding aan leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte, die niet toekomen met de basisondersteuning. De 

trajectbegeleiding wordt veelal op maat aangeboden zoals afgesproken in het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  De zorgcoördinator heeft hierover de regie en 

coördineert de ondersteuning die samen met de mentor wordt uitgevoerd en in nauw contact 

met de ouder(s)/ verzorger(s) is besproken. 

Er blijft  1 centrale vorm van bovenschoolse breedteondersteuning bestaan voor extremere 

situaties waarin de hierboven beschreven decentrale vorm van breedteondersteuning niet 

(meer) voldoende is: er zijn 2 time out plaatsen op OPDC basis beschikbaar op het VSO 

(Aventurijn College Bergen op Zoom, vmbo). Aanvragen hiervoor lopen via het 

samenwerkingsverband. De duur van de plaatsing wordt begrensd, waarna een meer 

structurele oplossing gerealiseerd moet zijn.  

 

4.2 Handelingsgericht werken 

We willen als school de volgende doelen bereiken t.a.v. de ondersteuning van leerlingen 

(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 ouder(s)/ verzorger(s) 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, ouder(s)/ verzorger(s) en collega’s. 

- 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. 
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- Leerkrachten werken samen met ouder(s)/ verzorger(s). Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundigen en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak. 

- 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. 

 

4.3 Financiële gedeelte breedteondersteuning 

Een begroting voor de besteding van de middelen lichte en zware ondersteuning is 

toegevoegd op pagina 9. Het betreft hier een exemplarisch overzicht van de bekostiging 

breedteondersteuning schooljaar 2015 – 2016. 

 

5.  Diepteondersteuning 

Indien de school niet de mogelijkheden kan bieden, indachtig het ontwikkelingsperspectief, 

een passend onderwijsplek te geven, wordt de leerling in overleg met de ouder(s)/ 

verzorger(s) bij het Samenwerkingsverband VO Roosendaal aangemeld voor het verkrijgen 

van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 3 en 4. 

 

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 regionaal 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 ouder(s)/ verzorger(s) en 

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.  
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Doel MCZ Actie(s) Eenheid Berekening Totale kosten     

Inzet intern begeleider (IB-er) 

vanaf schooljaar 2015 - 2016.

Opstellen profielschets intern 

begeleider. 

Interne vacaturestelling. 

Voeren 

sollicitatiegesprekken. 

Werving en selectie. 

Aanstelling IB-er per 

schooljaar 2015 - 2016.

€ 2.737,- per uur 

op jaarbasis.

€ 2.737,- maal 8 

u/ w = € 21.896,-

.

€ 21.896,00

Extra inzet zorgcoordinator. Aansluiting bij alle groot 

overlegmomenten. 

Voorschoolse voorziening 

leerlingenopvang. 

Afstemming interne 

zorglijnen tussen 

zorgcoordinator, IB-er en AB-

er.

170 uur (+ 60% 

voorbereiding- 

nawerk, reistijd 

etc.).

170 uur maal € 

35,68 per uur is 

€ 9.704,-.

€ 9.704,00

Aanbod scholing- en 

professionaliseringstrajecten 

OP.

Inventarisatie 

scholingstrajecten. 

Vaststellen scholingsaanbod.

Rots en water: € 

690,- pp. 

Faalangstreducti

Is (690,- x 

2)+(945,- x 2).

€ 3.270,00

Aanbod externe 

coachingstrajecten leerlingen 

(studievaardigheden, RT, 

huiswerkbegeleiding, sociale 

vaardigheden, et cetera).

Opstellen nieuwe OPP's 2015 - 

2016 met daarin koppeling 

ondersteuningsbehoefte 

individuele leerling aan 

extern traject.

7 leerlingen Is (€ 1.910,-

*4)+(€ 2.850,-

*1)+(€ 

2.778,75*1)+(€ 

3.400,- *1).

€ 16.668,75

Inhuur trajectvoorziening 

Markland College 

Oudenbosch.

Opzet trajectvoorziening 

Markland College 

Oudenbosch. Koppeling 

Markland College 

Zevenbergen + financiele 

overdracht.

€ 1.000,- per 

leerling eerste 

week + 3 

vervolgweken(€ 

450,- x 3) = € 

2.350,-

Twee 

leerlingen: 

€ 2.350,- x 2 = € 

4.700,-

€ 4.700,00

Reservering nieuwe 

leerlingen 

breedteondersteuning 

schooljaar 2015 - 2016.

Screening + monitoring 

nieuwe leerlingen.

5 leerlingen 

lopende 

schooljaar 2015 - 

2016 x 

5 x 

gemiddelde: 

€ 16.668,75/ 7

€ 11.906,25

Kosten overhead. Opstellen 

schoolondersteuningsplan. 

Opstellen plan van aanpak 

breedteondersteuning. 

Administratieve verwerking 

ondersteuningsleerlingen in 

software 

leerlingadministratie. 

Koppeling 

onderzoeksrapporten en 

ondersteuningsbehoeften in 

zorg4kant.

€ 26,45 per uur 40 uur * € 26,45. € 1.058,00

Aanschaf tweede 

boekenpakketten.

Het ondersteuningsteam 

inventariseert het aantal 

leerlingen dat een tweede 

boekenpakket nodig heeft.

3 leerlingen 

lopende 

schooljaar 2015 - 

2016 x 

3 x € 343,- € 1.029,00

Externe advisering 

schoolondersteuningsplan 

2015 - 2016.

Volgen van 3 bijeenkomsten 

met Markland College 

Oudenbosch onder leiding 

van een externe adviseur 

(n.a.v. rapportage NJI).

3 bijeenkomsten 

van 3 uur.

€ 1.000,- € 1.000,00

€ 71.232,00  
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DRAAIBOEK ONDERSTEUNING 

 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding            

 

1) De ondersteuningsstructuur op het Markland College Zevenbergen    

1.1) overleggen en werkprocessen          

1.1.1) de rol van het (kern)team         

1.1.2) de rol van het intern ondersteuningsteam        

1.1.3) de rol van het zorgadviesteam (ZAT)         

 

1.2) bijdrage van de professionals in de ondersteuning op school    

1.2.1) interne professionals           

1.2.2) externe professionals           

 

1.3) interne organisatie: rollen, verantwoordelijk- en bevoegdheden     

1.3.1) mentor            

1.3.2) intern begeleider          

1.3.3) zorgcoördinator          

1.3.4) portefeuillehouder ondersteuning        

 

1.4) procedures en instrumenten          

1.4.1) plaatsingswijzer          

1.4.2) aanmeldingsprocedure intern ondersteuningsteam       

1.4.3) aanmeldformulier intern ondersteuningsteam       

 

2) Het ondersteuningsaanbod         

2.1)  het ondersteuningsaanbod van school t.b.v. leren en doorgaande leerlijn   

2.1.1) faciliteiten- en dyslexiepas            

2.1.2) huiswerkklas           

2.1.3) vakspecifieke begeleiding          

2.1.4) taal- en rekenbeleid           

2.1.5) examentraining           

2.1.6) lentorenproject          

 

2.2) het ondersteuningsaanbod t.b.v. (psychosociaal) welbevinden    

2.2.1) SVL als instrument          

2.2.2) individuele gesprekken          

2.2.3) onderwijsarrangement op maat: trajectbegeleiding      



SOP Markland College Zevenbergen – januari 2016  12 

 

2.2.4) ontwikkelingsperspectiefplan         

2.2.6) activiteiten op het gebied van sociale veiligheid      

 

2.3) het ondersteuningsaanbod buiten de school        

2.3.1) jeugdhulp           

2.3.2) trajectvoorziening Markland College Oudenbosch      

2.3.3) observatieplaatsen van het samenwerkingsverband      

 

2.4) commercieel aanbod           

2.4.1) externe huiswerkbegeleiding         

2.4.2) remedial teaching                      

    

2.5) verzuim            

2.5.1) m@zl 

 

3) Protocollen                                                                                                                                    

3.1) veiligheidsprotocol           

3.2) pestprotocol/ handelingsprocedure bij melding van pesten      

3.3) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling       

3.4) protocol thuiszitters          

 

Bijlage I   Aanmeldformulier intern ondersteuningsteam       

Bijlage II  Veiligheidsprotocol          

Bijlage III Handelingsprocedure bij melding van pesten      

Bijlage IV Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling     

Bijlage V  Aanpak thuiszitters         
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Inleiding 

Voor u ligt het ondersteuningsaanbod van het Markland College Zevenbergen.  

Met de invoering van de wetgeving ‘passend onderwijs’ per 2014 zijn er wijzigingen gekomen 

in het ondersteuningsaanbod (voorheen zorgstructuur genoemd). Het Markland College 

Zevenbergen biedt voortgezet onderwijs aan mavo, havo en vwo. Binnen het 

samenwerkingsverband Roosendaal, waar de gemeentes Roosendaal, Halderberge en 

Moerdijk deel van uit maken, zijn afspraken gemaakt om tot een zo optimaal mogelijk 

passend onderwijsaanbod te komen voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in 

deze drie gemeentes. Het ondersteuningsaanbod dat tot nu toe binnen onze school van 

toepassing was, was versnipperd in aanbod en verschilde hier en daar in realisatie per 

afdeling van de school. 

We hebben met dit voorliggende stuk alle vormen van ondersteuning die de school biedt in 

kaart gebracht, geordend op functies, taken, verantwoordelijkheden, procedures en 

werkwijzen. Deze vormen van ondersteuning zijn niet uitgesplitst in basis- en 

breedteondersteuning, daar de scheidingslijn tussen beide ondersteuningsprogramma’s zeer 

lastig te maken is en waarbij de verwachting is dat dit onderscheid in de nabije toekomst 

verder zal vervagen. In eerste instantie is deze informatie bedoeld voor alle personeelsleden 

en voor alle nauw betrokkenen bij de school. In een gestructureerde vorm is het totale 

ondersteuningsaanbod terug te vinden. 

Aangezien de ontwikkelingen zowel in het samenwerkingsverband Roosendaal, Halderberge 

en Moerdijk, als wel landelijk, onderhevig zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen zal dit 

ondersteuningsaanbod met regelmaat geactualiseerd worden. 

 

Richard Rovers 

Directeur Markland College Zevenbergen 

Januari 2016 
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1) De ondersteuningsstructuur op het Markland College Zevenbergen 

1.1) overleggen en werkprocessen 

1.1.1) de rol van het (kern-)team 

De leerlingbegeleiding is gekoppeld aan (kern-)teams. Deze teams bestaan uit docenten die 

lesgeven aan dezelfde klas. Zij bespreken periodiek de leerresultaten en het welbevinden van 

de leerlingen. Iedere leerling heeft gedurende een schooljaar een mentor die deel uitmaakt 

van dat team. Als blijkt dat leerlingen problemen hebben waardoor de leerresultaten van de 

leerling niet overeenkomen met de capaciteiten die de leerling heeft dan wordt dit besproken 

in het team. Het team kan tot de conclusie komen dat de betreffende leerling ondersteuning 

nodig heeft. Middels een vastgestelde aanmeldprocedure kan de leerling worden aangemeld 

bij het (intern) ondersteuningsteam.  

 

1.1.2) de rol van het intern ondersteuningsteam  

Voor sommige leerlingen is de hulpvraag complexer en is er meer deskundigheid gewenst. 

Deze leerlingen worden aangemeld bij het intern ondersteuningsteam. Het 

ondersteuningsteam komt eens in de zes weken bij elkaar en bestaat uit:  

 zorgcoördinator  

 intern begeleider  

 jeugdprofessional  

 begeleider passend onderwijs 

 teamleiders  

 

Als de leerling bij het ondersteuningsteam wordt aangemeld, worden de ouder(s)/ 

verzorger(s) daar vooraf door de mentor van op de hoogte gesteld. De leden van het 

ondersteuningsteam buigen zich vervolgens over de hulpvraag en stellen een plan van aanpak 

op. Afhankelijk van de problematiek kan enige hulp of begeleiding worden geboden door één 

van de leden van het ondersteuningsteam. Ook kan de leerling voor passende hulp worden 

verwezen buiten de school. De ouder(s)/ verzorger(s) worden dan altijd betrokken bij de 

uitvoering.  

 

1.1.3) de rol van het zorgadviesteam (ZAT)  

Het intern ondersteuningsteam wordt zes keer per jaar uitgebreid met externe specialisten: 

 wijkagent 

 schoolarts  

 leerplichtambtenaar 

 projectleider van de Plusvoorziening 

 

Het vormt dan een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT bespreekt welke vorm van ondersteuning 

het meest geschikt is. Dit wordt vervolgens met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken en door 
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de participanten uitgevoerd. Net als bij de bespreking in het intern ondersteuningsteam kan 

ook het ZAT verwijzen naar passende hulp in of buiten de school. Soms komt tijdens een ZAT 

een specifiek thema aan de orde. Doel is dan het uitwisselen van kennis over problematiek die 

op dat moment actueel is en oriëntatie op een gezamenlijke aanpak.  

 

1.2) bijdrage van de professionals in de ondersteuningsstructuur op school 

1.2.1) interne professionals 

 docent  

Zorgt in zijn lessen voor een pedagogisch-didactisch klimaat waarin er ruimte is voor 

verschillen tussen leerlingen. Signaleert problemen met of van een leerling en 

bespreekt deze met de mentor.  

 mentor  

Is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/ haar ouder(s)/ verzorger(s). Zijn 

begeleiding richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling. 

 intern begeleider  

Is beschikbaar voor leerlingen bij sociaal- emotionele problemen of voor leerlingen 

met een specifieke ondersteuningsbehoefte die de hulp van de mentor overstijgen. Hij 

ondersteunt vakdocenten en mentoren bij de sociaal-emotionele begeleiding van 

leerlingen. 

 zorgcoördinator 

Coördineert de werkzaamheden van het ondersteuningsteam en ZAT en andere 

activiteiten in het kader van de leerlingbegeleiding. Biedt soms ook zelf begeleiding 

aan leerlingen. Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de 

leerlingbegeleiding. Is aanmeldpunt voor mentoren voor aanmelding van leerlingen in 

het intern ondersteuningsoverleg.  

 leerlingcoördinator  

Ondersteunt de teamleider bij absentie, verzuim en verwijdering. Hij is 

verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen. Kan eventueel ook sancties opleggen. 

 begeleider passend onderwijs  

Ondersteunt leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vaak voor een 

langere periode. Ondersteunt ook mentoren in de aanpak van leerlingen en licht 

teams voor over (omgaan met) specifieke stoornissen.  

 anti-pestcoördinator  

Is aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen en medewerkers in het kader 

van het anti-pestbeleid. Organiseert preventieve activiteiten.  

 vertrouwenspersoon  

Is beschikbaar voor leerlingen met persoonlijke problemen die deze niet willen en/ of 

kunnen bespreken met de mentor. De vertrouwenspersoon staat de leerling met raad 

en daad bij en verwijst eventueel door naar externe instanties.  
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1.2.2) externe professionals:  

 leerplichtambtenaar  

Ondersteunt en adviseert de school op het gebied van (reductie van) schoolverzuim. 

 verpleegkundige GGD  

Ondersteunt en adviseert de school met kennis op medisch gebied, mede ten behoeve 

van reductie van verzuim. Screent alle leerlingen in de 2e klas volgens landelijk beleid. 

Organiseert preventieve activiteiten.  

 schoolarts GGD  

Ondersteunt de school met kennis op medisch gebied, mede ten behoeve van reductie 

van verzuim. Spreekt leerlingen in het kader van project m@zl. Is beschikbaar voor 

consulten.  

 jeugdprofessional  

Voert begeleidingsgesprekken met leerlingen en betrekt de thuissituatie hierbij. Biedt 

desgewenst ook ondersteuning aan ouder(s)/ verzorger(s). Verwijst rechtstreeks door 

naar extern hulpaanbod, kan hiervoor zelf indicaties afgeven. 

 jeugd/ wijkagent  

Ondersteunt en adviseert de school op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. Is 

direct aanspreekbaar als de veiligheid op school of in de omgeving in het geding is. 

Vormt de schakel naar de politie. 

 projectleider plusvoorziening  

Is verantwoordelijk voor de Plusvoorziening, welke een voorziening is van het 

samenwerkingsverband. De Plusvoorziening biedt een gecombineerd programma van 

onderwijs, hulp en zorg aan overbelaste leerlingen met meervoudige problematiek. 

 

1.3) interne organisatie: rollen, verantwoordelijk- en bevoegdheden 

1.3.1) mentor 

Is als eerste aanspreekpunt goed benaderbaar en bereikbaar voor leerlingen en ouder(s)/ 

verzorger(s). Als er sprake is van een ondersteuningsplan voor de leerling, kent hij de inhoud 

en stemt zijn handelen hierop af. Hij is op de hoogte van de emotionele ontwikkeling van 

leerlingen en voert regelmatig (reflectie-)gesprekken met hen. Hij heeft inzicht in en 

ondersteunt bij studieproblemen, conflictsituaties e.d. en houdt daarbij zijn eigen grenzen in 

het oog. Hij signaleert eventuele ontwikkelings- en gedragsproblemen bij leerlingen en 

verwijst hen, zo nodig, tijdig door. Hij spreekt hen aan op ongewenst gedrag. 

Hij neemt actief deel aan het (kern-)teamoverleg, brengt hier problemen van leerlingen in en 

stelt -in overleg- een plan van aanpak op. Hij neemt indien nodig contact op met ouder(s)/ 

verzorger(s) als er problemen zijn. Hij verstrekt –na toestemming- relevante informatie aan 

derden en geeft eventueel aan welke ondersteuning wordt verwacht. Hij houdt relevante 

gegevens nauwgezet bij in het leerlingvolgsysteem.  
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1.3.2) intern begeleider (IB-er) 

Wanneer de begeleiding voor een leerling de mentortaak overstijgt biedt de intern begeleider 

ondersteuning of bewerkstelligt hij dat er een ander passend ondersteuningsaanbod komt.  

De intern begeleider is aanspreekpunt voor zorgleerlingen, mentoren, vakdocenten en 

ouder(s)/ verzorger(s). Waar nodig voert de intern begeleider gesprekken met leerlingen en 

ouder(s)/ verzorger(s) en overlegt hij met andere hulpverleners wanneer die betrokken zijn. 

De intern begeleider is lid van het intern ondersteuningsteam en ZAT en verricht activiteiten 

binnen de lijnen die daar uitgezet zijn. De intern begeleider legt de ondersteuningsactiviteiten 

rondom een leerling vast in het digitaal leerlingvolgsysteem. De intern begeleider houdt zicht 

op de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, onderhoudt dan contacten met 

ouder(s)/ verzorger(s) en mentoren en (externe) begeleiders. De intern begeleider adviseert 

mentoren en docenten.  

 

1.3.3) zorgcoördinator  

De zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden van het ondersteuningsteam en het ZAT 

en andere activiteiten in het kader van de leerlingbegeleiding. Hij zit de vergaderingen van het 

ondersteuningsteam en het ZAT voor en draagt zorg voor een goede diagnose bij een 

gesignaleerd probleem bij een leerling. Een aanmelding voor het ondersteuningsteam wordt 

bij de zorgcoördinator ingediend, de zorgcoördinator bespreekt de leerling in het intern 

ondersteuningsteam.  Ook is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de 

ontwikkelingsperspectiefplannen. De zorgcoördinator zorgt voor afstemming met externe 

instanties, bewaakt het gebruik van het leerlingvolgsysteem en coördineert de afname en 

verwerking van vragenlijsten op het gebied van leerlingbegeleiding. 

De zorgcoördinator heeft ook een rol in de deskundigheidsbevordering van mentoren. 

Soms voert de zorgcoördinator ook zelf begeleidingsgesprekken met leerlingen die specifieke 

problemen hebben en hun ouder(s)/ verzorger(s). 

Tenslotte levert de zorgcoördinator een bijdrage aan de kwaliteit van de leerlingen- 

begeleiding en adviseert hij de schoolleiding over het beleid op dit gebied. 

Hij stuurt mentoren en vakdocenten aan op het gebied van leerlingenzorg door ze te 

informeren, activeren en te begeleiden. Hij heeft de bevoegdheid om deelnemers aan het 

ondersteuningsproces van een leerling aan te spreken op hun functioneren binnen de 

ondersteuningsstructuur en de gemaakte afspraken daarover binnen de school. Hij beschikt 

echter niet over de bevoegdheid om sancties op te leggen. 

1.3.4) portefeuillehouder ondersteuning 

De portefeuillehouder ondersteuning is als directielid verantwoordelijk voor de organisatie en 

kwaliteit van de leerlingbegeleiding op school en is verantwoordelijk voor het beleid op het 

gebied van ondersteuning. 
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1.4) procedures en instrumenten 

1.4.1) plaatsingswijzer 

De plaatsingswijzer is een hulpmiddel voor scholen in het primair onderwijs om tot een 

afgewogen advies voor plaatsing in het VO te komen. Het gaat hierbij om een sluitende 

systematiek, door PO en VO gezamenlijk ontwikkeld, die er voor zorgt dat elke leerling op de 

meest passende plek in het VO terecht komt. Het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 is leidend 

bij advisering en plaatsing. De plaatsingswijzer onderscheidt hierbij vier profielen: basisprofiel, 

plusprofiel, bespreekprofiel en disharmonisch profiel. Als een PO-leerling een bespreek- of 

disharmonisch profiel heeft levert de basisschool een schriftelijke onderbouwing voor de 

keuze voor het vervolgniveau aan.  De plaatsingswijzer ziet er als volgt uit: 

Advies basisonderwijs Profiel Plaatsingswijzer Plaatsing Markland College 
Zevenbergen 

Kaderberoepsgerichte leerweg Plusprofiel Mavo/k 

Gemengd/ theoretische 
leerweg/ mavo 

Basisprofiel Mavo/k 

Gemengd/ theoretische 
leerweg/ mavo 

Plusprofiel Havo/m 

Havo Basisprofiel Havo/m 

Havo Plusprofiel Atheneum/h 

Vwo  Basisprofiel Atheneum/h 

Vwo Plusprofiel Gymnasium/a 

 

1.4.2) aanmeldingsprocedure intern ondersteuningsteam 

Als duidelijk wordt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan 

bieden, kan deze leerling aangemeld worden bij het ondersteuningsteam. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt met het volgende stappenplan. 

1) De mentor brengt de ouder(s)/ verzorger(s) op de hoogte en meldt de leerling aan bij de 

zorgcoördinator  door het  ingevulde aanmeldingsformulier aan hem te mailen; 

2) De zorgcoördinator zet de leerling op de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van 

het intern ondersteuningsteam; 

3) De leden van het ondersteuningsteam bespreken de leerling en stellen vast wie welke 

actie(s) onderneemt;    

~ gesprek, observatie door de jeugdprofessional 

~ gesprek, observatie door de zorgcoördinator 

~ aanmelding begeleider passend onderwijs 

~ aanmelding ZAT 

~ aanmelding buitenschoolse instantie 

~ achterhalen van meer informatie 

~ terugkoppeling naar ouder(s)/ verzorger(s), eventueel met verzoek tot vervolgactie  

4) Zorgcoördinator koppelt terug naar de mentor; 
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5) Zorgcoördinator houdt dossier bij van de leerling en grijpt in samenspraak met de 

begeleider in op het moment dat het proces stagneert  

6) Bij stagnatie wordt de leerling opnieuw besproken in het intern ondersteuningsteam en 

wordt een nieuwe actie voorgesteld; 

7) Zorgcoördinator koppelt terug naar de mentor en eventuele begeleider; 

8) Zorgcoördinator houdt dossier bij van de leerling en grijpt in samenspraak met begeleider 

in op het moment dat het proces stagneert;  

9) Bij nieuwe stagnatie wordt de leerling naar het ZAT verwezen of opnieuw besproken in 

het intern zorgteam en worden ouder(s)/ verzorger(s) uitgenodigd; 

10) Een lid van het ondersteuningsteam (of ZAT) voert samen met iemand van de directie een 

gesprek met ouder(s)/ verzorger(s) en kind. Daarin wordt aangegeven wat van ouder(s)/ 

verzorger(s) en kind wordt verwacht. De afspraken worden op papier gezet en door alle 

partijen ondertekend.  

11)  Bij eventuele contractbreuk van ouder(s)/ verzorger(s) en/ of kind wordt overgegaan tot    

 schorsing. Deze schorsing wordt toegelicht in een begeleidende brief. 

12) Hebben alle acties en schorsingen geen effect dan wordt een andere school gezocht voor 

de betreffende leerling. 

  

1.4.3) aanmeldformulier intern ondersteuningsteam 

Er is één aanmeldformulier ontwikkeld om leerlingen bij het intern ondersteuningsteam aan 

te melden. Het is als bijlage I in dit draaiboek opgenomen.  

 

2) Het ondersteuningsaanbod 

2.1)  het ondersteuningsaanbod van school t.b.v. leren en doorgaande leerlijn 

 

2.1.1) faciliteiten- en dyslexiepas  

De school heeft een faciliteitenbeleid voor leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen kunnen de beschikking krijgen over een 

faciliteitenpas. Deze pas geeft hen het recht op extra tijd bij toetsen. Er zijn twee soorten 

faciliteitenpassen: met een E en zonder een E en een dyslexiepas E. 

De pas zonder E geldt alleen voor de onderbouw en is beschikbaar voor leerlingen met een 

vermoeden van dyslexie. Deze vermoedens zijn gebaseerd op de uitslag van het 

screeningsdictee dat afgenomen wordt bij alle brugklassers. De pas met een E wordt verstrekt 

aan leerlingen uit onder- en bovenbouw bij wie een stoornis is vastgesteld. Voor leerlingen 

met een officiële dyslexieverklaring, wordt een dyslexiepas E afgegeven.  

 

2.1.2) huiswerkklas 

De school beschikt over een huiswerkstilteruimte waar op een aantal dagen en op bepaalde 

tijden leerlingen in alle rust huiswerk kunnen maken. Er is toezicht door een docent. De 

huiswerkklas is er voor: 
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‒ leerlingen die zich vrijwillig aanmelden voor de huiswerkklas.  

‒ leerlingen waarbij de prestaties achterblijven. De mentor of het kernteam kunnen de 

verplichting opleggen om in de huiswerkstilteruimte huiswerk te gaan maken.  

‒ leerlingen die regelmatig hun huiswerk niet in orde hebben of regelmatig hun spullen niet 

bij zich hebben. De mentor of het kernteam kan de verplichting opleggen om in de 

huiswerkstilteruimte huiswerk te gaan maken.  

 

2.1.3) vakspecifieke begeleiding 

Elke schooldag is er van 15.30 tot 17.00 uur ruimte voor het volgen van vakspecifieke 

begeleidingslessen. Een leerling meldt zich via het leerlingenweb aan bij de desbetreffende 

docent. 

   

2.1.4) taal- en/ rekenbeleid 

Met het invoeren van de referentieniveaus voor taal en rekenen is er een taal- en rekenbeleid 

ontwikkeld. Door middel van jaarlijkse toetsing wordt de voortgang van de resultaten in beeld 

gebracht. Er wordt begin leerjaar 1 een VAS-toets (Cito) afgenomen om de overgangssituatie 

tussen het po en vo te meten op de verschillende taal- en rekendomeinen. Op basis van de 

uitslag VAS-0 wordt iedere leerling voor rekenonderwijs op maat ingedeeld in de digitale 

applicatie Gotit?!. Iedere leerling krijgt een licentie die de gehele schoolcarrière bruikbaar is 

en waarmee ze een gepersonaliseerd maatwerkprogramma aangeboden krijgen om te 

remediëren, te onderhouden en te excelleren. Daar waar tekorten bij leerlingen blijken, wordt 

dus ondersteunend maatwerk geboden. Mentoren begeleiden leerlingen daarnaast in het 

gebruik van het programma Gotit?!. Dit digitale programma leert leerlingen adaptief en 

remediërend rekenen. Leerlingen dienen dit programma ook thuis te gebruiken. 

Taalonderdelen komen in de doorlopende leerlijnen van de vakgroep Nederlands per 

leerniveau terug t/m de examenklas. Indien mentoren tijdens de monitoring merken dat 

leerlingen achterblijven in hun vorderingen op taal- en rekengebied, kunnen leerlingen 

doorverwezen worden naar vakspecifieke begeleiding Nederlands of rekenen. 

 

2.1.5) examentraining  

Voor leerlingen uit de examenklassen mavo, havo en vwo is er een 

examentrainingprogramma beschikbaar waarin zij ondersteuning voor hun vakken kunnen 

krijgen. Doel is de kans op het behalen van een diploma hierdoor te vergroten. In de periode 

voorafgaand aan het centraal schriftelijk examen is het ondersteuningsaanbod frequenter 

beschikbaar. Leerlingen maken zelf de keuze voor welke vakken zij het 

examentrainingprogramma volgen.  

 

2.1.6) lentorenproject  

Wanneer een leerling moeite heeft met bepaalde vakken en er meer structurele begeleiding 

nodig is, dan komt hij/zij in aanmerking voor het lentorenproject. Het lentorenproject start na 
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de herfstvakantie. Leerlingen uit de hogere klassen vwo en havo geven bijles aan leerlingen 

van klas 1 en 2. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

 

2.2) het ondersteuningsaanbod t.b.v. (psychosociaal) welbevinden 

2.2.1) SVL als instrument 

De schoolvragenlijst (SVL) wordt bij alle leerlingen in de 1e klas afgenomen. De SVL is een  

instrument dat de mentor ondersteunt. De mentor brengt de opbrengst ter sprake in zijn 

mentorgesprekken en indien nodig wordt de uitkomst binnen het kernteam en met ouder(s)/ 

verzorger(s) besproken. De SVL levert o.a. informatie op over motivatie, welbevinden, 

zelfvertrouwen en pesten.  

   

2.2.2) individuele gesprekken 

Elke mentor voert tenminste viermaal per jaar een individueel gesprek met zijn leerlingen. De 

voortgang op het gebied van leren en psychosociaal welbevinden staan hierin centraal. Een 

kort gespreksverslag wordt opgenomen in SOM.  

 

2.2.3) onderwijsarrangement op maat: trajectbegeleiding 

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen individuele- of 

groepsbegeleiding krijgen op school van de begeleider passend onderwijs. De begeleider 

passend onderwijs is drie dagen per week aanwezig in de school. Deze begeleiding is veelal 

voor leerlingen met gedragsstoornissen of gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen of 

een psychiatrisch probleem.   

 

Voor de leerlingen die vanwege een lichamelijke beperking of chronische ziekte extra 

ondersteuning nodig hebben, is een ambulant begeleider beschikbaar van de Mytylschool in 

Roosendaal. Deze is eenmaal per week aanwezig binnen de school. 

 

De begeleider passend onderwijs vervult binnen het Markland College Zevenbergen de 

volgende taken: 

 individuele- of groepsbegeleiding aan leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte. Afhankelijk van de hulpvraag zal maatwerk geleverd worden; 

 voorzitten van de drie groot overlegmomenten per jaar met leerling, ouder(s)/ 

verzorger(s), intern begeleider of zorgcoördinator, mentor en eventueel externe 

betrokkenen. In het eerste overleg wordt het ontwikkelingsperspectiefplan besproken 

voor het komende schooljaar. Dit OPP kan halverwege bijgesteld worden en zal in het 

laatste overleg geëvalueerd worden;  

 medeverantwoordelijk voor opstellen OPP; 

 advisering docententeam en intern ondersteuningsteam; 

 observeren van leerlingen;  

 professionalisering docententeam v.w.b. passend onderwijs 
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2.2.4) ontwikkelingsperspectiefplan 

Zodra extra ondersteuning nodig blijkt, wordt voor de leerling een OPP opgesteld. Hierin 

wordt de verwachte uitstroombestemming beschreven en onderbouwd. Ook wordt de 

benodigde ondersteuning en begeleiding toegelicht. Bij het vaststellen van het 

ontwikkelingsperspectief zijn de ouders van de leerling betrokken. Jaarlijks wordt dit 

perspectief met ouders en leerling geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 

2.2.5) activiteiten op het gebied van sociale veiligheid 

De school biedt voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van bv. pesten, drugs, sexualiteit 

en hufterigheid. Tevens gebruikt de school in haar lesprogramma’s methodieken die de 

sociale veiligheid vergroten. Leefstijllessen en kanjertraining zijn hier voorbeelden van. 

 

2.3) het ondersteuningsaanbod buiten de school  

2.3.1) jeugdhulp 

De jeugdhulp in de regio heeft een uitgebreid aanbod om jongeren en/ of gezinnen te kunnen 

ondersteunen bij opgroei- of opvoedproblemen. De school verwijst via de jeugdprofessional 

naar dit aanbod als dit past bij de ondersteuningsbehoefte.  

2.3.2) trajectvoorziening Markland College Oudenbosch 

Voor de leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte die tijdelijk niet kan deelnemen 

aan het onderwijs binnen het MLC Z, is het mogelijk dat de leerling voor een bepaalde periode 

binnen de trajectvoorziening van het Markland College Oudenbosch geplaatst wordt. De 

leerling kan via het ZAT aangemeld worden, in overleg met ouder(s)/ verzorger(s). De leerling 

krijgt in de trajectvoorziening ondersteuning zodat hij/ zij de schoolloopbaan succesvol kan 

doorlopen. De aard van de ondersteuning is divers en wordt op maat geboden: elke leerling 

heeft zijn eigen afspraken in de trajectvoorziening. Om deze reden is de verblijfsduur variabel. 

Voor leerlingen die volledige dagen op de voorziening doorbrengen geldt in principe een 

maximale verblijfsduur van 10 weken.  

De trajectvoorziening biedt: 

       1.   Analyse van leerstijlen, evt. aanleren van nieuwe leerstijlen of 

             informatieoverdracht over leerstijlen leerlingen naar docenten. 

       2.   Ondersteuning bij de planning en organisatie van schoolwerk.  

       3.   Begeleiding bij opmerkelijk gedrag. 

       4.   Ondersteuning wanneer meer hulp nodig is. 

       5.   Een rustpunt op een schooldag voor leerlingen die moeite hebben met drukte of   

             fysiek rust nodig hebben. 

       6.  Lotgenotencontact. 

       7.   Aan het begin van de dag structuur aanbrengen in schooldag/ evt. aan het eind van 

             de schooldag de dag nabespreken en een start maken met de verwerking van de dag 

             (planning en organisatie schoolwerk etc.) 
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       8.  Een veilige plek. 

       9.  Een time-out mogelijkheid. 

     10.  Trainingen (FRT/ART/SVT; weerbaarheid, examenvrees). 

 

2.3.3) observatieplaatsen van het samenwerkingsverband 

Leerlingen met gedragsproblemen waarvan onvoldoende duidelijk is waardoor deze worden 

veroorzaakt kunnen tijdelijk terecht op (twee) observatieplaatsen van het 

samenwerkingsverband die bij school de Aventurijn zijn ondergebracht. Zij volgen hier een 

onderwijsprogramma dat maximaal een schooljaar duurt en tot doel heeft, op grond van een 

analyse van de oorzaken van het gedrag en een advies, een passend vervolg van de 

schoolloopbaan van de leerling te realiseren. Verwijzing vindt plaats via het intern 

ondersteuningsteam of het ZAT. Het samenwerkingsverband beheert de plaatsen. 

 

2.4) commercieel aanbod in de school 

2.4.1) externe huiswerkbegeleiding 

Leerlingen kunnen huiswerkbegeleiding van externe aanbieders krijgen. School biedt hierbij  

de noodzakelijke faciliteiten. Er is sprake van een overeenkomst tussen de aanbieder en 

ouder(s)/ verzorger(s). Indien de huiswerkbegeleiding onderdeel is van het 

onderwijsarrangement voor een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte, zal de 

overeenkomst tussen de aanbieder en school zijn.  

 

2.4.2) remedial teaching 

Leerlingen kunnen remedial teaching (individueel of in duo’s) van externe aanbieders krijgen. 

School biedt hierbij de noodzakelijke faciliteiten. Er is sprake van een overeenkomst tussen de 

aanbieder en ouder(s)/ verzorger(s).  

 

2.5) verzuim 

2.5.1) m@zl  

Voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten 

is er m@zl, een werkwijze voor vroegsignalering waarbij de school en de schoolarts van de 

GGD nauw samenwerken. De werkwijze is als volgt: bij langdurig of frequent ziekteverzuim 

gaat de school met ouder(s)/ verzorger(s) en leerling in gesprek. Indien de school het 

wenselijk vindt om, naar aanleiding van dit gesprek, advies te vragen aan de schoolarts volgt 

een uitnodiging aan de ouder(s)/ verzorger(s) om met hun kind naar de GGD te komen voor 

een consult bij de schoolarts. De arts bespreekt de gezondheidsklachten en redenen van het 

ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouder(s)/ verzorger(s) en 

leerling naar gewenste zorg. De school krijgt een terugkoppeling van de schoolarts met een 

advies over de deelname van de leerling aan het lesprogramma. 
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3) Protocollen 

3.1) veiligheidsprotocol  

De school beschikt over een veiligheidsprotocol (zie bijlage II) dat in samenwerking met de 

gemeente Halderberge, de politie en het openbaar ministerie tot stand is gekomen. Het 

protocol beschrijft de wijze waarop de school handelt als er sprake is van (niet) fysieke 

agressie, drugs- en alcoholbezit en gebruik en drugshandel, vernieling, wapenbezit en 

wapengebruik, diefstal/ heling, vuurwerkbezit en vuurwerkhandel, seksuele intimidatie en 

seksueel geweld, schoolverzuim en tenslotte vermoedens van huiselijk geweld. Tevens 

beschrijft het protocol op welke wijze de school met haar partners hierin samenwerkt. 

 

3.2) pestprotocol/ handelingsprocedure bij melding van pesten 

De school heeft een anti-pestcoordinator. Hij is het meldpunt voor alle uitingen die met 

pesten te maken hebben. Alle signalen op dit gebied komen bij deze coördinator terecht. De 

school heeft ook een pestprotocol vastgesteld. Onderdeel hiervan vormt de 

handelingsprocedure bij melding van pesten. Die is in bijlage III te vinden. 

3.3) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

De school heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel hiervan is 

een stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is in bijlage IV 

terug te vinden. 

 

3.4) protocol thuiszitters 

Een werkgroep thuiszitters/ VSV heeft op 1 september 2015 ten behoeve van het regionaal 

bureau leerplicht een protocol thuiszitters opgesteld. Het protocol richt zich o.a. op de 

gezamenlijke aanpak ter bestrijding van thuiszitters en hoe om te gaan met het signaleren van 

trends in thuiszittersproblematiek in de regio. Het samenwerkingsverband heeft ingestemd 

met het protocol. Uit het protocol is in bijlage V opgenomen hoe de aanpak van thuiszitters 

eruit ziet en wie hierbij welke rol en verantwoordelijkheid heeft. 
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Bijlage I: aanmeldformulier intern ondersteuningsteam 

 

 
  

 

Datum aanmelding: 

Naam aanmelder: 

Functie: 

Indien niet de school, noem organisatie van de aanmelder: 

Gegevens leerling. 

Naam: 

Geslacht:               O jongen O meisje 

Geboortedatum: 

Gezag berust bij: 

O beide ouders 

O vader 

O moeder 

O gedeeld gezag met gezinsvoogd –OTS-  

O voogdij 

O anders, n.l. 

O onbekend 

De aanmelding is: 

O met schriftelijke toestemming ouders/ verzorgers 

O met schriftelijke toestemming leerling 

O met instemming ouders/ verzorgers 

O met instemming leerling 

O anoniem 

O bespreking op naam (niet anoniem), zonder toestemming/ instemming 

Onderwijstype: 

O mavo 

O havo 

O vwo 

Leerjaar: 

 

Probleembeschrijving en vraag aan het ondersteuningsteam (aanmelder) 

1. Wat wordt er concreet waargenomen aan problemen bij de leerling? 

       Hoe lang speelt het probleem al? Omschrijf duidelijk de kern van het probleem dat  

       aangepakt moet worden. 

 

 

2. Wat is de vraag aan het ondersteuningsteam? Waarmee kan het team bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie? 
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    O advies t.a.v. het eigen handelen 

    O ondersteuning/begeleiding t.a.v. het eigen handelen 

    O interventie/hulptraject in samenwerking met externe hulpverlener/instelling 

    O vraag om toeleiding van de leerling naar: andere school, (speciale) zorg, (speciale)  

        zorgvoorziening 

    O anders, n.l. 

Toelichting:  

 

 

 

Eerdere of lopende aandacht, onderzoek, hulp of begeleiding 

1. Is de leerling in de afgelopen twee jaar besproken in het ondersteuningsteam? 

O Ja 

O Nee 

O Onbekend 

2. Heeft de school nu of eerder iets gedaan om de probleemsituatie te veranderen?  

 

O Ja, geef kort aan welke stappen ondernomen zijn: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

      O Nee 

3. Krijgt de leerling al trajectbegeleiding binnen de school?  

       O Ja 

       O Nee 

Toelichting op bovenstaande: 

 

4. Heeft de leerling een dyslexieverklaring? 

       O Ja 

       O Nee 

5. Heeft een externe instelling nu of eerder iets gedaan om de probleemsituatie te veranderen? 

       Is er sprake geweest van hulp of begeleiding? 
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       O Ja, geef kort aan 

Wat? Wanneer? Door wie? Met welk resultaat? 

 

 

   

  

       O Nee 

 

6. Is er sprake van een gediagnosticeerde stoornis? (geen hierbij datum van onderzoek) 

       O ADHD 

       O ASS (klassiek autisme, PDD-NOS, Asperger) 

       O Anders n.l. 
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Bijlage II Veiligheidsprotocol 

 

Schoolveiligheidsplan Markland College 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Steenbakkers (centrale directie Markland College) 

A. Tromp (locatiedirecteur Pagnevaart Markland College) 

M. Hoebink (locatiedirecteur brugklas Markland College) 

G. Hectors (locatiedirecteur Thomas More Markland College) 

P. Wagemakers (locatiedirecteur Zevenbergen Markland College) 

J. Quaijtaal (locatiedirecteur De Vossenberg Markland College) 

J. van Venrooij (adviseur integrale veiligheid gemeente Moerdijk) 

D. van Roomen (wijkagent politieteam Moerdijk) 

J. Kerkhofs (arrondissementsparket Breda) 
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1 Inleiding 
 

 

Het Markland College heeft een schoolplan opgesteld getiteld “ruimte voor nieuwe ideeën”. Vanuit 

de daar geformuleerde doelen is dit protocol de veilige school ontwikkeld. Het Markland College wil 

zich inzetten voor de fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Het protocol 

is dan ook bedoeld voor de leerlingen en medewerkers van de school. De overige ondertekenaars 

van het protocol onderschrijven de doelstellingen ervan en zullen een positieve bijdrage leve- ren 

aan dit beleid. 

 

De school heeft in de eerste plaats de opdracht leerlingen aan een diploma te helpen. Naast  

opleiding is de school voor leerlingen als ontmoetingsplaats zeer belangrijk. Vanuit dat perspectief 

kan worden gesteld dat op school voor een belangrijk deel de voorbereiding op de toekomstige 

samenleving plaatsvindt. Een samenleving waarbinnen mensen met heel verschillende achtergrond 

en normen en waarden vreedzaam samenleven. 

 

Ook bij jongeren is sprake van toenemende individualisering: ik bekijk zelf wel hoe ik leef en hoe  ik 

het wil hebben. Aan de andere kant is de afhankelijkheid van de subcultuur en de omgang op 

school met leeftijdgenoten toegenomen. (Recent onderzoek naar de jeugdcultuur). Dat “samenspel” 

van jongeren heeft een belangrijke vormende waarde, in positieve (beleving) en in negatieve 

(agressie) zin. 

 

Dat betekent dat de school in haar doelstellingen en in haar maatschappelijk opdracht (wetgeving) 

een taak heeft in de voorbereiding van jongeren op een volwassen leven. Naast opleiden zijn daar- 

om opvoeden en hulp, begeleiding en doorverwijzing naar professionals in de regio steeds belang- 

rijker geworden. 

 

De bereidheid tot samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid is in de regio onontbeerlijk 

en dat wordt door de verschillende partners onderkend. De samenwerking heeft de afgelopen jaren 

geleid tot een veel beter systeem van zorg, begeleiding en het voorkomen van onveiligheid. Het 

bieden van perspectief aan jongeren is belangrijk voor hun motivatie en toekomstverwachting. Een 

perspectief niet alleen op een diploma, maar ook op een betekenisvolle plaats in de toekomstige 

samenleving. Ook daarin is regionale samenwerking met overheid en bedrijfsleven van belang. De 

tekening op pagina 4 maakt de relaties duidelijk. 
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Perspectief 

op werk 
 

 

Diploma 

 

 

 

 

Opvoeden Begeleiding 

Veiligheid Zorg 

 

 

Bij het scheppen van een veilige omgeving wordt samengewerkt met ouders en externen. De  

gemeente Moerdijk, de politie, TEAM “Mark en Dintel” en het Openbaar Ministerie zijn gezamenlijk 

van mening dat een schoolveiligheidsplan bijdraagt aan het bereiken van een prettige en veilige 

leeromgeving. Deze instanties zijn van het begin af aan nauw betrokken bij de totstandkoming er- 

van. Dit plan sluit daarom naadloos aan bij de ambities betreffende veiligheid van de gemeente 

Moerdijk. 
 

Daar waar sprake is van ongewenste of verboden gedragingen door leerlingen zal de  

onderwijsinstelling consequent en adequaat reageren. Dit plan is een handleiding die structuur geeft 

bij die aan- pak. Het stappenplan voor de school heeft te maken met de ernst van de overtreding of 

de frequentie daarvan. Naast het stappenplan wordt in het protocol de onderwijsinstelling een richtlijn 

geboden met betrekking tot de inschakeling van de politie, de afdeling leerplicht of andere externen. 

In het stappenplan staat de rol van de leerlingbegeleider centraal. 

Het protocol is opgesteld ten aanzien van de volgende gedragingen: 

1. Fysieke agressie 

2. Niet fysieke agressie 

3. Drugsbezit, drugshandel en drugsgebruik 

4. Vernieling 

5. Wapenbezit en wapengebruik 

6. Diefstal en heling 

7. Vuurwerkbezit en vuurwerkhandel 

8. Seksuele intimidatie en seksueel geweld 

9. Schoolverzuim 
 

In hoofdstuk 4 worden maatregelen aangedragen voor de betrokken partijen op welke wijze kan 

worden opgetreden tegen de bovengenoemde delicten. 
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De overeenkomst (hoofdstuk 5) bestaat tenslotte uit de gemaakte afspraken tussen de 

instellingen die bij het protocol ‘de Veilige School’ betrokken zijn. 

 

2 Ambities 
 

In het schoolplan 2004-2008 zijn de volgende ambities opgenomen ten aanzien van veiligheid. 
 

 

Ambities 2008, Markland College 

 

- In 2008 is een gedragscode ontwikkeld en medewerkers en leerlingen gedragen zich 

volgens deze gedragscode. Naleven is een prioriteit 

- De school kent regels. Deze worden jaarlijks aangepast, bekendgemaakt en besproken met 

do- centen en leerlingen. Ouders moeten de regels van de school kennen en ondersteunen. 

Met de ouders wordt dit gecommuniceerd via het mededelingenblad, de schoolgids en de 

oudervereniging 

- Protocollen voor gedragsproblemen, schorsing of verwijdering, overlijden, seksuele intimidatie, 

crimineel gedrag en klachten zijn aanwezig. Daar, waar op basis van nieuwe informatie of  

ervaring nieuwe protocollen nodig zijn, worden die ontwikkeld 

- Jaarlijks wordt gemeten hoe veilig medewerkers en leerlingen zich voelen aan de hand van 

een korte en concrete vragenlijst op het gebied van sociale omgang en fysieke omgeving. Uit 

de resultaten komen aandachtsgebieden naar voren. De aanpak hiervan is terug te vinden in 

concrete activiteiten van de locatiegerichte dan wel teamgerichte activiteitenplannen. Het jaar 

daarop wordt het resultaat opnieuw gemeten 

- We voeren gericht en regelmatig overleg intern en met de gemeentelijke instanties om het  

bereikte niveau van veiligheid voor gebouw en omgeving in ieder geval gelijk te houden of nog 

te verbeteren 

- Er worden creatieve veiligheidsbevorderende projecten uitgevoerd. In de investeringsbegroting 

wordt jaarlijks ruimte gereserveerd om noodzakelijke aanpassing te realiseren. 
 

 

De gemeente Moerdijk, de politie en het Openbaar Ministerie hebben in het veiligheidsjaarplan  

2008 onderstaande tekst opgenomen , hetgeen als intentieverklaring tot verdere samenwerking 

dient te worden gezien. Uitgangspunt is dat de school het primaat voert bij de veiligheid in de 

school. 
 

Veiligheidsjaarplan 2008 

Er is een collectief besef dat stelt dat onze maatschappij is verhard. De voortschrijdende  

individualisering van mensen en hun verworven vrijheden staan op gespannen voet met het 

algemeen belang zoals veiligheid en leefbaarheid. Bij onze jeugd tekenen zich contouren van 

nieuwe, maatschappelijke, trends af. Juist in schoolse situaties liggen mogelijkheden om opvoedend 

bij te sturen. Onze scholen zijn zich bewust van deze opvoedende taak en we werken graag met hen 

samen. We zijn positief gestemd over het vertrouwen en de samenwerking die is opgebouwd tussen 

de verschillende partners in veiligheid en verwachten daar vruchten van te plukken. Daarbij geldt dat 

we het stellen van grenzen binnen onze samenleving en het daadkrachtig handhaven van gestelde 

regels belangrijke uitgangspunten vinden om te komen tot een duurzame, veilige en leefbare 

gemeente. Tegelijker- tijd is er de overtuiging dat veiligheid niet alleen een verantwoordelijkheid is 

van de overheid maar van ons allemaal. 
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3 Stappenplan voor de school 
 

Bij het signaleren van een incident zet de school de volgende stappen. 
 

3.1 Inschatting van de situatie door de school 
De inschatting van de situatie kan worden gemaakt aan de hand van de volgende vragen: 

• wat is er gebeurd, wie is er bij betrokken, wanneer is het gebeurd 

• is dit gedrag bij deze jongere(n) vaker voorgekomen 

• wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag 

• handelt de school de situatie zelfstandig af 

• moet de wijkagent op de hoogte worden gesteld of om advies worden gevraagd 

• geeft dit gedrag van de jongere aanleiding voor doorverwijzing naar de hulpverlener van het 

Jeugd Preventie Project (JPP)
1 

en/of bespreking in het zorgteamoverleg van de school 

• teamleiders van de school ondernemen voorgaande acties/initiatieven. 
 

3.2 Handelwijze school 
Afhankelijk van de situatie kan de school op twee manieren reageren: preventief of sanctionerend. 

Zowel voor de preventieve als de sanctionerende ronde geldt, dat - indien het om gedragingen gaat 

die ook door de wet om een reactie van politie / justitie vragen - de politie in kennis wordt gesteld. 

Er zijn binnen beide kaders een aantal stappen te onderscheiden. 
 

Mogelijkheden 

In de preventieve
2 

ronde zal getracht worden de leerling door middel van gesprekken te bewegen 

om zijn/haar gedrag te verbeteren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan eventuele individuele 

problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenste gedrag. 

Zo nodig wordt de leerling - volgens de geldende procedures - verwezen naar een  

hulpverleningsinstantie. Indien het om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de 

politie in ken- nis gesteld. Eventueel wordt tevoren de wijkagent op de hoogte gesteld of om advies 

gevraagd. 
 

1) Gesprek tussen de leerling en een medewerker van de school. 

Ten eerste zal een gesprek tussen de leerling(en) en een medewerker van de school moeten plaats- 

vinden. In dit gesprek wordt besproken wat er gebeurd is en hoe de school hier (intern) mee omgaat. 
 

2) Gesprek met de ouders/verzorgers en eventueel de leerling. 

Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen school, leerling en ouders/ 

verzorgers. Vanaf dit moment worden aantekeningen in het dossier gemaakt over de betreffen- de 

leerling; dit in de vorm van een leerlingvolgsysteem. 
 

3) Vervolggesprek tussen de school, de leerling en de ouders/verzorgers. 
 

1 Het jeugdpreventieproject wordt bekostigd door de gemeente. School, politie, straathoekwerk, leerplichtambtenaar, kunnen jongeren aanmelden 

voor hulpverlening 
2 Het OM en politie geven aan de term preventie de volgende uitleg: handelingen die tot doel hebben om strafbare gedragingen te voorkomen. Hier 

geldt echter een andere uitleg, preventie mag gezien wordt als gedragsbeïnvloedende handelingen van de school jegens de leerling naar aanleiding 

van een gedraging met als oogmerk om dat soort gedragingen in de toekomst te voorkomen. 
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Dit vervolggesprek wordt kort weergegeven in het leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van de  

problematiek wordt de wijkagent op de hoogte gesteld. 
 

4) Eventueel vervolggesprek(ken). 

Eventueel kan een gesprek onder leiding van een externe, onafhankelijke, gespreksleider worden 

gevoerd. Het doel hiervan is te komen tot wederzijds begrip, het wegnemen van vooroordelen en 

spanning en zo nodig een schaderegeling te treffen. 
 

Sanctionerende  mogelijkheden 

Bij de sanctionerende ronde wordt tegenover de ongewenste/verboden gedraging van de leerling 

door de school een sanctie gezet. Tevens zal in deze ronde aandacht zijn voor eventuele individuele 

problemen van de leerling die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenste gedrag. Zo nodig 

wordt de leerling - volgens de geldende procedures - verwezen naar een hulpverleningsinstantie. 

Eventueel wordt de wijkagent op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. In goed overleg met de 

wijkagent wordt bezien, welke volgende stappen dienen te worden genomen. 
 

5) Bedenktijd 

In deze fase kan de leerling gedurende een bepaalde tijd de toegang tot de lessen worden ontzegd. 

De leerling blijft echter wel op school en werkt individueel aan schoolwerk. Deze tijd kan door de 

school worden benut om zich te kunnen bezinnen over eventuele volgende stappen. De ouders/ 

verzorgers worden terstond telefonisch of schriftelijk op de hoogte gesteld van deze maatregel. Op 

deze maatregel is één uitzondering: de leerling mag wel deelnemen aan toetsen, 

schoolonderzoeken en examens. Er wordt tevens melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. 
 

6) Schorsing 

In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van één tot maximaal vijf dagen geschorst. 

Hiervan wordt melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem. De onderwijsinstelling meldt de  

schorsing (inclusief verantwoording en voorgeschiedenis) schriftelijk aan: 

• de onderwijsinspectie (indien schorsing langer is dan één dag) 

• de leerplichtambtenaar (bijvoorbeeld door middel van het toesturen van de kopie van de brief die 

aan de ouders is gestuurd) 

• de ouders/verzorgers en de leerling zelf (zij worden zowel schriftelijk als mondeling op de hoog- 

te gebracht en worden uitgenodigd voor een gesprek) 

• Afhankelijk van het voorval en het gedrag van de betreffende leerling wordt het  

zorgbreedoverleg op de hoogte gebracht. 
 

7) Terugplaatsing 

• Bij terugplaatsing op de school houdt de school een ‘vinger aan de pols’. 
 

8) Verwijdering 

Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de  

onderwijsinstelling. Het bevoegd gezag/schoolbestuur neemt het besluit of er wordt overgegaan tot 

definitieve verwijdering na overleg met de inspecteur en de leerplichtambtenaar. 

• Het schoolbestuur stelt de inspectie schriftelijk in kennis. 
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• De ouders/verzorgers en de leerling worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) 

verwijdering/doorverwijzing. Bij verwijdering wordt de leerling (en ingeval van minderjarigheid de 

ouders) in staat gesteld om te worden gehoord. 

• De centrale directie, namens het schoolbestuur, is verplicht de inspanning te leveren om de 

leerling bij een andere onderwijsinstelling onder te brengen. (Als dit niet lukt, blijft de school  

verantwoordelijk voor de opvang, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen met de ouders 

en de leerplichtambtenaar en de inspecteur). 

• De leerplichtambtenaar wordt direct in kennis gesteld van de verwijdering en de opgestarte  

procedure. (Zij kan de school adviseren en helpen bij het vinden van oplossingen voor de 

betreffen- de leerling). 
 

 

3.3 Handelwijze politie 
De politie heeft wijkagenten in dienst. De wijkagent is contactpersoon voor de deelnemende school. 

De wijkagent heeft regelmatig contact met de school. Op het Markland College heeft de wijkagent 

regelmatig spreekuur voor de leerlingen, op de locatie Zevenbergen van het Markland College. De 

wijkagent geeft advies of voorlichting op het gebied van preventie. Daarnaast zal de politie bij  

melding of aangifte door de school volgens een nader overeen te komen procedure reageren. 

Tenslotte zal de politie met de school overleggen over de te nemen maatregelen. 
 

 

3.4 Afspraken tussen scholen onderling 
Als een school een leerling wil verwijderen en wil onderbrengen bij een andere reguliere school, dient 

zij in onderling overleg een plaats vrij te maken om een verwijderde leerling van een andere school 

op te nemen. De ontvangende school neemt de leerling eerst op basis van detachering op. De 

leerling blijft nog een bepaalde tijd ingeschreven bij de oude school. De school waar de leerling  staat 

ingeschreven blijft juridisch aansprakelijk (bijvoorbeeld verzekeringskwesties). Na deze van te voren 

bepaalde periode wordt de leerling pas officieel overgeschreven. Wanneer de leerling voor de nieuwe 

school moeilijk te handhaven is, mogen ze de leerling terugsturen naar de oude school. Deze heeft 

vervolgens weer de verplichting een oplossing te zoeken. Daarnaast verschaft de school relevante 

informatie aan de andere school t.a.v. de voorgeschiedenis van de leerling. 
 

 

3.5 Bureau HALT 
Halt is de afkorting van Het ALTernatief. HALT biedt de jeugdige die in aanraking is gekomen met de 

politie of de leerplichtambtenaar een alternatieve afdoening: ‘een kans om het goed te maken’. Dit is 

een alternatief voor vervolging door de officier van justitie. Het is dus een buitenjustitiële afdoening 

van bepaalde delicten voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Via bureau HALT moeten jonge- ren 4 tot 20 

uur werken en/of meewerken aan een leeractiviteit en - indien van toepassing – de scha- de 

vergoeden. Voorwaarde is dat de jeugdige niet eerder met de politie in aanraking is geweest voor 

het plegen van een strafbaar feit. Ook moet de jeugdige bekennen dat er een delict is gepleegd. De 

politie of de leerplichtambtenaar is de verwijzende instantie. 
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4 Veiligheidsprotocol 
Zoals reeds in de inleiding vermeld, heeft de onderwijsinstelling gedragsregels opgesteld om het 

leefklimaat en daarmee de onderwijskansen te beschermen en te bevorderen. Bij gedrag van  

leerlingen dat volgens de wet strafbaar is gesteld, dient de onderwijsinstelling consequent en 

adequaat te reageren. Het stappenplan dat als leidraad kan dienen voor deze reactie is in hoofdstuk 3 

reeds beschreven. In dit hoofdstuk worden de veelvoorkomende vormen van strafbaar gedrag middels 

een algemene en een juridische definitie beschreven. Ook wordt een toelichting gegeven ter 

verduidelijking van de (formele) definities. Daarnaast wordt per strafbaar feit een aantal (specifieke) 

maatregelen aangedragen voor zowel de onderwijsinstelling als de politie (en bij schoolverzuim ook 

voor de gemeente). 
 

4.1 Fysieke agressie 
Algemene definitie: 

Onder fysieke agressie wordt verstaan het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een 

ander. 
 

Juridische definitie: 

Eenvoudige Mishandeling (art. 300 WvS) 

Het zonder redelijk doel of overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, 

opzettelijk pijn of letsel veroorzaken (onder opzet valt ook het mogelijkheidsbewustzijn). Onder  pijn 

wordt mede verstaan een min of meer hevig onaangename lichamelijke gewaarwording (bij- 

voorbeeld overgieten met ijskoud water). Aan mishandeling wordt opzettelijke benadeling van de 

gezondheid gelijkgesteld (bijvoorbeeld opzettelijk bedorven etenswaren verstrekken). 

Zware Mishandeling (art. 302 WvS); Idem, met voorbedachte rade (art. 303 WvS) 

Het opzettelijk (mogelijkheidsbewustzijn), al dan niet met voorbedachte rade, toebrengen van zwaar 

lichamelijk letsel. De opzet is gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. 
 

Vechterij (art. 306 WvS) 

Het opzettelijk deelnemen aan een aanval (initiatief gaat uit van een partij) of vechterij (initiatief gaat 

uit van beide of nog meer partijen) waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld (minstens drie). 
 

Openlijke Geweldpleging (art. 141 WvS) 

Het openlijk en in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen. Er moeten minimaal twee 

verdachten zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. Bovendien moet het geweld 

openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een plaats waar publiek aanwezig is 

dan wel doorgaans aanwezig is. 
 

Toelichting: 

Indien het uitgeoefende geweld in geval van eenvoudige mishandeling niet bestaat uit een ‘meer dan 

geringe lichamelijke kracht van enige betekenis’, (bijvoorbeeld klap met vlakke hand op rug o.i.d.) 

verdient het de voorkeur dat de onderwijsinstelling zelf op deze gedraging reageert. Is er sprake van 

meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis, letsel, structureel agressief gedrag door 

een verdachte of als er sprake is van groepsoptreden, dan zal ook de politie moeten worden  

gewaarschuwd. 
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Fysiek geweld dient veelal om een ander naar zijn hand te zetten (te onderwerpen) en daarmee zijn 

eigen positie te versterken binnen een groep. Het kan een inleiding zijn voor intimidatie (zie ‘verbale 

agressie’). Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en aantasting van persoonlijke vrijheden komt 

een slachtoffer vrijwel zeker onder psychische druk te staan. Deze vorm van agressie kan dan ook 

niet getolereerd worden. Slachtoffers van geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. 

Angst voor represailles houdt hen tegen, isolement dreigt en uitval uit het onderwijs ligt op de loer. 

Toch is voor strafrechtelijke aanpak meestal een aangifte nodig. Een duidelijke stellingname van de 

onderwijsinstelling is hier essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de 

schoolleiding die een duidelijk en krachtig signaal zal moeten geven in de richting van de verdachte 

(repressief) en omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk, evenals 

het bewegen van getuigen tot het afleggen van een verklaring. 
 

Maatregelen  onderwijsinstelling 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 
 

Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 

• informeren ouders van verdachte en slachtoffer 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 

• het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte 
 

Maatregelen politie 

Indien de school in geval van eenvoudige mishandeling niet bestaand uit een ‘meer dan geringe  

lichamelijke kracht van enige betekenis’ ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake 

is van de wens tot aangifte doen, kan de school contact zoeken met de wijkagent voor 

ondersteuning in het kader van (secundaire) preventie. 

De wijkagent kan, altijd in overleg met de schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een 

groepsgerichte aanpak. Bij een groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk. 

Indien het gaat om meer dan geringe lichamelijke kracht van enige betekenis wordt altijd de politie 

ingeschakeld. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt (gezien het ernstige karakter 

van deze delicten is een HALT-verwijzing in principe niet mogelijk, met uitzondering van openlijk 

geweld tegen goederen en incidenteel bij een lichte vorm van fysieke agressie). 

De politie informeert de ouders van de verdachte en het slachtoffer. 
 

4.2 Niet fysieke agressie 
Algemene definitie: 

Onder verbale agressie wordt verstaan het mondeling of schriftelijk bedreigen, intimideren,  

beledigen, discrimineren of uitschelden van een persoon. 
 

Juridische definitie: 

Bedreiging met (art. 285 WvS) 
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Openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, enig misdrijf waardoor de  

algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht, verkrachting, feitelijke aanranding van de 

eerbaarheid, enig misdrijf tegen het leven gericht, gijzeling, zware mishandeling of brandstichting. 
 

Dwang (art. 284 WvS) 

Een ander door geweld of enige andere feitelijkheid door bedreiging met geweld of enige andere 

feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingen iets te  doen, 

niet te doen of te dulden, of een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te 

doen, niet te doen of te dulden. 
 

Smaad door (art. 261 WvS) 

Opzettelijk iemands eer of goede naam aan te randen door tenlastelegging van een bepaald feit, met 

het kennelijke doel om daarvan ruchtbaarheid te geven (ook schriftelijk (smaadschrift) indien ver- 

spreid of openlijk tentoongesteld). 
 

Discriminatie (art 137c WvS) 

Zich opzettelijk beledigend uitlaten in het openbaar, mondeling, schriftelijk of via een afbeelding 

over een groep mensen vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid 

(hetero of homo). 
 

Eenvoudige Belediging (art. 266 WvS) 

Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt hetzij in het open- 

baar mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetzij in zijn tegenwoordigheid mondeling of 

door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding aangedaan. 
 

Toelichting: 

Indien verbaal geweld niet gepaard gaat met enige feitelijkheid (dus zonder middel dat de bedreiging/ 

intimidatie kracht bij zet) en er geen sprake is van een structureel karakter, verdient het de voorkeur dat 

de onderwijsinstelling de gedraging zelf sanctioneert conform de ontwikkelde sanctiestructuur. Let op: 

verbale agressie is moeilijk bewijsbaar. Daarom verdient het sterk de voorkeur dat de school dit zelf 

aanpakt. De wijkagent kan voor advies worden benaderd. 

Gaat het verbaal geweld wel gepaard met enige feitelijkheid die de bedreiging of intimidatie kracht bijzet, 

dan zal ook de politie moeten worden gewaarschuwd. Dit geldt ook als er sprake is van herhaling of 

structureel karakter. Bedenk dat de bedreiging/intimidatie vaak dient om een ander naar zijn hand te zet- 

ten of zijn wil op te leggen en daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. 

Afgezien van de aantasting van de persoonlijke vrijheden van het slachtoffer komt deze vrijwel zeker 

onder zware psychische druk te staan. Deze vorm van agressie kan dan ook nooit getolereerd worden. 

Slachtoffers van verbaal geweld zijn vaak bang om melding te doen van dit geweld. Angst voor  

represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het onderwijs ligt op de loer. Toch is voor 

strafrechtelijke aanpak vaak een aangifte nodig. Een duidelijke stellingname van de onderwijsinstelling is 

hier essentieel. Het slachtoffer moet zich gesteund en gesterkt voelen door de schoolleiding die een 

duidelijk en krachtig signaal af zal moeten geven in de richting van de verdachte (repressief) en aan de 

omgeving (preventief). Ondersteuning bij het doen van aangifte is wenselijk evenals het bewegen van 

getuigen tot het afleggen van een verklaring. 
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Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• eventueel ouders in kennis stellen 
 

Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 

• informeren ouders van verdachte en slachtoffer 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt 

voldaan, wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 

• het slachtoffer wordt ondersteund bij het doen van aangifte 
 

Maatregelen politie: 

Indien de school ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot  

aangifte doen, kan de school contact zoeken met een wijkagent voor ondersteuning in het kader van 

(secundaire) preventie. De wijkagent kan, altijd in overleg met de schoolleiding, besluiten tot een 

individuele aanpak of een groepsgerichte aanpak. Bij een groepsgerichte benadering is een 

projectmatige aanpak mogelijk. De politie informeert de ouders van de verdachte en het slachtoffer. 
 

4.2.1 Moderne media 

De school wordt vaak geconfronteerd met de gevolgen van communicatie-uitingen die scholieren 

verrichten met de computer. De computer is een bij de tijds communicatiemiddel wat veelvuldig 

gebruikt wordt door de scholieren, met name na schooltijd in huiselijke kring. Bij de ouders is niet 

altijd duidelijk wat de kinderen aan het doen zijn via de computer. Er wordt veel tijd doorgebracht met 

chatten. Het chatten via chatboxen is vaak anoniem en daarin schuilen tot op zekere hoogte ook 

gevaren. Er wordt ook via MicroSoftMessenger (MSN) met elkaar gecommuniceerd. Soms nemen de 

scholieren de nickname van een andere leerling aan of wordt er simpelweg geroddeld over anderen 

via de chat. Het op deze wijze communiceren leidt tot allerlei gevolgen die merkbaar zijn op school. 

Op school worden discussies die zijn ontstaan via de chat voortgezet, onenigheid wordt uit- 

gevochten etc. Bepaalde communicatieuitingen (“computercriminaliteit”) zijn te scharen onder 

strafbare feiten zoals bedreiging, seksuele intimidatie, laster en smaad of leiden tot andere soorten 

criminaliteit zoals mishandeling enzovoorts. De school besteedt in preventieve zin aandacht aan de 

gevaren van chatten door hierover aan ouders en leerlingen voorlichting te geven. Die feiten worden 

afzonderlijk behandeld in dit schoolveiligheidsplan. 
 

4.3 Drugs- en alcoholbezit, drugs- en alcoholgebruik en drugshandel 
Algemene definitie: 

Het voorhanden hebben van drugs alsook het handelen in/verstrekken van drugs is niet 

toegestaan, deze moeten worden ingeleverd. De school zal dit als huisregel in het schoolreglement 

opnemen. Het voorhanden hebben van alcohol en het gebruik of onder invloed zijn wordt niet 

toegestaan. De school volgt het zero tolerance beleid van de gemeente en trekt dit door tot de 

schoolterreinen en binnen de school. 
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Juridische definitie: 

De bij de Wet verboden drugs en de gedragingen die met de betrekking tot drugs verboden zijn, zijn 

gedefinieerd in de Opiumwet. De juridische grondslag voor het non alcoholbeleid is te vinden in artikel 

2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Per collegebesluit zijn de woonkernen aan- 

gewezen als gebieden waar het niet is toegestaan om geopende verpakkingen alcohol bij zich te 

hebben of ervan te drinken. Voorts is de Drank en Horecawet van toepassing. 
 

Toelichting: 

Alcohol en drugs en onderwijs gaan niet samen. Het tast het leefklimaat binnen een school aan en 

anderzijds is het een directe bedreiging voor de onderwijsinstellingen. Het onderscheid tussen het 

voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden hebben van drugs  

bestemd voor de handel is moeilijk te trekken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen soft en 

harddrugs bij de aanpak van de school. Er is zero tolerance bij alcohol en drugs. Wel zal de school 

bij bepaalde schoolfeesten het nuttigen van alcohol toestaan aan 16-18 jarigen. 
 

De onderwijsinstelling verbiedt het om drugs binnen de schoolgebouwen of het terrein van de  

onderwijsinstelling te brengen. Ingeval de onderwijsinstelling kennis heeft, dan wel een redelijk  

vermoeden heeft, dat een persoon drugs binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of 

voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze 

goederen. De onderwijsinstelling geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor 

schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De onderwijsinstelling verbindt 

deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt 

vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van het  

handelen verkregen. Ingeleverde drugs moeten ter vernietiging worden overgedragen aan de politie. 

Dat laatste geldt niet voor alcohol, dat dient de school zelf weg te gooien. 
 

Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Primair: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• ingeleverde drugs afgeven aan de wijkagent 

• wijkagent op de hoogte stellen of om advies vragen 

• informeren ouders 
 

Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 

• informeren ouders 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 
 

Maatregelen politie: 

Indien door de school wordt aangegeven dat contact met een persoon wenselijk is bijvoorbeeld t.b.v. 

informatie over de verkooppunten, wordt met de wijkagent contact gelegd. Ook als de school om 

andere redenen ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot aangifte 

doen (repressief optreden), kan de school contact zoeken met een wijkagent voor ondersteuning in 

het kader van (secundaire) preventie. 
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De wijkagent kan, altijd in overleg met de schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een 

groepsgerichte aanpak. Bij een groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk. 

Indien wordt gehandeld in strijd met de opiumwet wordt tegen de persoon proces-verbaal  

opgemaakt. De politie informeert de ouders van de verdachte. 
 

Beleid gemeente Moerdijk ten aanzien van alcohol: 

In Moerdijk is het niet toegestaan op de openbare weg geopende verpakkingen alcohol voorhanden 

te hebben of alcoholhoudende dranken te nuttigen. Het college van BenW heeft gebieden  

aangewezen waarvoor deze regel van toepassing is. Alle woonkernen zijn aangewezen. 

Minderjarige overtreders kunnen worden doorverwezen naar HALT. 

 

ALCOHOL 
 

a) minderjarigen (jonger dan 18) 

 
First Offender 

 
HALT verwijzing 

 Recidivist Proces Verbaal 

   
b) meerderjarigen First Offender “Mini” PV (geldboete) 

 Recidivist Proces Verbaal 

 

Beleid gemeente Moerdijk ten aanzien van soft- en harddrugs 

Het Openbaar Ministerie heeft, in overleg met de lokale gezagsdriehoek, bepaald dat in de gemeen- 

te Moerdijk het gebruik van drugs op de openbare weg niet is toegestaan. Zo is bijvoorbeeld (in 

tegenstelling tot omliggende gemeente) hier niet toegestaan om op straat een joint te roken. Minder- 

jarige overtreders kunnen mogelijk naar HALT worden verwezen als het gaat om softdrugs. Hiertoe 

worden binnen het arrondissement Breda nog nadere afspraken gemaakt die waarschijnlijk 1  

januari 2008 ingaan. 

SOFTDRUGS 

a) minderjarigen 
  

First offender 
 
HALT-verwijzing 

  Recidive * Proces Verbaal + melding Raad voor de 

Kinderbescherming 

   PV+ melding RvdK 

b) meerderjarigen 1 joint t/m 5 gram  Afstand doen + seponering 

 > 5 gram  Aanhouden en Uitreiken van een dag- 

vaarding (AU-procedure) 

 

HARDDRUGS 

a) Minderjarigen 
 
1 t/m 10 pillen of 

1 t/m 5 gram 

 
Proces Verbaal + melding Raad voor de Kinderbeschereming vdK 

 > 10 pillen of 5 

gram 

PV+ melding RvdK 

b) Meerderjari- 

gen 

> 1 pil of 1 gram AU-procedure 

4.4 Vernieling  

Juridische definitie: 

Vernieling (art. 350 WvS) 

Het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken, van een 

goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Met wederrechtelijkheid wordt bedoeld dat de 

vernieling zonder toestemming/instemming van de eigenaar plaatsvindt. 

Ook graffiti valt onder de definitie van vernieling. Immers: het herstellen van de schade brengt zo- 

danige inspanning en kosten met zich mee dat van beschadiging kan worden gesproken. 
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Openlijke Geweldpleging (art. 141 WvS) 

Het openlijk en in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen. Er moeten minimaal twee 

verdachten zijn die gezamenlijk (verenigd) het geweld uitoefenen. 

Bovendien moet het geweld openlijk, onverholen en niet heimelijk zijn, dus plaatsvinden op een 

plaats waar publiek aanwezig is dan wel doorgaans aanwezig is. 
 

Toelichting: 

Vernieling is een uiting van het geen respect hebben voor andermans eigendommen. Vaak komt het 

voort uit een (algemeen) gevoel van onvrede met zijn eigen positie (hierbij kan bijvoorbeeld ge- 

dacht worden aan afgunst, boosheid of verveling), hetgeen zich vervolgens uit in vernieling. 

Vernieling kan zich richten op een specifiek slachtoffer dan wel een toevallig (anoniem) slachtoffer. 

Zeker als de vernieling zich richt op een specifiek (bewust gekozen) slachtoffer zal aandacht aan de 

achtergronden van de vernieling moeten worden besteed om herhaling of verergering van 

maatregelen tegen het slachtoffer te voorkómen. Ingeval een eenvoudige vernieling met niet meer 

dan geringe schade, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, verdient het 

de voorkeur dat de onderwijsinstelling de gedragingen zelf sanctioneert conform de ontwikkelde 

sanctiestructuur. Indien het gaat om een vernieling van meer dan geringe omvang of schade, er 

sprake is van herhaling of groepsdelict, of als schadevergoeding/schadeherstel niet kan worden 

bereikt, zal de politie in kennis worden gesteld. 
 

Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• bemiddeling in schadevergoeding of herstellen van de schade door de verdachte(n) 

• eventueel de wijkagent op de hoogte stellen of om advies vragen 
 

Secundair, indien er sprake is van: 

- een vernieling met meer dan geringe schade 

- vernieling door een groep leerlingen 

- getoonde onwilligheid met betrekking tot schadeherstel/schadevergoeding 

• informeren ouders van verdachte(n) en slachtoffer 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt 

voldaan, wordt de politie in kennis gesteld 

• bemiddeling in schadevergoeding door ouders/verzorgers van de verdachte(n) 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 

• het slachtoffer wordt – indien nodig - ondersteund bij het doen van aangifte 
 

Van belang is af te wegen wie de benadeelde is. Dat hangt af van de eigendomssituatie. Is de 

school eigenaar van het goed? Dan is de school competent. Is een leerling of een docent eigenaar 

dan geldt dat deze ook zelf kunnen bepalen of zij aangifte doen. 
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Maatregelen politie: 

Indien de school ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot  

aangifte doen (repressief optreden), kan de school contact zoeken met de wijkagent voor 

ondersteuning in het kader van (secundaire) preventie. 

De wijkagent kan, altijd in overleg met de schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een 

groepsgerichte aanpak. Bij een groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk. 

Indien het gaat om een vernieling van meer dan geringe omvang of schade, er sprake is van  

herhaling of groepsdelict, of als schadevergoeding/schadeherstel niet kan worden bereikt, wordt 

altijd de politie ingeschakeld. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. De politie informeert 

de ouders van de verdachte en het slachtoffer en probeert te bemiddelen in de schadevergoeding 

tussen (ouders) verdachte en slachtoffer. 
 

4.5 Wapenbezit en wapengebruik 
Algemene definitie: 

Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als 

wapen worden aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen van 

onderwijs niet noodzakelijk is. 
 

Juridische definitie: 

De bij Wet verboden wapens en de gedragingen die met deze wapens verboden zijn, zijn  

gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie. Hier is geen korte juridische definitie voor te geven. 
 

Toelichting: 

Een aantal onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapens 

en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn veel van deze  

wapens daardoor niet minder gevaarlijk en daarmee onwenselijk. Immers, een stiletto waarvan het 

lemmet breder is dan 14 millimeter is net zo gevaarlijk als een (wettelijk verboden) stiletto met een 

lemmet dat minder dan 14 millimeter breed is. In het kader van het volgen van onderwijs is het  

bezit/voorhanden hebben van dergelijke wapens en voorwerpen niet alleen onnodig, maar tevens 

gevaarlijk en bedreigend voor het klimaat binnen de school. 

De onderwijsinstelling verbiedt het dan ook om voorwerpen die het karakter van een wapen dragen 

(stiletto’s, vlindermessen, valmessen e.d.) alsmede voorwerpen die als wapen worden gehanteerd 

(wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt om mee te dreigen). 

Ingeval de onderwijsinstelling kennis heeft, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon 

een dergelijk wapen bezit of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehanteerd binnen het school- 

gebouw of schoolterrein, zal de bezitter van het voorwerp worden bewogen tot afgifte. Vervolgens 

worden de wapens ter vernietiging aan de politie overgedragen. De onderwijsinstelling geeft 

hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke 

voortvloeit uit deze maatregel. 

De onderwijsinstelling verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot  

schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee 

wordt rechtmatigheid van het handelen verkregen. Afgegeven wapens en bedoelde voorwerpen 

worden ter vernietiging overgedragen aan de politie. 
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Indien het om wapens en gedragingen gaat die vallen onder de werking van de Wet Wapens en  

Munitie is politioneel optreden vereist. De politie wordt in kennis gesteld. De wijkagent kan om 

advies worden gevraagd of het gaat om een wettelijk verboden wapen. 
 

Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• ingeleverde wapens en voorwerpen afgeven aan de wijkagent 

• eventueel wijkagent op de hoogte stellen en/of om advies vragen 
 

Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 

• informeren ouders van verdachte en slachtoffer 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt 

voldaan, wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politiedoorgegeven 
 

Maatregelen politie: 

Indien de school ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot  

aangifte doen (repressief optreden), kan de school contact zoeken met een wijkagent voor 

ondersteuning  in het kader van (secundaire) preventie. De wijkagent kan, altijd in overleg met de 

schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een groepsgerichte aanpak. Bij een 

groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk 

Indien het om wapens en gedragingen gaat die vallen onder de werking van de Wet Wapens en  

Munitie is politioneel optreden vereist. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt (gezien 

het ernstige karakter van deze delicten is HALT-verwijzing niet mogelijk). De politie informeert de 

ouders van de verdachte en het slachtoffer. 
 

4.6 Diefstal/heling 

Algemene definitie: 

Stelen, roven, helen. 
 

Juridische definitie: 

Eenvoudige Diefstal (art. 310 WvS) 

Enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegnemen met het oogmerk het 

weder- rechtelijk toe te eigenen. Het doel van het wegnemen moet de toe-eigening zijn: “om er als 

heer en meester over te gaan beschikken”. 
 

Gekwalificeerde Diefstal (art. 311 WvS) 

Gekwalificeerd houdt in dat er strafverzwarende omstandigheden gelden rond de diefstal. 

door middel van braak. 

bij gelegenheid van brand, ontploffing 

gepleegd door twee of meer verenigde personen 
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indien de verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te ne- 

men goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van 

valse sleutels, van een valse order of vals kostuum. 
 

Diefstal met Geweld (art. 312 WvS) 

idem als artikel 310/311 Sr. Indien voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld of bedreiging 

met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of  

gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad de vlucht mogelijk te maken van zichzelf of 

andere deelnemers aan het misdrijf, hetzij het bezit van het gestolen te verzekeren. 
 

Afpersing (art. 317 WvS) 

Met het doel zichzelf of een ander te bevoordelen, iemand door geweld of bedreiging met geweld 

dwingen tot het afgeven van enig goed dat geheel of ten dele aan diegene of een derde 

toebehoort. 
 

Afdreiging (art. 318 WvS) 

idem 317 Sr. met dien verstande dat het dreigmiddel geen geweld is maar smaad, smaadschrift of 

openbaring van een geheim. 
 

Heling (art 417 sr) 

Een goed waarvan men redelijkerwijs moet weten dat het van diefstal afkomstig is kopen is straf- 

baar gesteld als heling. 
 
Toelichting: 

Ingeval van een incidentele kleine diefstal, waarbij geen kwalificaties als bedoeld in 311/312/317/318 

Sr voorkomen, en waarbij de schadevergoeding of teruggave van het gestolen   goed kan worden 

bereikt, verdient het de voorkeur dat de onderwijsinstelling de gedragingen zelf sanctioneert. Indien 

het gaat om herhaling of om een goed met meer dan geringe waarde of indien wordt voldaan aan 

een van de kwalificaties, genoemd in de artikelen 311/312/317/318 Sr. dan wel als 

schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, dan zal de onderwijsinstelling naast de te nemen 

schoolmaatregelen ook de politie in kennis stellen. 
 
Hier is van belang wie competent is en dan staat de vraag centraal wie de eigenaar van het goed is. 

De school of een leerling (ouders) of docent. Wanneer de school eigenaar is kan de school 

handelen. Anders geldt dat de eigenaar zelf kan bepalen of deze aangifte doet of niet. 
 
Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• bemiddeling in teruggave of schadevergoeding van het gestolen goed 

• eventueel de wijkagent op de hoogte stellen of om advies vragen 
 

 

Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie: 

• informeren ouders van verdachte(n) en slachtoffer 



schoolveiligheidsplan 20 
 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt 

voldaan, wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 

• het slachtoffer wordt – indien nodig - ondersteund bij het doen van aangifte 
 

Maatregelen politie: 

Indien de school ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot 

aangifte doen (repressief optreden), kan de school contact zoeken met een wijkagent voor 

ondersteuning  in het kader van (secundaire) preventie. De wijkagent kan, altijd in overleg met de 

schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een groepsgerichte aanpak. Bij een 

groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk. 

Indien het gaat om herhaling of om een goed met meer dan geringe waarde of indien wordt voldaan 

aan een van de kwalificaties, genoemd in de artikelen 311/312/317/318 Sr. dan wel als  

schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, dan zal de onderwijsinstelling naast de te nemen 

schoolmaat- regelen ook de politie in kennis stellen. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal 

opgemaakt. Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar HALT verwezen. De politie 

informeert de ouders van de verdachte en het slachtoffer en probeert te bemiddelen in de teruggave of 

schadevergoeding tussen (ouders) verdachte en slachtoffer. 
 

4.7 Vuurwerkbezit en vuurwerkhandel 
Algemene definitie: 

Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk. 
 

Juridische definitie: 

Het voorhanden hebben van en/of handelen in vuurwerk buiten de daartoe aangewezen periode, 

alsook het voorhanden hebben van of handelen in verboden vuurwerk ongeacht de periode. 
 

Toelichting: 

Vuurwerk hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn, mits het gaat om goedgekeurd vuurwerk en als het op 

voorgeschreven wijze wordt afgestoken. Bij het afsteken van vuurwerk in of nabij  

mensenverzamelingen (zoals op schoolpleinen) is echter reëel gevaar voor (ernstig) letsel 

aanwezig. Zeker als het afsteken ervan een spelelement wordt. Ontploffend vuurwerk veroorzaakt 

doorgaans onrust onder mensen hetgeen tot irritatie of agressie kan leiden. Daarnaast veroorzaakt 

ontploffend vuurwerk doorgaans een zodanige geluidsoverlast dat, als dit plaatsvindt in de nabijheid 

van een school, het geven en ontvangen van onderwijs ernstig belemmerd wordt. De 

onderwijsinstelling verbiedt het  dan ook om vuurwerk binnen de schoolgebouwen of op het terrein 

van de onderwijsinstelling te brengen. Ingeval de onderwijsinstelling kennis heeft, dan wel een 

redelijk vermoeden heeft, dat een persoon vuurwerk binnen een schoolgebouw of schoolterrein 

heeft gebracht, of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, zal verzocht worden dit vuurwerk 

in te leveren. Vervolgens wordt het vuurwerk ter vernietiging aan de politie overgedragen. De 

onderwijsinstelling geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade, in 

welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. De onderwijsinstelling verbindt deze regel 

en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt in het 

schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt rechtmatigheid van het handelen verkregen. 

Indien het gaat om verboden vuurwerk, om meer dan een zeer geringe hoeveelheid vuurwerk, of om 

handel in vuurwerk buiten de daartoe toegestane periode, zal de onderwijsinstelling ook de politie in 

kennis stellen. De wijkagent kan om advies gevraagd of het gaat om een wetsovertreding en of 

aangifte wenselijk is. 
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Maatregelen  onderwijsinstelling: 

Zorgvuldig inschatten van de situatie en op basis daarvan bepalen of de politie wel of niet  

ingeschakeld dient te worden. 
 

Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt: 

• toepassen van de “handelwijze school” zoals vermeld in paragraaf 3.2 

• eventueel de wijkagent op de hoogte stellen of om advies vragen 

• het ingeleverde vuurwerk wordt afgegeven aan de wijkagent 
 

Secundair, indien er sprake is van: 

- verboden vuurwerk (strijkers e.d.) 

- bezit van vuurwerk buiten de toegestane periode van een meer dan geringe 

hoeveelheid vuurwerk 

- handel in vuurwerk 

- afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode 

• informeren ouders van verdachte(n) en slachtoffer 

• met inachtneming van het in de toelichting gestelde en indien aan de juridische definitie wordt 

voldaan, wordt de politie in kennis gesteld 

• alle relevante informatie m.b.t. feiten en personen wordt aan de politie doorgegeven 
 

Maatregelen politie: 

Indien de school ondersteuning wenst van de politie, zonder dat er sprake is van de wens tot  

aangifte doen (repressief optreden), kan de school contact zoeken met een wijkagent voor 

ondersteuning   in het kader van (secundaire) preventie. De wijkagent kan, altijd in overleg met de 

schoolleiding, besluiten tot een individuele aanpak of een groepsgerichte aanpak. Bij een 

groepsgerichte benadering is een projectmatige aanpak mogelijk. De wijkagent kan om advies 

gevraagd worden of het gaat om een wetsovertreding en/of aangifte wenselijk is. Tegen de verdachte 

wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt de verdachte naar 

HALT verwezen. De politie informeert de ouders van de verdachte. 
 

4.8 Seksuele intimidatie en seksueel geweld 
Algemene definitie: 

Ongewenst seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door 

degene die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. (Dit gedrag vindt plaats 

binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn).  De 

school kent een plicht tot het doen van aangifte als het gaat om een verdachte die in  

dienstbetrekking is van de school. 
 

Toelichting: 

Onderwijsinstellingen zijn verplicht een veilig leer- en werkklimaat te creëren voor leerlingen en  

personeelsleden. Seksuele intimidatie komt op alle schooltypes voor. De seksuele intimidatie is vaak 

een kwestie van machtsverschil tussen leraren en leerlingen, tussen mannen en vrouwen. 
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Seksuele intimidatie kan zich bij verschillende partijen in de schoolsituatie voordoen: leerling - leerling, 

personeel - leerling, leerling - personeel, personeel - personeel (deze laatste wordt in dit protocol buiten 

beschouwing gelaten). Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor 

betrokkenen. Voor leerlingen kan dit een aanleiding zijn een ander vak te kiezen of van school te gaan. 

Schoolverzuim en slechte leerprestaties kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen zij later psychische of 

emotionele schade ondervinden. Seksuele intimidatie kan een heel scala van handelingen (fysiek) 

omvatten zoals: knuffelen, zoenen, op schoot nemen, handtastelijkheden, de weg versperren, tegenaan 

gaan staan, moedwillig botsen. Echter, het kan ook verbaal geuit worden zoals: aanspreekvorm,  

seksueel getinte opmerkingen, dubbelzinnigheden, seksueel getinte grappen, schuine moppen, stoere 

verhalen rond seksuele prestaties, opmerkingen over uiterlijk en kleding, vragen naar seksuele 

ervaringen, uitnodigingen met bijbedoelingen, afspraakjes willen maken, uitnodiging tot seksueel 

contact, bedreigingen. Ook kan de intimidatie in de vorm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals: 

staren, gluren, lonken, knipogen, in kleding gluren, seksueel getinte cadeautjes. Alleen degene die last 

heeft van seksuele intimidatie kan een klacht indienen, al dan niet met hulp van de contactpersoon in 

de school of via de vertrouwenspersoon, bij de klachtencommissie of het bevoegd gezag. 
 

Maatregelen  onderwijsinstelling: 

• De contactpersoon van de school schat in of de vertrouwenspersoon van de GGD moet 

worden ingeschakeld. 

• De school ontwikkelt een klachtenprocedure. 

• Er is een contactpersoon (schoolcouncellars) op de school/locatie aangesteld (de voorkeur gaat 

uit naar twee personen: een man en een vrouw); dit kan een leerkracht of anders direct 

betrokkene bij de school zijn. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten. 

• De aanwezigheid van een contactpersoon is bekendgemaakt bij schoolpersoneel, leerlingen 

en ouders/verzorgers. 

• Een vertrouwenspersoon van de GGD is door het bevoegd gezag of bestuur van de school 

aangesteld met specifieke taken, zij zullen tevens in samenwerking met de VSO-scholen een 

klachten- commissie instellen. 

• Indien sprake van seksuele intimidatie worden altijd de ouders van het slachtoffer, na overleg 

met de vertrouwenspersoon, en de verdachte (indien sprake is van een leerling) op de hoogte 

gesteld. 

• Door de school wordt aan het schoolpersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers informatie ver- 

schaft over hoe op school wordt omgegaan met seksuele intimidatie en welke mogelijkheden er 

zijn om een klacht in te dienen. Tevens zet de school zich in om preventieve activiteiten en maat- 

regelen uit te voeren. 
 

Maatregelen politie: 

• Indien klacht of aangifte van een strafbaar feit wordt gedaan, stelt de politie een strafrechtelijk 

onderzoek in. 
 

4.9 Schoolverzuim 
Algemene definitie: 

Er zijn twee soorten schoolverzuim te onderscheiden: absoluut schoolverzuim (een leerplichtige 

jongere staat niet bij een school/onderwijsinstelling ingeschreven) en relatief schoolverzuim (een 
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leerplichtige jongere staat wel ingeschreven bij een school/onderwijsinstelling, maar deze wordt 

ongeoorloofd gedurende een lange of korte periode niet bezocht). 
 

Juridische definitie: (Herziene leerplichtwet 1969, geldend vanaf 1995) 

art. 19: controle absoluut schoolverzuim door burgemeester en wethouders 

Burgemeester en wethouders controleren of jongeren, die als ingezetene in de basisadministratie 

persoonsgegevens zijn ingeschreven en nog leerplichtig of partieel leerplichtig zijn, overeenkomstig 

de bepalingen van deze wet als leerling zijn ingeschreven. 
 

art. 21: kennisgeving relatief schoolverzuim 

Indien een ingeschreven leerling van een school t.a.v. wie deze wet van toepassing is, zonder  

geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende 

schooldagen, dan wel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer 

dan 1/8 van het aantal les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld 

kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats 

heeft. 
 
Toelichting: 

Relatief schoolverzuim wordt onderverdeeld in: 

• Luxe verzuim: leerplichtige jongeren worden door hun ouder(s)/verzorger(s) van school  

gehouden bijvoorbeeld voor een (extra) vakantie met het gezin of voor een feest onder 

schooltijd. 

• Signaal verzuim: het schoolverzuim is een signaal dat er sprake kan zijn van dieper liggende 

problemen (bijvoorbeeld problemen in de gezinssituatie, faalangst, het zich niet welbevinden op 

school etc.) 
 
In dit verband gaat het met name om het signaal verzuim. Signaal verzuim kan leiden tot voortijdige 

schooluitval. Wanneer de school de leerplichtambtenaar van de woongemeente op de hoogte stelt 

van het schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere wijzen op 

hun wettelijke verplichting onderwijs te volgen. 

Daarnaast is het van groot belang aandacht te besteden aan de achterliggende gronden van het 

ver- zuim en te zoeken naar een passende oplossing, indien mogelijk, samen met de school,  

ouder(s)/verzorger(s) en de jongere. Hoe eerder er aandacht is voor de achterliggende problemen 

van het schoolverzuim, hoe groter de kans is dat herhaling van verzuim of zelfs uitval van de 

jongere te voorkomen is. Indien de jongere wordt uitgeschreven bij de school of onderwijsinstelling 

zonder startkwalificatie
2 

en de jongere niet overstapt naar een andere vorm van onderwijs, wordt 

verzocht een melding te doen bij de RMC (Regionale- Meld- en Coördinatie)-functie voor voortijdige 

schoolverlaters. Dit geldt voor bovenleerplichtige jongeren tot 23 jaar. 
 
Maatregelen  onderwijsinstelling: 

• De directies van de school geeft aan de afdeling leerplicht van de woon- of verblijfplaats van de 

jongere binnen 7 dagen kennis van in- en uitschrijvingen van leerplichtige jongeren. Dit om  

absoluut schoolverzuim te kunnen controleren. 
 

 

2 
Een jongere heeft een startkwalificatie als hij of zij één van de opleidingen HAVO, VWO, MBO niveau 2 of een primaire oplei- 

ding in het leerlingwezen met een diploma heeft afgerond. (Volgens LVLA: havo/vwo, bol niveau 2, vakopleiding niveau 3, mid- 

denkaderopleiding niveau 4 en specialistenopleiding niveau 4) 
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• Directies van scholen zijn verplicht om de afdeling leerplicht van de woon- of verblijfplaats van 

de jongere in kennis te stellen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim (art. 21). Voor 

deze melding wordt het formulier ‘Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’ 

gebruikt (dit formulier is opgenomen als bijlage C). 

• Ook herhaaldelijk kortdurend verzuim dat structureel dreigt te worden, kan gemeld worden bij de 

afdeling leerplicht. De Leerplichtwet geeft aan wanneer de directies verplicht zijn om te melden, 

echter mag al het ongeoorloofd schoolverzuim gemeld worden. 

• Van scholen wordt verwacht zorg en aandacht te besteden aan de leerling bij schoolverzuim. 

• Vanuit school kan naast melding bij de leerplichtambtenaar de situatie van een leerling  

ingebracht worden in het vangnetoverleg van de school. Dit is raadzaam als er problematiek op 

meerdere levensterreinen aan het verzuim ten grondslag lijken te liggen en deze problematiek 

de interne zorgstructuur van de school overstijgen. 
 

Maatregelen  leerplichtambtenaar: 

• De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet om het recht op 

onderwijs voor iedere jongere te bewaken. 

• Als blijkt dat een (partieel) leerplichtige jongere niet staat ingeschreven bij een school of indien 

een kennisgeving van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim is ontvangen, stelt de leer- 

plichtambtenaar een onderzoek in door onder andere te informeren bij de laatst ingeschreven 

school. 

• De leerplichtambtenaar hoort de voor de jongere verantwoordelijke personen en/of de 

jongere zelf en tracht hen ertoe te bewegen hun verplichtingen na te komen. 

• Als blijkt dat de voor de jongere verantwoordelijke personen weigeren de jongere in te laten 

schrijven bij een school of zij willens en wetens geen zorg dragen voor geregeld schoolbezoek, 

dan zal de leerplichtambtenaar, die BOA-bevoegd is, een proces-verbaal opmaken en deze ver- 

sturen aan de officier van justitie te Breda. Bepaalde gevallen van schoolverzuim kunnen via 

een HALT-afdoening worden afgedaan, bijvoorbeeld te laat komen en licht schoolverzuim. 

• In de toelichting van de herziene Leerplichtwet 1969 wordt krachtig benadrukt dat het toezicht 

houden het karakter zou moeten dragen van maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar zal 

in zijn onderzoek aandacht hebben voor achterliggende problematiek van het verzuim en d.m.v. 

ad- vies, bemiddeling en verwijzing trachten het schoolverzuim te beëindigen. Pas hierna zal 

overgegaan kunnen worden tot het opmaken van een proces-verbaal. 

5 Bij vermoedens van… 

Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, loverboys 

Kinderen en jongeren zijn helaas te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld
3
. Per jaar zijn 

meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Ze voelen de spanning, horen de 

kreten, zien de verwondingen. Kinderen die thuis getuige zijn van geweld lopen ernstige 

psychische schade op. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij 

getuige zijn van de mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40% 

van deze kinderen zelf tevens slachtoffer, omdat zij ook mishandeld worden of omdat zij 
 

 

3 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op “voorbeeldprotocol voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, vermoedens van huiselijk 

geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys” onder eindredactie van Partricia Ohlsen, JSO expertisecen- 

trum voor jeugd, samenleving en opvoeding, preventie Kindermishandeling Haaglanden, 2004” 
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tussenbeide springen. Daarnaast worden zijn er 80.000 kinderen slachtoffer van andere vormen 

van kindermishandeling. Nog geen 20.000 kinderen worden hiervan gemeld bij het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling. Daarnaast overlijden er tenminste 50 kinderen per jaar aan 

kindermishandeling. Verkeringsgeweld of het slachtoffer worden van loverboys vraagt bij deze 

leeftijdscategorie tevens om extra aandacht. 

De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht 

voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroeg 

stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en 

kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Docenten/ mentoren kunnen vanuit hun relatie 

met deze leerlingen, een vertrouwensrelatie opbouwen en een belangrijke signaalfunctie 

vervullen. 

In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld 

onzekerheid teweegbrengt. Het voorbeeld-protocol biedt een structuur aan en geeft handvatten 

hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 

doel van dit protocol is: een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 

bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van de 

school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de oorzaak buiten de 

school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De 

school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening.     

 

* Als we spreken over de vertrouwenspersoon, bedoelen we de interne leerlingbegeleider op de 

school. Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Deze wordt ingeschakeld als het gaat om 

seksueel misbruik door een werknemer van de school. 
 

5.1 Huiselijk geweld 

“Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. 

Geweld betekend in dit verband aantasting van de persoonlijke integriteit. Onderscheid wordt ge- 

maakt tussen geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld). Bron: nota privé  

geweld – publieke zaak. Nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld 2002. 

Hier gaat het om huiselijk geweld en mishandeling waarbij jongeren betrokken zijn. 

Vormen van mishandeling: 

- lichamelijke mishandeling: de jongere wordt geslagen, geschopt, geknepen en dergelijke; 

- psychische mishandeling: de jongere wordt afgewezen, geterroriseerd, aangezet tot  

afwijkend en/of anti-sociaal gedrag, gepest, getreiterd, gekleineerd; aan het kind worden 

extreem hoge eisen gesteld, een juiste vorm van onderwijs onthouden; 

- seksuele mishandeling: de jongere wordt gedwongen seksuele handelingen te 

ondergaan, seksuele handelingen uit te voeren, getuige te zijn van seksuele handelingen 

van anderen of wordt gedwongen te kijken naar pornografisch materiaal; 

- lichamelijke verwaarlozing: de jongeren wordt (medische) verzorging en/of veiligheid ont- 

houden, het kind krijgt onvoldoende voedsel en kleding; 

- psychische verwaarlozing: de jongere wordt geestelijk verwaarloosd, geïsoleerd, 

koestering wordt onthouden en er is nooit aandacht of tijd voor de jongere. 

Vaak komen verschillende vormen van kindermishandeling tegelijkertijd voor. 

 

Kindermishandeling is: 

- elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie, van fysieke, 

psychische of seksuele aard. 
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- Die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie 

van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief, opdringen 

- Waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 

vorm van fysiek psychisch letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van  

essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. ( Wet op de Jeugdzorg , 1 januari 2005) 

Loverboys 

In den lande zijn er gevallen bekend waarbij jongens meisjes ronselen voor de prostitutie. Ze doen 

dit door zich voor te doen als vriend of geliefde waarbij zij doorgaans gul zijn met geven van  

cadeaus en dwang opleggen om te komen tot de prostitutie.. Dergelijke jongens isoleren het 

meisje van haar omgeving. 
 

 

Adviespunten 

Meldpunt voor huiselijke geweld is; 

Advies en steunpunt West Brabant (Huiselijke geweld) 

Telefoon: 0900-1224444 

Telefonisch spreekuur maandag dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur 

 

Advies- en meldpunt Kindermishandeling West- en Midden Brabant Fellenoordstraat 

52, 4811 TJ Breda 

076-5146323 

0900-1231230 (landelijk nummer) 
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6 Convenant 
 

Convenant De Veilige School 

 

Ondergetekenden onderstrepen de in gang gezette samenwerking als verwoord in het plan “De  

Veilige School”. Waarbij het volgende wordt afgesproken: 

 

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden: 
 

• De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal  

integraal veiligheidsbeleid. 

• De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

• Het onderwijs is op grond van de wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk voor de 

veiligheid en het welzijn van de leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen 

en bezoekers op school. 

• Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechts- 

orde. 

• Buro Halt levert een bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van veel voorkomende jeugd- 

criminaliteit. 

 

Partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van 

afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel  

gedrag én van het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de school. 

 
Zij maken daarom de volgende afspraken: 

Contactpersonen: 

Artikel 1 

Het Markland College wijst een vast contactpersoon aan, die optreedt als eerste aanspreekpunt ten 

behoeve van de andere partijen bij deze overeenkomst. Daarnaast wijzen ze een vaste vervanger 

aan. 

 
Artikel 2 
De politie, district Bergen op Zoom, wijst een contactpersoon aan die ten behoeve van de andere 

partijen bij deze overeenkomst het eerste aanspreekpunt is. Dit is in beginsel een wijkagent. 

 
Artikel 3 
De gemeente Moerdijk wijst een contactpersoon aan die als eerste aanspreekpunt optreedt ten  

behoeve van de andere partijen bij deze overeenkomst. 

 
Artikel 4 

Het Openbaar Ministerie, arrondissement Breda, wijst een persoon aan die optreedt als eerste 

aan- spreekpunt ten behoeve van de andere partijen bij deze overeenkomst. 

 
 

Artikel 5 
Buro HALT West Brabant wijst een persoon aan die optreedt als eerste aanspreekpunt ten behoeve 

van de andere partijen bij deze overeenkomst. 
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Artikel 6 

Kerntaken van de aan te wijzen contactpersonen zijn: 

• Eerste aanspreekpunt voor de andere participanten (korte lijnen). 

• Eerste aanspreekpunt voor de eigen organisatie. 

• Indien gewenst zorgdragen voor doorverwijzingen. 

• Informeren van de eigen organisatie met betrekking tot ontwikkelingen en activiteiten van de 

uitvoering van het convenant. 

 

In de praktische uitvoering is het mogelijk dat deze taken zullen worden uitgebreid, afhankelijk van 

de manier waarop de participanten dit intern verder willen organiseren. 
 
 

Artikel 7 

1 De algemene coördinatie van de uitvoering ligt bij de gemeente 

2 Deze taak ligt bij de adviseur integrale veiligheid 

3 De taken van deze gemeentelijke contactpersoon zijn: 
 

• Het coördineren van de activiteiten die voortvloeien uit het convenant. 

• Optreden als intermediair tussen de verschillende participanten. 

• Het aanbieden van en mede invulling geven aan voorlichtingsprogramma’s ten behoeve 

van de participerende scholen. 

• Het ontwikkelen van en mede invulling geven aan preventieactiviteiten ten behoeve van de 

participerende school. 

 
Artikel 8 

1. Ter uitvoering van deze overeenkomst functioneert de bestuurlijke overleg groep Veiligheid  

in en rond de school. De taken van deze groep zijn het bewaken en toetsen van de 

afspraken en daar waar nodig, sturing geven aan het traject. Hier zullen voornamelijk 

beleidsmatige, bestuurlijke en eventuele financiële zaken aan de orde komen. 

 

2. De bestuurlijke werkgroep bestaat uit: 

• De centrale directie van het Markland College en de locatiedirecteuren 

• De burgemeester van de gemeente Moerdijk 

• De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, arrondissement Breda. 

• De teamchef van politieteam “Mark en Dintel” 

• De adviseur integrale veiligheid van de gemeente Moerdijk (secretaris) 

 

3. De stuurgroep komt minimaal eenmaal per jaar bijeen en kan worden bijgestaan door 

deskundigen. 

 

Artikel 9 

1. Ter uitvoering ervan is een werkgroep “veiligheid in er rond de school” bestaande uit de  

secretaris van de bestuurlijke groep contactpersonen van de participerende school en de 

politie. De werkgroep staat onder voorzitterschap van de projectleider van de school. 

 

2. De werkgroep komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar of zoveel vaker als nodig. 
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De rol van de gemeente: 

 
Artikel 10 

1. De gemeente houdt als regisseur van veiligheidsprojecten, zicht op de naleving van de 

ge- maakte afspraken en bieden, indien mogelijk, facilitaire ondersteuning 

 
2. Voorts zal de gemeente zorg dragen voor het zoveel mogelijk afstemmen van afspraken 

met leerplichtambtenaren die voortvloeien uit dit convenant. 

 
3. De gemeente legt dwarsverbanden met andere beleidsterreinen die te maken hebben 

met jeugd en/of veiligheid. 

Veiligheid in school  

Artikel 11 

Het Markland College heeft een schoolgebonden veiligheids- en zorgplan conform de  
zorgsystematiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden. 

 
Artikel 12 

Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt dat het voor een ieder duidelijk is tot 

wie men zich kan wenden in zake de veiligheid in school. 

 
Artikel 13 

1. De school zorgt ervoor dat ouders / verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de 

binnensschoolse afspraken, die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst. 

(Een leerlingenstatuut en /of een schoolgids kunnen hierbij een hulpmiddel zijn). 

 
2. In deze binnenschoolse afspraken worden in ieder geval opgenomen: 

 
a) De mededeling dat binnen school een of meer personen zijn aangesteld tot wie men zich 

kan wenden als het gaat om zaken op het gebied van veiligheid in school. 

b) De mededeling dat strafbaar gedrag niet wordt getolereerd. 

c) De mededeling dat de school handelt volgens bijgevoegd handelingsprotocol aangaande 

beschreven strafbare feiten. 

d) De mededeling dat iedere klacht schriftelijk wordt vastgelegd en dat de ouders van  

slachtoffers en daders worden geïnformeerd. 

e) De mededeling dat bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan. 

f) De mededeling dat ook in het geval van het voorkomen van crimineel gedrag uit het oogpunt 

van preventie, contact met de politie kan worden opgenomen. Dit contact kan indien ge- 

wenst gevolgd worden door verder acties zoals bijvoorbeeld het doen van aangifte dan wel 

melding. 

g) De mededeling dat de school zich het recht voorbehoudt om ter beschikking gestelde  

kluisjes te openen. (opgenomen in huurcontract van het kluisje) De school werken waar 

mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van 

wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht. Ter zake zullen in gezamenlijk 

overleg procedures worden ontwikkeld. 

 

Artikel 14 
Bij het gegrond vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in school, dan wel de 

aanwezigheid van crimineel gedrag in en in relatie met de school, zal de school in alle 

gevallen melding doen bij de politie en overleg voeren inzake te nemen maatregelen. 
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Artikel 15 
Het Markland College houdt zich het recht voor overtredingen gepleegd door leerlingen onder- 

weg van en naar school, die in strijd zijn met het schoolreglement, dan wel de wet, en 

gepleegd zijn buiten het schoolterrein, ook binnenschools te bestraffen. 

 

Artikel 16 
De contactpersoon van politie en de contactpersoon van de school zullen periodiek overleg 

hebben op de schoollocatie(s). 

 

Artikel 17 
De politie en het Openbaar Ministerie zullen bij melding van crimineel gedrag binnen school 

zorg dragen voor een snelle interventie en afhandeling. Het Justitieel Casus Overleg kan hierbij 

als instrument worden gebruikt. 

 

Artikel 18 
De politie, Halt en Openbaar Ministerie zullen, waar de wet dit toestaat, aan de school 

advies en /of informatie vragen inzake te treffen (pré-)justitiële sancties (de 

zorgbreedtecommissies dan wel de zorgcoördinatoren op de school kunnen hierbij als 

instrument gebruikt worden). 

 

Artikel 19 

Halt zal op verzoek van de participerende school preventieactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren 

inzake het voorkomen van overlast, vandalisme en criminaliteit. 

Voorlichting en advies: 

Artikel 20 

De politie en Halt geven (ieder voor wat betreft zijn eigen vakgebied en  
verantwoordelijkheden), in overleg met de schoolleiding, voorlichting en advies aan 
schoolleiding, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders / 
verzorgers inzake het voorkomen van overlast, vandalisme en criminaliteit. Het Openbaar 
Ministerie zal hierin participeren voor zo- veel als mogelijk. 

 

Duur en evaluatie van de overeenkomst 
 

Artikel 21 

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en geldt in beginsel tot 

augustus 2009. 

2. Jaarlijks zullen de partijen onder leiding van de stuurgroep, lopende de overeenkomst, 

deze overeenkomst evalueren. Een verslag van dit overleg wordt aan alle partijen 

beschikbaar gesteld. 

3. Partijen spreken de intentie uit het convenant, na evaluatie, te willen verlengen. 

4. In geval van beëindiging van de samenwerking dienen partijen deze beëindiging nader 

te motiveren. 



Gemeente Moerdijk 
 

 

 

Burgemeester 

de heer H.W. den Duijn 
 

 

 

Politie Midden en West Brabant 

District Bergen op Zoom    

Team Mark en Dintel 
 

 

Teamchef de heer P. Jobse 
 

 

 

Markland College 
 

 

 

 

Centrale directie 

de heer G.A.A.M. Steenbakkers 
 

 

 

Openbaar Ministerie 
 

 

 

Officier van Justitie 

Mevrouw J.F.M. Kerkhofs 
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Bijlage III Handelingsprocedure bij pesten  

De handelingsprocedure bij pesten er als volgt uit: 

Afhankelijk van bij wie de melding binnenkomt (medewerker van de school, teamleider, 

mentor, intern begeleider, zorgcoördinator).  

Afhandeling:  

Bij niet al te zware pestgevallen: mentor en intern begeleider.  

Bij zware gevallen en daders/ slachtoffers die hier vaker bij betrokken zijn geweest: intern 

begeleider en teamleider.  

 

Een melding komt binnen:  

A. Bij de mentor (eventueel via een gespecialiseerde medewerker van school): 

- het slachtoffer doet zijn/ haar verhaal 

- de mentor/ medewerker maakt duidelijk dat de school handelend zal optreden 

- de dader(s) wordt(en) opgeroepen voor zijn/ haar/ hun kant van het verhaal  

- zijn er meer daders, tegelijk uit de klas(sen) halen en apart opvangen. 

- gaat het om strafbare feiten/ zeer ernstige vormen van geweld, laat de verhoren dan 

aan de politie over. Die zijn erin gespecialiseerd. Laat dat wel aan de ouder(s)/ 

verzorger(s) weten. 

- maak een verslag van beide gesprekken. Geef dat door aan zorgcoördinator en 

teamleider (dossier). 

 

Indien noodzakelijk, volgt er een gesprek met de klas door de mentor en/of teamleider.  

Neem in het gesprek met de dader(s) altijd mee wat de gevolgen zullen zijn indien het 

gedrag herhaald wordt of door andere leerlingen wordt overgenomen.  

 

B. Bij de intern begeleider:  

- het slachtoffer doet zijn/ haar verhaal 

- geef aan dat de school handelend zal optreden 

- de dader(s) wordt(en) opgeroepen voor zijn/ haar/ hun kant van het verhaal. 

- zijn er meer daders, tegelijk uit de klas(sen) halen en apart opvangen. 

- bij ernstige zaken de verhoren door de politie laten doen. Wel de ouder(s)/ 

verzorger(s) van de dader inlichten 

- er wordt een verslag gemaakt van beide gesprekken, dat ook wordt gegeven aan de 

teamleider en mentor(en) van de betrokken leerlingen.  

- OF er vindt een gesprek plaats tussen slachtoffer(s) en dader(s) om de zaak op te 

lossen met afspraken hoe men straks verder gaat.  

- OF er volgt een bestraffing van de dader(s).  

- Eventueel volgt een sova-training voor slachtoffer en/of dader.  



2 

 

- er gaat een brief uit naar de ouder(s)/ verzorger(s) van zowel slachtoffer als dader om 

hen op de hoogte te stellen van de zaak en de afhandeling. Daarin worden ook de 

afspraken die gemaakt zijn vermeld.  

- een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s) van de dader(s) met de ouder(s)/ 

verzorger(s) van het slachtoffer is ook mogelijk. Denk er om dat de ouder(s)/ 

verzorger(s) van de dader(s) niet zijn aangeklaagd. Zij zitten er vaak ook mee.  

- een afschrift van de brief gaat naar de teamleider, directeur, zorgcoördinator en 

mentor (uiteraard afhankelijk van degene die de brief schrijft).  

- Indien noodzakelijk, volgt er een gesprek met de klas door de mentor en/of 

teamleider.  

 

Mogelijkheden bestraffing:  

Duidelijk moet zijn dat de school achter degene die gepest wordt staat.  

- een gesprek met de dader(s) over de gevolgen van zijn/ haar/ hun gedrag 

- het maken van een opstel over pesten n.a.v. een videoband/ verhaal 

- een schorsing met werk op school (zie het bovenstaande) 

- bij voortduring, zonder verbetering van gedrag is plaatsing op een bovenschoolse 

voorziening van het samenwerkingsverband of verwijdering van school mogelijk 

(herhaald wangedrag).  

- een brief naar de ouder(s)/ verzorger(s) van de pester(s) met de maatregelen en 

aanzegging wat er gebeurt als het gedrag herhaald wordt.  

-indien gewenst een sovatraining voor de dader(s) 

 

Tijdsbestek:  

Een en ander zo snel mogelijk oplossen. De dader(s) en slachtoffer(s) moeten elkaar niet 

tegenkomen zonder dat de zaak in redelijkheid is opgelost.  

Op lange termijn: 

- preventief aan het werk gaan in lessen/ begeleidingsuur 

- met de klas en de betrokkenen in contact blijven over de afloop 

- kijken of er geen blijvende schade bij het slachtoffer is opgetreden 
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Bijlage IV Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Stap 1 : In kaart brengen van signalen  

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

bevestigen of  ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen 

vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.  

Heeft u zelf geen contact met de leerling, dan kunt u toch signalen vastleggen over de 

situatie waarin de leerling zich mogelijkerwijs bevindt, als de toestand van de leerling daar 

aanleiding toe geeft.  

Betreffen de signalen huiselijk geweld en/of kindermishandeling gepleegd door een docent, 

meld de signalen dan bij uw leidinggevende of directie. In dit geval is dit stappenplan niet 

van toepassing.  

Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen 

vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. 

Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of 

ontkracht.  

Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses alleen vast 

als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.  

 

Stap 2 : Collegiale consultatie (bijvoorbeeld met zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk  

werk, vertrouwenspersoon) en zo nodig raadplegen van het SHG (Steunpunt Huiselijk  

Geweld), het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) of een deskundige op het  

gebied van letselduiding  

Bespreek de signalen met zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, 

vertrouwenspersoon.  Vraag zo nodig ook advies aan het SHG of aan het AMK of een 

deskundige op het gebied van letselduiding. 

  

Stap 3 : Gesprek met de leerling  

Bespreek de signalen met de leerling. Heeft u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of 

het voeren van het gesprek met de leerling, raadpleeg dan een deskundige collega en/of het 

SHG of het AMK.  

1. Leg de leerling het doel van het gesprek uit.  

2. Beschrijf de feiten die u heeft vastgesteld en de waarnemingen die u heeft gedaan.  

3. Nodig de leerling uit om hierop een reactie te geven.  

4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u 

heeft gezien, gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking, kunt u 

daarbij de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ gebruiken (www.rijksoverheid.nl).  

Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling is alleen 

mogelijk als:  

 de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is,  
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 u goede redenen heeft om te veronderstellen dat de leerling door dit gesprek het 

contact met u zal verbreken. 

 

Stap 4 : Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling en  

bij twijfel altijd raadplegen van het SHG of het AMK  

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de 

leerling het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en 

de ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling.  

 

Stap 5 : Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  

Hulp organiseren en effecten volgen  

Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u uw leerling redelijkerwijs voldoende 

tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt beschermen:  

 organiseer dan de noodzakelijke hulp,  

 volg de effecten van deze hulp; doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het 

huiselijk geweld en/of de kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.  

 

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld, kunt u meteen advies vragen aan 

het SHG of het AMK.  

 

Melden en bespreken met de leerling  

Kunt u uw leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen 

kunt bieden:  

 meld uw vermoeden bij het SHG of het AMK,  

 sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk 

aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is,  

 overleg, bij uw melding, met het SHG of het AMK wat u na de melding, binnen de 

grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw leerling 

tegen het risico op huiselijk geweld en/of op kindermishandeling te beschermen.  

 

Bespreek uw melding vooraf met uw leerling (vanaf 12 jaar) en/of met de ouders/verzorgers 

(als de leerling nog geen 16 jaar oud is).  

 

1. Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is.  

2. Vraag de leerling uitdrukkelijk om een reactie.  

3. In geval van bezwaren van de leerling, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan 

deze bezwaren.  

4. Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw leerling te  
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beschermen tegen het geweld en/of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard 

en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling door het doen van een melding 

daartegen te beschermen.  

5. Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling de doorslag moet  

geven.  

 

Van contacten met de leerling/ouders/verzorgers over de melding kunt u afzien:  

 als de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is,  

 als u goede redenen heeft om te veronderstellen dat de leerling daardoor het contact 

met u zal verbreken.  
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Bijlage V Aanpak thuiszitters  

 

Voorwaarden bij constatering van een thuiszitter 

- De school van inschrijving is verantwoordelijk voor een thuiszitter, en kan eventueel 

aanspraak maken op het zorgbudget (aanvragen van een arrangement of aanvragen van 

een toelaatbaarheidverklaring) via de aanmeldprocedure van het 

samenwerkingsverband;  

- Er is altijd één plan van aanpak en ouders zijn daarbij betrokken;  

- Er is altijd samenwerking tussen de school van aanmelding cq inschrijving, de betrokken 

jeugdprofessional en de betrokken leerplichtambtenaar;  

- Het doel is het hervatten van de schoolgang binnen 1 maand na aanvang van het 

ontstane verzuim;  

- Wanneer na één maand geen oplossing is gevonden wordt de thuiszittende leerling door 

de directeur van school bij het samenwerkingsverband aangemeld;  

- De directie van het samenwerkingverband zal, als alle eerdere procedures volledig zijn 

doorlopen, een gezamenlijk overleg (actietafel thuiszitter) met alle betrokken partijen 

organiseren om gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

 

Samenwerkende partijen  

De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt meestal om een integrale aanpak. 

Vijf partijen hebben een rol in de aanpak van het thuiszitten, de 2 eerste partijen hebben de 

sleutelrol:  

1. Kind en ouders;  

2. De school;  

3. Het samenwerkingsverband onderwijs;  

4. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), team West, c.q. de leerplichtambtenaren van de 

betrokken gemeenten;  

5. Het CJG cq de jeugdprofessionals van de betrokken gemeenten en mogelijke andere 

betrokken instanties.  

 

Het is van belang dat een thuiszittende leerling bij alle partijen goed in beeld is. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

De school van inschrijving  

- Is probleemeigenaar en biedt een passend onderwijsprogramma aan de thuiszitter;  

- Volgt de procedure M@zl of de aanpak ziekteverzuim zoals in hoofdstuk 4 is 

omschreven;  
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- Meldt ongeoorloofd schoolverzuim bij 16 uur in een periode van 4 schoolweken 

(wettelijke verplichting) via het digitale meldingsformulier bij het RBL te Breda of via het 

digitale loket van DUO en voorziet de betrokken leerplichtambtenaar van aanvullende 

informatie over de oorzaak van het verzuim ;  

- Bespreekt signaalverzuim en te laat komen met de leerplichtambtenaar tijdens diens 

spreekuur op school;  

- Bespreekt een leerling bij signalen van mogelijke thuiszitterproblematiek, met 

toestemming van ouders, in het zorgadviesteam (ZAT);  

- Maakt een plan van aanpak, zorgt voor een contactpersoon, behoudt de regie en 

bespreekt dit met ouders;  

- Meldt de thuiszittende leerling uiterlijk na 4 weken na aanvang van het verzuim als 

“thuiszitter” bij de betrokken leerplichtambtenaar en bij de directie van het 

samenwerkingsverband en meldt dit aan de ouders;  

- Geeft een signaal af over de thuiszittende leerling in “Zorg voor Jeugd”;  

- Houdt contact met de thuiszitter en zijn ouders/verzorgers;  

- Neemt deel aan de actietafel “thuiszitters” wanneer betrokken leerling wordt besproken.  

 

De jeugdprofessional  

- Werkt samen met de school en de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim indien er 

sprake is van achterliggende zorg. De school en de leerplichtambtenaar kunnen een 

verzuimende leerling verwijzen naar de jeugdprofessional van de woongemeente om 

verder verzuim te voorkomen;  

- Pakt de zorg systeem- en/of gezinsgericht zelf op indien nodig en bij medewerking van 

de thuiszitter en de ouders;  

- Indiceert verdere zorg indien nodig;  

- Neemt deel aan het ZAT waarvan de school deel uit maakt;  

- Neemt deel aan de actietafel “thuiszitter” wanneer de betrokken leerling wordt 

besproken”.  

 

Het samenwerkingsverband  

- Dient op verzoek van ouders of de school van inschrijving te adviseren welke 

ondersteuningsbehoefte een leerling nodig heeft om daarmee een passend 

onderwijsaanbod voor een thuiszitter te realiseren;  

- Houdt een overzicht bij van aangemelde thuiszitters;  

- Onderzoekt het dossier van een gemelde thuiszitter of de school gewerkt heeft volgens 

de bestaande procedures en spreekt het schoolbestuur hier eventueel op aan;  

- Bespreekt eventuele algemene actiepunten, trends en knelpunten met de 

contactpersoon vanuit Leerplicht (coördinator Team West);  
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- Organiseert uiterlijk vier weken na aanmelding van een thuiszitter een actietafel 

“thuiszitter” wanneer de betrokken schooldirecteur kan aantonen dat er geen zicht is op 

een structurele oplossing;  

- Is voorzitter van de actietafel “thuiszitter”;  

- Meldt trends en structurele knelpunten aan de REA werkgroep.  

 

De contactpersoon vanuit leerplicht / coördinator Leerplicht team West  

- Houdt een overzicht bij van alle actuele thuiszitters;  

- Zorgt via het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL West-Brabant) voor de verstrekking van 

jaarlijkse verantwoording aan de minister van OC&W, artikel 25 van de Leerplichtwet 

1969;  

- Heeft structureel overleg met de directies van de deelnemende 

samenwerkingsverbanden en bespreekt met de directeur van het 

samenwerkingsverband structurele knelpunten en trends;  

- Neemt deel aan de actietafel “thuiszitter” voor team West van het regionaal 

leerplichtbureau West-Brabant; 

- Meldt knelpunten en trends bij de betrokken beleidsmedewerkers van de betrokken 

gemeenten van team West.  

 

De leerplichtambtenaar  

- Adviseert de school bij zorg en licht (signaal)verzuim hoe te handelen;  

- Neemt deel aan het ZAT waarvan de school deel uit maakt;  

- Neemt verzuimmeldingen in behandeling, doet onderzoek naar de achtergronden van 

het verzuim en koppelt deze informatie en de genomen actie van de leerplichtambtenaar 

terug aan de school;  

- Naar aanleiding van de melding wordt er een interventie gepleegd.  

Mogelijkheden:  

o afspraken maken met leerling en de ouders over het voorkomen van meer 

verzuim; 

o doorverwijzing naar de vrijwillige hulpverlening bij achterliggende zorg;  

o formele waarschuwing uitspreken in het bijzijn van leerling met zijn ouders;  

o zorgmelding opmaken;  

o HALT- verwijzing (vanaf 12 jaar) / Proces-verbaal opmaken;  

 

De actietafel “thuiszitter”  

De actietafel wordt ingeschakeld wanneer de schooldirectie in samenwerking met de 

betrokken netwerkpartners (onder andere de jeugdprofessional en de leerplichtambtenaar) 

geen passend onderwijs voor een individuele leerling kan realiseren en er ook nog geen zicht 

is op een passende oplossing.  

De actietafel werkt volgens het volgende principe:  
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- de werkwijze is oplossingsgericht, gestuurd vanuit een integrale en contextuele visie op 

de situatie.  

- er vindt altijd evaluatie plaats van het terugkeerplan (een casus wordt dus tenminste 2x 

aan de bespreektafel behandeld).  

- de school van inschrijving of aanmelding informeert de ouders.  

 

Deelnemers:  

- Directeur van het samenwerkingsverband;  

- Orthopedagoog van het samenwerkingsverband;  

- Directeuren van de scholen binnen het samenwerkingsverband (casus bepaalt de  

  deelnemers);  

- Coördinator betrokken CJG en/of;  

- Een jeugdprofessional aangewezen door het CJG van de betrokken gemeenten (casus  

  bepaalt de deelnemer);  

- contactpersoon vanuit leerplicht / coördinator Leerplicht team West.  

 

Eventuele extra deelnemers: andere betrokken hulpverleners binnen het gezin.  

Aanvullende informatie:  

Onderwijsconsulent  

Ouders hebben de mogelijkheid om een onderwijsconsulent in te schakelen. 

Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en 

te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het 

gaat om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de gelden of 

onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te 

vinden voor kinderen, die langdurig thuis zitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats. Zie 

voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl  

Doorzettingsmacht  

Afspraken over doorzettingsmacht is in dit geval erg belangrijk om het recht op onderwijs 

voor ieder kind te waarborgen. Aanbevolen wordt om in het ondersteuningsplan van ieder 

samenwerkingsverband afspraken te maken over doorzettingsmacht. In 

thuiszittersproblematiek komt het voor dat een leerling moeilijk te plaatsen is. In dat geval 

wordt er volgens de afspraken in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 

gehandeld om een passende onderwijsplek te realiseren.  

Geschillen  

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven hoe omgegaan 

wordt met geschillen tussen ouders en school.  

Link naar beleid  

Knelpunten en / of andere onderwerpen die vanuit deze aanpak vragen om een 

beleidsmatige oplossing, worden door zowel de directeur van het samenwerkingsverband 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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als de contactpersoon vanuit leerplicht / coördinator Leerplicht, team West gemeld bij de 

beleidsmedewerker(s) van de betrokken gemeente(n) gemeld om verdere afstemming op 

beleidsniveau te laten plaats vinden. 


