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Schoolondersteuningsprofiel Markland College Oudenbosch 
 
1. Inleiding 
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school verantwoording af welke ondersteuning de 
school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staan hierin welke ambities de school 
heeft voor de toekomst. 
 
Het Markland College Oudenbosch maakt deel uit van het Samenwerkingsverband SWV VO 
Roosendaal e.o. 
Het Samenwerkingsverband SWV VO Roosendaal e.o. bestaat uit reguliere VO-scholen en scholen 
voor voortgezet speciaal onderwijs van cluster 3. 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. 
 
Communicatie 
Het ondersteuningsprofiel is de basis voor de communicatie met ouder(s)/verzorger(s). Op basis van 
het profiel wordt uitgelegd wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouder(s)/ 
verzorger(s) 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 schoolondersteunings-
profiel opgenomen. 
 
Professionalisering 
Het ondersteuningsprofiel ondersteunt het professionaliseringsbeleid van de school. Mede op basis 
van dit document kan bepaald worden welke competenties leerkrachten moeten beheersen om 
onderwijs en ondersteuning te verzorgen zoals de school heeft omschreven. 
Het ondersteuningsprofiel brengt de ambities van de school in kaart als het gaat om extra 
ondersteuningsmogelijkheden. Deze ambities zijn onderdeel van  het schoolplan en zijn mede-
bepalend voor het professionaliseringsbeleid. 
 
Bovenschoolse inzet van het ondersteuningsprofiel 
Een samenwerkingsverband maakt eigen afspraken over de basisondersteuning en breedte-
ondersteuning. Zo wordt bepaald aan welk niveau van ondersteuning elke school binnen het 
samenwerkingsverband moet voldoen. 
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Het schoolondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten 
Het samenwerkingsverband maakt minstens een keer in de vier jaar een ondersteuningsplan, waarin 
het uiteenlopende aspecten van haar beleid beschrijft. In het wettelijk kader is vastgelegd dat de 
schoolondersteuningsprofielen deel uitmaken van het ondersteuningsplan van het samenwerkings-
verband. 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 Oudenbosch 
Adres:    Postbus 131 
Postcode:   4730 AC 
Plaats en huisnummer:  Oudenbosch, Pagnevaartweg 7 
Telefoonnummer:  0165-390390 
Email:    info@markland.nl 
Website:   www.markland.nl  
Directeur:   A.F.J. Tromp 
Zorgcoördinator:  drs. I. Berkelmans 
 
2.2  Onderwijsvisie/schoolconcept 
Leerlingen verwachten in toenemende mate dat zij onderwijs krijgen dat aansluit bij wat er in hun 
wereld speelt. Zij willen voorbereid worden op een toekomst waarin termen als verandering en 
flexibiliteit centraal staan en het gebruik van ICT niet meer weg te denken is. Tegelijkertijd vragen zij 
een persoonlijke benadering en willen zij dat hun middelbare schooltijd een leuke tijd is, waarbij zij 
samen met hun docenten en medeleerlingen nieuwe ervaringen opdoen die hen inspireren en 
helpen hun keuzes te maken voor de toekomst. 
Hierbinnen is het  Markland College Oudenbosch een school met een heel breed onderwijsaanbod 
van basisberoepsgerichte leerweg tot en met vwo/gymnasium. 
De school heeft ‘verbondenheid, veiligheid en kwaliteit’ als kernwaarden. 
Verbondenheid met leerlingen onderling, met medewerkers, met instellingen en bedrijven, 
toeleverende scholen en vervolgscholen. Het onderwijs wordt gerealiseerd in kleinschalige 
schoolgebouwen, gegroepeerd rondom de verschillende vormen van onderwijsaanbod: 
beroepsgerichte leerwegen, mavo en havo/vwo. 
Veiligheid is een belangrijke kernwaarde omdat leerlingen zich in de school optimaal veilig moeten 
kunnen voelen. Dit geldt zowel voor de fysieke maar ook voor de sociale veiligheid. Pas bij deze 
fysieke en sociale veiligheid komen kinderen tot optimaal leergedrag, waardoor wordt voldaan aan 
de vereiste kwaliteit van ons onderwijs. 
 

http://www.markland.nl/
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2.3  Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 
 
 2015-2016 1 2 3 4 5 6 Totaal 
Vwo 35 41 21 23 28 28 176 
Havo 82 64 60 69 78 

 
353 

Mavo 49 83 81 91 
  

304 
Kader 67 57 58 72 

  
254 

Basis 25 49 56 46 
  

176 

Totaal 237 293 275 302 104 28 1263 
Leshuis VH 117 105 81 92 106 28 529 
Leshuis M 49 83 81 91 0 0 304 
Leshuis BGL 92 106 114 118 0 0 430 
Totaal MCO 258 294 276 301 106 28 1263 

 
 2014-2015 1 2 3 4 5 6 Totaal 
Vwo 24 25 31 34 36 49 199 
Havo 63 64 55 71 89  342 
Mavo 65 83 86 95   329 
Kader 100 54 75 73   302 
Basis 25 49 56 46   176 

Totaal       1348 
Leshuis VH 87 89 86 105 125 49 541 
Leshuis M 65 83 86 95   329 
Leshuis BGL 125 103 131 119   478 
Totaal MCO 277 275 303 319 125 49 1348 

 
 2013-2014 1 2 3 4 5 6 Totaal 
Vwo 42 35 42 39 57 63 278 
Havo 67 69 47 103 130  416 
Mavo 66 84 101 71   322 
Kader 99 57 77 64   297 
Basis 38 49 63 50   200 

Totaal 312 294 330 327 187 63 1513 
Leshuis VH 109 104 89 142 187 63  
Leshuis M 66 84 101 71    

Leshuis BGL 
137 
312 

106 
294 

140 
330 

114 
327 

 
187 

 
63  

Totaal MCO 
      

1513 
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Beschrijving 2010-2011 

 
2011- 
2012 

2012- 
2013 

Aantal leerlingen 1847 1696 1566 
Aantal leerlingen met lwoo of pro 
indicatie 

279 344 334 

Aantal leerlingen met een rugzakje 
REC-4 

17 12 12 

Aantal leerlingen met een rugzakje 
REC-3 

6 6 7 

Aantal leerlingen met een rugzakje 
REC-2 

   

Aantal leerlingen met een rugzakje 
REC-1 

2 1 1 

Aantal leerlingen dat in een ZAT is 
besproken/izo 

5-15% 180 5-15% 

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

Gegevens zijn bij het 
samenwerkingsverband 
bekend 

  

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

   

 
2.4  Toelatingscriteria, beleid en randvoorwaarden 
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt de plaatsingswijzer (Friese Model) gehanteerd  
binnen de scholen van primair en voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband. 
 
Advies en plaatsing 
Advies basisonderwijs Profiel Plaatsingswijzer Plaatsing Markland College 

Oudenbosch 
Praktijkonderwijs  Geen plaatsing 
Basisberoepsgerichte leerweg Basisprofiel Basis 
Basisberoepsgerichte leerweg Plusprofiel Kader/b 
Kaderberoepsgerichte leerweg Basisprofiel Kader/b 
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 
 
Alle leerlingen worden besproken met de leerkracht(en) van de basisschool (warme overdracht). 
Alle aanmeldingen verlopen via de toelatingscommissie. Een directielid van de afdeling maakt samen 
met de zorgcoördinator een voordracht voor de directeur.  
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3.  Basisondersteuning 
 
Het Markland College Oudenbosch heeft de geboden ondersteuning in kaart gebracht. Zie hiervoor 
het draaiboek ondersteuning blz. 9.  
In dit draaiboek is uitvoerig beschreven welke deskundigheid er aanwezig is binnen de school, welke 
rollen en verantwoordelijkheden zij hebben en 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 leshuizen 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 en zorg- en adviesteams. 
• Huiswerkklassen, ondersteuningslessen, examentrainingen, faalangstreductietrainingen. 
• Voor vmbo leerlingen wordt ondersteuning ingezet met middelen verkregen vanuit leerweg-

ondersteuning (lwoo). Vaak betekent dit kleinere lesgroepen en/of extra ondersteuning in de 
vorm van remedial teaching in de onderbouw van het vmbo. 

• De ambitie is om deze ondersteuning gerichter in te zetten op individuele leerlingen in plaats van 
lesgroepen onderbouw. Naar aanleiding van ervaringen wordt onderzocht in hoeverre meer 
rendement verkregen kan worden bij individuele benadering van remedial teaching ten opzichte 
van jaargroepsgewijze benadering. 

• Voor meerbegaafde leerlingen is er beleid in ontwikkeling. Voor deze meerbegaafde leerlingen 
willen we een aanbod creëren waarbij de leerling meer aangesproken wordt op zijn/haar 
talenten.  

• Voor vastgestelde groepen binnen de school worden lessen verzorgd ter verbetering van sociaal 
gedrag, Kanjertraining, leefstijllessen, Rots en Watertraining. 

• Het sociaal veiligheidsbeleid wordt aangepast waarin bovenstaande onderwerpen geregeld 
worden. 

• De school heeft een protocol voor medische handelingen.  
• Veiligheid is een van de drie kernwaarden van de school. Al 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 ouder(s)/verzorger(s). 

• Binnen de verschillende leshuizen worden incidenten geregistreerd in het leerlingadministratie-
systeem. 
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. 
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De ontwikkeling van leerlingen 
Doel van het onderwijs van onze brede scholengemeenschap is om leerlingen met een basis-
schooladvies van basisberoepsgerichte leerweg 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 een leerling het gestelde doel niet haalt, dan worden er ondersteuningsuren, 
huiswerkklassen en examentrainingen aangeboden. 
 
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. Deze geven vervolgens adviezen aan verschillende vakdocenten en 
mentoren hoe met de individuele leerling om te gaan. 
 
Kwaliteit 
Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtskader 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. 
 
4.   Breedteondersteuning 
 
Dit is de extra ondersteuning met inzet van extra middelen uit het samenwerkingsverband en dit 
gebeurt in de klas of in de trajectvoorziening binnen de school of eventueel een onderwijssetting  
buiten de school. De leerling volgt zijn/haar onderwijsprogramma (arrangement) aangevuld met 
extra ondersteuning, er is een ontwikkelingsperspectief opgesteld en er wordt handelingsgericht 
gewerkt. 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. 
Toewijzing van extra middelen vindt plaats via de middelen van het samenwerkingsverband.                                                                                                                                                         
Wanneer de school de extra ondersteuning niet kan bieden, wordt de leerling doorverwezen naar 
een gespecialiseerde onderwijsvoorziening (diepteondersteuning). 
 
Handelingsgericht werken 
We willen als school de volgende ambities bereiken ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen 
(onder leerkrachten wordt verstaan de mentor en docenten in samenspraak met leden van het 
ondersteuningsteam): 
- 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 gedaan. 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. 
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- 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 ouder(s)/verzorger(s) en het schoolteam. 

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

- Leerkrachten werken samen met ouder(s)/verzorger(s). Ze betrekken hen als ervarings-
deskundigen en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de 
aanpak. 

- Leerkrachten werken met een groepsplan waarin zij 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. 
 

5. Diepteondersteuning 
 
Indien de school niet de mogelijkheden kan bieden, indachtig het ontwikkelingsperspectief, een 
passende onderwijsplek te geven, wordt de leerling in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bij het 
samenwerkingsverband 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 landelijk georganiseerd. We onderscheiden grosso modo twee 
arrangementen. Het eerste arrangement betreft een plaatsing in het cluster 1 onderwijs, het tweede 
arrangement 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), leerling, 
school en Sensis te Rotterdam, Visio in Grave (ingeval er sprake is van cluster 1) en de 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 en derhalve is probleemanalyse, onderzoek toelaatbaarheid en het bepalen van 
het arrangement een aangelegenheid van de bovenvermelde instituten en onze school.  

 
Financiën breedteondersteuning 
Het Markland College Oudenbosch start een pilot trajectvoorziening. Het doel van de traject-
voorziening van het Markland College Oudenbosch is om passend onderwijs te bieden. Leerlingen 
met extra onderwijszorgbehoeften krijgen binnen de trajectvoorziening ondersteuning, zodat de 
leerling zijn/haar schoolloopbaan met succes zal kunnen doorlopen. 
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Het staat voorop dat de leerling zoveel mogelijk onderwijs volgt in de reguliere lessen en dat de 
prognose positief is wat betreft het succesvol kunnen doorlopen van het schooltype met wat extra 
ondersteuning (dit kan vanuit de trajectvoorziening komen en op een later moment weer terug bij de 
mentor geplaatst worden). 
Binnen deze trajectvoorziening is een gedragsdeskundige werkzaam die zowel de leerlingen als de 
docenten adviseert hoe om te gaan met deze leerlingen. Daarnaast is er een docent werkzaam met 
kwaliteiten op het orthopedagogisch terrein. Naast de, binnen de school regulier aanwezige 
deskundige personeelsleden op het gebied van ondersteuning, is er een begeleider passend 
onderwijs werkzaam. 

 
A. De inzet richt zich op: 

• Analyse van leerstijlen, eventueel aanleren van nieuwe leerstijlen of informatieoverdracht   
 over leerstijlen leerlingen naar docenten. 
• Ondersteuning bij de planning en organisatie van schoolwerk.  
• Begeleiding bij opmerkelijk gedrag. 
• Signaleren wanneer meer hulp nodig is en verwijzen. 
• Een rustpunt op een schooldag voor leerlingen die moeite hebben met drukte of fysiek rust  
 nodig hebben. 
• Lotgenotencontact. 
• Aan het begin van de dag structuur aanbrengen in de schooldag, eventueel aan het einde van 
 de schooldag de dag nabespreken en een start maken met de verwerking van de dag 
 (planning en organisatie schoolwerk etc.). 
• Een veilige plek. 
• Een time-out mogelijkheid. 
• Trainingen (FRT/ART/SVT, weerbaarheid, examenvrees). 

 
B. Leerlingen worden vanuit het mentorenoverleg/kernteams aangemeld bij het intern zorgoverleg 

(IZO). Dit wekelijkse overleg met de zorgcoördinator, interne begeleiders, schoolpsycholoog en 
jeugdprofessionals maakt een handelingsplan. Vanuit dit overleg wordt een leerling, indien 
nodig, doorverwezen naar de trajectvoorziening. Terugkoppeling vindt plaats naar de mentoren 
en ouder(s)/verzorger(s) worden bij dit traject betrokken. De mentor blijft de verantwoordelijke. 
De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning en draagt zorg voor een zorgvuldige 
afhandeling.  

 
C. De jeugdprofessionals werken intern op school en daarbuiten. Zij zijn op vaste momenten 

aanwezig en maken deel uit van het wekelijks intern zorgoverleg. De leerplichtambtenaar, de 
jeugdagent, de Plusvoorziening en de GGD maken 6 keer per jaar deel uit van dit intern overleg 
dat dan genoemd wordt het zorg en advies team (ZAT). 

 
D. Vanuit het intern zorgoverleg wordt vanuit dit brede overleg bestaande uit de psycholoog, 

jeugdprofessionals, intern begeleiders en de zorgcoördinator, door de zorgcoördinator naar de 
trajectvoorziening verwezen. Fysiek bevinden al deze ondersteuners zich in een gang van het 
gebouw waar ook de trajectvoorziening zich bevindt. De zorgcoördinator is de uiteindelijke 
verantwoordelijke ten aanzien van welke beslissingen genomen gaan worden. 
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E. In het leerlingvolgsysteem (SOM), wordt bijgehouden welke activiteiten rondom de leerling  
plaatsvinden. In dit systeem wordt ook het ontwikkelperspectiefplan (OPP) vastgelegd. Jaarlijks 
worden uitstroomgegevens, thuiszitters en schoolverlaters geëvalueerd.  

 
F. Een begroting voor de besteding van de middelen lichte en zware ondersteuning: 

1. De inzet (in natura) van de begeleidster passend onderwijs wordt ingezet in de 
trajectvoorziening. 

2. De gedragsdeskundige wordt onder meer ingezet als: 
-Docentencoach (voorlichting), begeleidster. 
-Intake gesprekken met de jongeren en de gezinnen om de doelen te bepalen en te laten  
 tekenen voor akkoord. 
-Behandelplannen opstellen; iedere week individuele behandeling per leerling. 
-Iedere week groepstherapie. 
-Gezinsgesprekken per leerling. 
-Monitoring programma LEF (status betreffende school, huiswerk, rots en water en 
 sport). 
-Deskundigheidsbevordering trajectmedewerkers. 
-Per week met het gehele team doorspreken (trajectvoorziening) wat de status per  
 leerling/gezin is. 
-Betrekken mentor van betreffende leerling om handhaving in de klas te bewerkstelligen  
 en waar nodig gesprekken met docenten en leerlingen waar de extra ondersteuning  
 op gericht moet zijn. 
-Nazorg bestaande uit gesprekken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor. 
-Verzorgen van tussenevaluaties en verzorgen van eindevaluatie. 

3. Sport (1 uur per dag) en Rots en Water (1 uur per dag). 
4. Inzet van eigen personeel (0,6 fte) docent en orthopedagoog. 
5. Inhuren, indien noodzakelijk, van externe trajecten (RoHo, Aleco e.a.). 
6. Materiële voorzieningen. 
7. Deskundigheidsbevordering, advisering. 

 
 Ad 1. 0,5 fte begeleidster passend onderwijs in natura via SWV 
 Ad 2. Inzet gedragsdeskundige 24 uur per week  50.000 euro 
 Ad 3. Inzet eigen personeel trajectvoorziening 43.000 euro 
 Ad 4. Reservering voor inhuur en materiële ondersteuning  33.000 euro 
 Ad 5. Deskundigheidsbevordering, advisering  11.973 euro 
 Totaal  137.973 euro 
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Inleiding 
Hier voor je ligt het ondersteuningsaanbod van het Markland College Oudenbosch.  
Met de invoering van de wetgeving Passend onderwijs zijn er wijzigingen gekomen in het 
ondersteuningsaanbod (voorheen zorgstructuur genoemd). Het Markland College 
Oudenbosch biedt voortgezet onderwijs aan alle vormen van voortgezet onderwijs, 
uitgezonderd praktijkonderwijs. Binnen het samenwerkingsverband Roosendaal, 
Halderberge en Moerdijk zijn er afspraken gemaakt om tot een passend onderwijsaanbod te 
komen voor alle voortgezet onderwijsleerlingen binnen deze drie gemeenten. Het onder-
steuningsaanbod dat tot nu toe binnen onze school van toepassing was, was versnipperd in 
aanbod en verschilde in realisatie per leshuis 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 werk-
wijzen. 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 aanbod terug te 
vinden. 
 
Aangezien de ontwikkelingen binnen zowel het samenwerkingsverband Roosendaal, 
Halderberge en Moerdijk, als wel landelijk, onderhevig zijn aan maatschappelijke 
ontwikkelingen, zal dit ondersteuningsaanbod met regelmaat geactualiseerd worden. 

1) De ondersteuningsstructuur op het Markland College Oudenbosch 
 
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 de docenten 
die les geven aan de 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.  
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1.1.2) De rol van het  intern ondersteuningsteam  
Leerlingen bij wie een hulpvraag komt bovendrijven die meer vraagt dan de mentor kan 
bieden, worden aangemeld bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat 
uit:  
-de zorgcoördinator, 
-de schoolpsycholoog, 
-intern begeleiders en  
-de jeugdprofessional.  
Het team komt wekelijks bijeen.  

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 onder-
steuningsteam 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 worden geplaatst in de 
trajectvoorziening van de school of 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 6 keer per jaar uitgebreid met externe specialisten: 
-de jeugd-/wijkagent, 
-de schoolarts, 
-leerplichtambtenaren en  
-de 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 
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/haar 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.  
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Mentor  
Is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Zijn/haar 
begeleiding richt zich op zowel de leerprestaties als het welbevinden van de leerling.   
Intern begeleider (vmbo Nicole Hees, havo/vwo Bas Buijsen) 
Is beschikbaar voor leerlingen bij sociaal/emotionele problemen die de hulp van de mentor 
overstijgen. Hij/zij ondersteunt vakdocenten en mentoren bij de sociaal-emotionele 
begeleiding van leerlingen. Hij/zij is aanmeldpunt voor mentoren als leerlingen verwezen 
worden naar het intern ondersteuningsteam.   
Zorgcoördinator (Inge Berkelmans) 
Coördineert de werkzaamheden van 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. 
Leerlingcoördinator (bgl Sylvia Koevoets, Freek Mout en Brigitte Ostendorf,  
mavo Hans Schouwenaars, havo/vwo Ria Lambert) 
Ondersteunt de teamleider bij absentie, verzuim en verwijdering. Hij/zij is verantwoordelijk 
voor de opvang van leerlingen. Kan eventueel ook sancties opleggen. 
Schoolpsycholoog (Irene van Haaren)  
Adviseert (kern)teams en het ondersteuningsteam bij leer- en gedragsproblemen. Heeft 
diagnostische taken (testen) en stelt handelingsplannen op. Adviseert de directie op het 
gebied van ondersteuningsbeleid. 
Begeleider passend onderwijs (Judith Koers, Laura Linkels) 
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.  
Trajectmedewerker (Charlotte van Hees) 
Werkt in de binnenschoolse trajectvoorziening en biedt leerlingen dagelijks ondersteuning 
op basis van individuele hulpvragen. Werkt nauw samen met ouder(s)/verzorger(s) en 
docenten. 
Remedial teacher (bgl Joke van der Pluym, mavo Chris Claessens)  
Ondersteunt leerlingen die ‘bijgespijkerd’ moeten worden. Vaak gaat het om reken- en 
taalvaardigheden. 
Anti-pestcoördinator (Sylvia Koevoets) 
Is aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers in het kader van 
het anti-pestbeleid. Organiseert preventieve activiteiten.  
Transfercoach (Ellen Janssen)  
De transfercoach biedt ondersteuning in de overgang naar het mbo voor leerlingen met een 
verhoogd risico op schooluitval.  
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Coördinerend vertrouwenspersoon leerlingen (Inge Berkelmans)  
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.  
 
1.2.2) Externe professionals:  
Leerplichtambtenaar (Sabina Tak)  
Ondersteunt en adviseert de school op het gebied van (reductie van) schoolverzuim.  
Verpleegkundige GGD (Marianne Onnink) 
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 (Cora Smitroeters) 
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 (Ilona Christianen, Sandra Dietvorst) 
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 (Erik van Popta) 
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 (Katrien Siemons)  
Is verantwoordelijk voor de plusvoorziening, een voorziening van het samenwerkings-
verband. De plusvoorziening biedt een gecombineerd programma van onderwijs, hulp en 
zorg aan overbelaste leerlingen met meervoudige problematiek. 
 
1.3) Interne organisatie: rollen, verantwoordelijkheden 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/zij de 
inhoud en stemt zijn/haar handelen hierop af. Hij/zij is op de hoogte van de emotionele 
ontwikkeling van leerlingen en voert regelmatig (reflectie)gesprekken met hen. Hij/zij heeft 
inzicht in en ondersteunt bij studieproblemen, conflictsituaties e.d. en houdt daarbij 
zijn/haar eigen grenzen in het oog. Hij/zij signaleert eventuele ontwikkelings- en gedrags-
problemen bij leerlingen en verwijst hen, zo nodig, tijdig door. Hij/zij spreekt hen aan op 
ongewenst gedrag. 
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Hij/zij neemt actief deel aan het (kern)teamoverleg, brengt hier problemen van leerlingen in 
en stelt -in overleg- een plan van aanpak op. Hij/zij neemt indien nodig contact op met 
ouder(s)/verzorger(s) als er problemen zijn. Hij/zij verstrekt -na toestemming- relevante 
informatie aan derden en geeft eventueel aan welke ondersteuning wordt verwacht. 
Hij/zij houdt relevante gegevens nauwgezet bij in het leerlingvolgsysteem.  

1.3.2) Intern begeleider (IB-er) 
Wanneer de begeleiding voor een leerling de mentortaak overstijgt, biedt de intern 
begeleider ondersteuning of bewerkstelligt hij/zij dat er een ander passend ondersteunings-
aanbod komt. De intern begeleider is aanspreekpunt voor zorgleerlingen, mentoren, vak-
docenten en ouder(s)/verzorger(s). Een aanmelding voor het ondersteuningsteam wordt bij 
de intern begeleider ingediend en de intern begeleider bespreekt de leerling in het intern 
ondersteuningsteam. Waar nodig, voert de intern begeleider gesprekken met leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) en overlegt hij/zij 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 contacten met ouder(s)/verzorger(s), 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/zij zit de vergaderingen 
van het ondersteuningsteam en het ZAT voor en draagt zorg voor een goede diagnose bij 
een gesignaleerd probleem bij een leerling. Ook is hij/zij 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/zij de schoolleiding over het beleid op dit gebied. 
Hij/zij 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/zij beschikt echter niet over de bevoegdheid om 
sancties op te leggen. 
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1.3.4) Portefeuillehouder ondersteuning (Roberto de Pijper) 
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. 
 
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 ervoor 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 onder-
bouwing voor de keuze voor het vervolgniveau aan.   

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 

IB-er door het ingevulde aanmeldingsformulier aan hem/haar te mailen. 
2) De IB-er 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 en/of onderzoek door de schoolpsycholoog, 
*aanmelding trajectvoorziening, 
*aanmelding buitenschoolse instantie, 
*achterhalen van meer informatie, 
*terugkoppeling naar ouder(s)/verzorger(s), eventueel met verzoek tot vervolgactie.  

4) IB-er koppelt terug naar de mentor. 
5) IB-er 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. 



   
Schoolondersteuningsprofiel Markland College Oudenbosch 18 
Instemming MRO 12 januari 2016 
 

7) IB-er koppelt terug naar de mentor en eventuele begeleider. 
8) IB-er 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 ten behoeve van leren en doorgaande leerlijn 
 
2.1.1) Lwoo 
Middels de lwoo-indicaties komen extra gelden vrij die het Markland College Oudenbosch 
gebruikt om de leerlingen, waar nodig en mogelijk, extra ondersteuning te bieden.  
 
De lwoo-middelen worden als volgt ingezet: 
  
1. Kleinere klassen 
Het Markland College Oudenbosch heeft leerlingen met een lwoo-indicatie op alle vier de 
leerwegen. Inzet van deze gelden komt zowel deze leerlingen als leerlingen zonder indicatie 
ten goede door de vmbo-klassen te verkleinen.  
 
2. Remedial teaching in kleine groepjes 
Het gaat hierbij om een aanbod dat alleen beschikbaar is voor de onderbouw van het vmbo. 
 
3. Inzet van het ondersteuningsteam 
Leerlingen met een hulpvraag kunnen worden aangemeld bij het ondersteuningsteam.   
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4. Bij dyslexie, dyscalculie of andere vermoedens van stoornissen bij leer- en/of gedrags-
problematiek 
Indien bij de leerling, bijvoorbeeld op basis van een screeningsdictee, een vermoeden van 
dyslexie bestaat, voert de schoolpsycholoog een beknopt onderzoek uit. Is er een 
vermoeden van dyscalculie of een andere stoornis, dan vindt er een oriënterend gesprek of 
onderzoek plaats.  
 
2.1.2) Faciliteitenpas  
De school heeft een faciliteitenbeleid voor leerlingen met een specifieke ondersteunings-
behoefte. 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. 
De pas zonder E geldt alleen voor de onderbouw en is beschikbaar voor leerlingen met een 
vermoeden van dyslexie. De pas met een E wordt verstrekt aan leerlingen uit onder- en 
bovenbouw bij wie een stoornis is vastgesteld. De pas bevat een code die correspondeert 
met de aard van de stoornis. 
Bij twee of meer stoornissen komen de betreffende codes op het pasje te staan. Op één 
pasje kunnen dus meerdere codes vermeld zijn.  
Het gaat om de volgende codes en stoornissen:  
-Code 1 AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder.  
-Code 2 ASS en MCDD: Autisme Spectrum Stoornis waaronder PDD-NOS (Pervasive  
  Developmental Disorder Not Otherwise Specified), Syndroom van Asperger, autisme en    
  MCDD (Multiple Complex Developmental Disorder. 
-Code 3 Dyslexie.   
-Code 4 Dyscalculie.   
-Code 5 Medisch slechtziend.  
-Code 6 Het verstrekken van extra tijd wordt gerechtvaardigd door de onderzoeksresultaten 
 weergegeven in de deskundigen-verklaring (onderzoeksverslag).  
 
2.1.3) Interne huiswerkbegeleiding 
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. 
Wanneer naar de huiswerkstilteruimte?  
-Vrijwillig.  
-Wanneer de prestaties achterblijven legt de mentor of het kernteam de verplichting op om  
  in de huiswerkstilteruimte huiswerk te gaan maken.  
-Wanneer een leerling regelmatig zijn/haar huiswerk niet in orde heeft of regelmatig  
  zijn/haar spullen niet bij zich heeft, legt de mentor of het kernteam de verplichting op om  
  in de huiswerkstilteruimte huiswerk te gaan maken.  
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2.1.4) Ondersteuningslessen 
Voor havo-leerlingen uit klas 2 t/m 4 en vwo-leerlingen uit klas 2 t/m 5 is er, het gehele 
schooljaar, tweewekelijks een lesuur beschikbaar waarin zij ondersteuning krijgen om 
hiaten/achterstanden op leergebied weg te werken. Het doel van deze ondersteuning is het 
vergroten van de kans op onvertraagde doorstroom. Leerlingen kunnen hier vrijwillig aan 
deelnemen of stromen in op basis van een advies van een vakdocent of mentor, veelal naar 
aanleiding van rapportvergaderingen.   
Op beroepsgerichte leerwegen worden onderbouwleerlingen, zowel verplicht als vrijwillig, 
bijgespijkerd in de X-tra klas. De X-tra klas geeft ondersteuning voor de AVO-vakken op een 
aantal dinsdagmiddagen per periode. Deze steun kan niet alleen bestaan uit extra uitleg, 
maar ook uit het aanleren van goede studievaardigheden. 
 
2.1.5) Examentraining 
Voor leerlingen uit de examenklassen havo en vwo is er tweewekelijks een lesuur beschik-
baar waarin zij ondersteuning bij 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 uit de examenklassen mavo volgen voorafgaand aan de schoolexamenweken voor 
twee vakken ondersteuningslessen. Dit is in periode 1 voor alle leerlingen verplicht, in 
periode 2 is het op vrijwillige basis en op dringend advies van de vakleerkracht. 
Tijdens de laatste twee weken voor aanvang van het centraal schriftelijk zijn er verplichte 
examentrainingen voor alle leerlingen van mavo 4. Een training bestaat uit een blok van drie 
lesuren, waarin tijdens de eerste twee uren een volledig schriftelijk examen uit een voor-
gaand jaar gemaakt wordt. Tijdens het derde lesuur komt een vakdocent het examenwerk 
nabespreken en toelichting geven.  
 
2.1.6) Remedial teaching (RT) 
De school kiest ervoor RT in te zetten binnen alle leerwegen van het vmbo, op de leerlingen 
met een lwoo-beschikking en dit specifiek tijdens de eerste 2 jaren (onderbouw). RT wordt 
aangeboden onder de vorm van klassikale ondersteuning in klein groepsverband en/of 
(tijdelijk) individueel. De volgende procedure is van kracht: 
1. De leerling heeft een lwoo-beschikking voor het vmbo. 
2. Er volgt een individueel intakegesprek om o.a. vast te leggen wat de specifieke noden 
 zijn (inspraak van de leerling), motivatie voor de extra begeleiding enz. Dit wordt 
 genoteerd in het leerlingvolgsysteem (SOM). 
3. Naast de klassikale RT worden er in overleg met de mentor/docent leerlingen 
 geselecteerd voor RT in kleine groep en/of individueel. 
4. Registratie in SOM (mogelijkheid tot inzage voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling). 
5. Evaluatie RT. 
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2.1.7) Lentorenproject  
Wanneer een leerling moeite heeft met bepaalde vakken, dan komt het lentorenproject in 
aanmerking. Het lentorenproject start na 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. 

2.1.8) Transfercoaching 
Transfercoaching richt zich op de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen met 
een verhoogd risico op schooluitval. Deze leerlingen worden in april van het examenjaar 
geselecteerd en een jaar lang begeleid op het 1e jaar van het mbo. Onderdeel van de 
begeleiding is een check of ze ook daadwerkelijk op het mbo starten. 

2.2) Het ondersteuningsaanbod ten behoeve van (psychosociaal) welbevinden 
 
2.2.1) svl en vsv als instrumenten 
De schoolvragenlijst (svl) wordt bij alle leerlingen in de 1e klas afgenomen. Naar aanleiding 
van de svl wordt door de school een faalangstreductietraining aangeboden. De vragenlijst 
studievaardigheden (vsv) wordt afgenomen bij leerlingen in havo-4 en vwo-4 en levert 
informatie op over de mate waarin leerlingen over voldoende studievaardigheden 
beschikken. De svl en vsv zijn instrumenten die de mentor ondersteunen. Hij/zij brengt de 
opbrengst ter sprake in zijn/haar mentorgesprekken. 
De svl levert o.a. informatie op over motivatie, welbevinden, zelfvertrouwen en pesten.  
De vsv geeft informatie over motivatie, concentratie, studieaanpak, tekstanalyse, planning 
en taakaanpak, memoriseren, faalangst, lichamelijke conditie, welbevinden en 
samenwerking.  
   
2.2.2) Individuele gesprekken 
Elke mentor voert tenminste viermaal per jaar een individueel gesprek met zijn/haar 
leerlingen. De voortgang op het gebied van leren en psychosociaal welbevinden staan hierin 
centraal. Een kort gespreksverslag wordt opgenomen in SOM. 
  
2.2.3) Faalangstreductietraining 
Op basis van de svl en/of op voordracht van de mentor wordt aan leerlingen in de 1e klas een 
faalangstreductietraining aangeboden. Daarnaast zijn er examenvreestrainingen waar 
leerlingen op voordracht van de mentor aan deel kunnen nemen. 

2.2.4) Opvanglokaal 
De school beschikt over een lokaal (waar altijd toezicht is) voor leerlingen van de beroeps- 
gerichte leerwegen van het vmbo die om verschillende redenen (bijvoorbeeld te laat,  
eruit gestuurd, time-out, verlofaanvraag, inhalen schoolwerk) niet aan de les kunnen 
deelnemen.  
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2.2.5) Onderwijsarrangement op maat: trajectvoorziening 
De trajectvoorziening van de school levert een belangrijke bijdrage aan het bieden van 
passend onderwijs. De voorziening richt zich op leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Zij 
krijgen in de trajectvoorziening ondersteuning zodat zij hun schoolloopbaan succesvol 
kunnen doorlopen. De aard van de ondersteuning is divers en wordt op maat aangeboden: 
elke leerling heeft zijn/haar 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, eventueel aanleren van nieuwe leerstijlen of informatie-  
 overdracht 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 de schooldag/eventueel aan het  
 einde van de schooldag de dag nabespreken en een start maken met de verwerking van  
 de dag (planning en organisatie schoolwerk etc.). 
8.  Een veilige plek. 
9.    Een time-out mogelijkheid. 
10.  Trainingen (FRT/ART/SVT, weerbaarheid, examenvrees). 
 
Tegelijkertijd is de trajectvoorziening expertisecentrum op het gebied van gedrag en leer-
problemen. Vanuit de trajectvoorziening kunnen docenten en andere schoolmedewerkers 
ondersteund worden. Hierbij kan gedacht worden aan: 
- Advies met betrekking tot het omgaan met leerlingen met bepaalde stoornissen of 

ziektes.  
- Een sparringpartner vinden wanneer het gaat om het reflecteren op eigen functioneren in 

de klas.  
- Er kan in de klas geobserveerd worden, dit kan gericht zijn op zowel de leerling als de klas 

of een groep in de klas, of op het functioneren van de docent.  
- Er kan een training of intervisie aangeboden worden aan docenten of ander personeel 

binnen de school wanneer blijkt dat hier behoefte aan is.  
 
In de trajectvoorziening werken trajectmedewerkers en de begeleider passend onderwijs. De 
zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de traject-
voorziening. Verwijzingen naar de trajectvoorziening vinden plaats via het intern 
ondersteuningsteam.  
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De routing ziet er daarna als volgt uit: 
1)  De mentor neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s). Zij worden uitgenodigd voor 
 een intakegesprek. Het intakegesprek wordt gevoerd door medewerkers van de  
 voorziening. 
2)  Er wordt een OPP opgesteld voor de leerling.  
3)  Ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen onderwijs/zorg begeleidingsplan. 
4)  Leerplicht wordt altijd betrokken als er een leerling aangemeld is voor de voorziening. 
5)  Alle gespreksverslagen worden in SOM opgenomen.  
6)  Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen minimaal drie gezinsgesprekken aangeboden. De  
 leerlingen krijgen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, bootcamp en Rots en  

Water aangeboden. Ze hebben mentorgesprekken met de trajectbegeleider en krijgen 
ondersteuning in huiswerk, plannen en organisatie. 

7)  Als een leerling terug kan stromen komt de leerling in een terugplaatsingsfase waarin de 
begeleiding afgebouwd wordt totdat een leerling volledig en goed is ingestroomd. Dit 
wordt ook op maat aangeboden en dit traject kan per leerling daardoor langer of korter 
duren. 

8)  De medewerkers van de voorzieningen houden periodiek evaluaties waar de leerling, 
ouder(s)/verzorger(s) en mentor aan deelnemen. Leerlingen krijgen, bij terugkeer naar 
de klas van herkomst, nazorg gedurende de rest van het schooljaar. 

 
2.2.6) Activiteiten op het gebied van sociale veiligheid 
De school biedt voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld 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 jeugd-
professional naar dit aanbod als dit past bij de ondersteuningsbehoefte.  
 
2.3.2) Observatieplaatsen van het samenwerkingsverband 
Leerlingen met gedragsproblemen waarvan onvoldoende duidelijk is waardoor deze worden 
veroorzaakt kunnen tijdelijk terecht op (twee) observatieplaatsen van het samenwerkings-
verband die bij school de Aventurijn zijn ondergebracht.  
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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. 
 
2.3.3) Satellietklas 
De satellietklas richt zich in principe op leerlingen uit leerjaar 1 en 2 met zodanige gedrags-
problemen dat zij (tijdelijk) hun onderwijsprogramma buiten de school volgen. Het Markland 
College Oudenbosch werkt hierin samen met een sportvereniging. Leerlingen volgen, voor 
een periode van maximaal 10 weken, op een sportcomplex, een programma dat tot doel 
heeft hen weer succesvol deel te laten nemen aan het onderwijs op het Markland College 
Oudenbosch. Plaatsing in dit programma, dat 10 plaatsen heeft, is dan ook preventief van 
aard. Verwijzing vindt plaats via het intern ondersteuningsteam of het ZAT.  

2.4) Commercieel aanbod in de school 
 
2.4.1) Externe huiswerkbegeleiding 
Leerlingen kunnen huiswerkbegeleiding van externe aanbieders krijgen. De school biedt 
hiervoor de noodzakelijke faciliteiten. Er is sprake van een overeenkomst tussen de 
aanbieder en ouder(s)/verzorger(s). 
 
2.4.2) Trainingen  
Er worden trainingen aangeboden op het gebied van studievaardigheden en het verbeteren 
van de werkhouding. Daarnaast is er (individueel of in duo’s) een remedial teaching traject 
op maat mogelijk. 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 ziekte-
verzuim gaat de school met de ouder(s)/verzorger(s) en de 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.  
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De school krijgt een terugkoppeling van de schoolarts met een advies over de deelname van 
de leerling aan het lesprogramma. 
 
3) Protocollen 
 
3.1) Veiligheidsprotocol  
De school beschikt over een veiligheidsprotocol (zie bijlage V) 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-pestcoördinator. Hij/zij 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 handelings-
procedure bij melding van pesten. Dit pestprotocol is in bijlage II 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. Deze meldcode is 
in bijlage III 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 IV 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 
 

 

 

AANMELDFORMULIER ONDERSTEUNINGSTEAM 
 

 

Gegevens aanmelding 

Naam leerling   

Klas   

Naam aanmelder   

Datum van aanmelding   

 

Gegevens over problematiek 

Geef duidelijk weer wat het 
probleem van deze leerling 
is. 

 

Sinds wanneer worden de 
aangegeven problemen 
gesignaleerd? 

 

Wat is concreet uw 
hulpvraag voor de leerling? 

 

Wat gaat goed bij de 
leerling? Wat zijn zijn/haar 
positieve kanten? 
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Ondernomen acties 

Welke concrete stappen zijn 
er ondernomen? 

 

 

 

 

 

Hulpverlening 

Welke externe hulpverlening 
heeft deze leerling op dit 
moment? 

 GEEN 

 Jeugdprofessional 

 GGZ 

 GGD 

 Kinderarts/revalidatiecentrum 

 Novadic Kentron 

 MEE 

 Anders, namelijk: 

Welke externe hulpverlening 
heeft deze leerling in het 
verleden gehad? 

 GEEN 

 Jeugdprofessional  

 GGZ 

 GGD 

 Kinderarts/revalidatiecentrum 

 Novadic Kentron 

 MEE 

 Anders, namelijk: 
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Aanvullende informatie 

Welke aanvullende 
informatie heeft u? 

 

 

 

Contact met ouder(s)/verzorger(s) 

Heeft u contact met de 
ouder(s)/verzorger(s) 
gehad? 

 

Zo ja, op welke datum heeft 
u contact gehad? 

 

Zo ja, op welke manier heeft 
u contact gehad?  

 

Zo ja, wat was de reactie op 
de aanmelding bij het 
ondersteuningsteam? 
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Bijlage II HANDELINGSPROCEDURE BIJ MELDING VAN PESTEN 
  
De handelingsprocedure bij pesten ziet 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 de 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.  
-Gaat het om strafbare feiten/zeer ernstige vormen van geweld, laat de verhoren dan  

   aan de politie over. Die zijn hierin gespecialiseerd. Laat dat wel aan de ouder(s)/    
   verzorger(s) weten. 
 -Maak een verslag van beide gesprekken. Geef dat door aan de 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/leerlingcoordinator:  

-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. 
-Bij ernstige zaken de verhoren door de politie laten doen. Wel de ouder(s)/verzorger(s)    
  van de dader inlichten. 
 -Er worden verslagen gemaakt van beide gesprekken, die ook worden doorgegeven 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.  
 -Er gaat een brief van de teamleider 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 in het dossier van de leerling.  
 Indien noodzakelijk, volgt er een gesprek met de klas door de mentor en/of teamleider.  



   
Schoolondersteuningsprofiel Markland College Oudenbosch 30 
Instemming MRO 12 januari 2016 
 

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.  
-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 sova-training 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 III 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, vertrouwens-
persoon. 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).  
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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,  
• 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 kinder-
mishandeling 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 

wanneer 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 kindermishandeling te beschermen.  

 
Bespreek uw melding vooraf met uw leerling (vanaf 12 jaar) en/of met de ouder(s)/ 
verzorger(s) (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  

beschermen tegen het geweld en/of de kindermishandeling.  
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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/ouder(s)/verzorger(s) 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 IV 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 toelaatbaarheidsverklaring) via de aanmeldprocedure van het samenwerkings- 
 verband. 
-  Er is altijd één plan van aanpak en ouder(s)/verzorger(s) zijn daarbij betrokken. 
-  Er is altijd samenwerking tussen de school van aanmelding c.q. inschrijving, de betrokken  
 jeugdprofessional en de betrokken leerplichtambtenaar.  
-  Het doel is het hervatten van de schoolgang binnen één 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 samenwerkingsverband 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 twee eerste partijen hebben 
de sleutelrol:  
1.  Kind en ouder(s)/verzorger(s).  
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 c.q. 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. 
-  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. 
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-  Bespreekt een leerling bij signalen van mogelijke thuiszittersproblematiek, met  
 toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), in het zorgadviesteam (ZAT). 
-  Maakt een plan van aanpak, zorgt voor een contactpersoon, behoudt de regie en  
 bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s).  
-  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 samen- 
 werkingsverband en meldt dit aan de ouder(s)/verzorger(s).  
-  Geeft een signaal af over de thuiszittende leerling in ‘Zorg voor Jeugd’.  
-  Houdt contact met de thuiszitter en zijn ouder(s)/verzorger(s).  
-  Neemt deel aan de actietafel ‘thuiszitters’ wanneer betrokken leerling wordt besproken.  
 
De jeugdprofessional  
-  Werkt bij schoolverzuim samen met de school en de leerplichtambtenaar 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 ouder(s)/verzorger(s).  
- Indiceert, indien nodig, verdere zorg. 
-  Neemt deel aan het ZAT waarvan de school deel uitmaakt.  
-  Neemt deel aan de actietafel ‘thuiszitter’ wanneer de betrokken leerling wordt 
 besproken.  
 
Het samenwerkingsverband  
-  Dient op verzoek van ouder(s)/verzorger(s) 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 contact- 
 persoon vanuit Leerplicht (coördinator Team West). 
-  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  
 de jaarlijkse verantwoording aan de minister van OCW, artikel 25 van de Leerplichtwet  
 1969. 
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-  Heeft structureel overleg met de directies van de deelnemende samenwerkings- 
 verbanden en bespreekt met de directeur van het samenwerkingsverband structurele 
 knelpunten en trends. 
-  Neemt deel aan de actietafel ‘thuiszitter’ voor team West van het regionaal leerplicht- 
 bureau 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 uitmaakt.  
-  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:  
-  Afspraken maken met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) over het voorkomen van 
 meer verzuim.  
-  Doorverwijzing naar de vrijwillige hulpverlening bij achterliggende zorg. 
-  Formele waarschuwing uitspreken in het bijzijn van de leerling met zijn/haar ouder(s)/  
 verzorger(s).  
-  Zorgmelding opmaken. 
-  Verwijzing naar HALT (vanaf 12 jaar)/proces-verbaal opmaken.  
 
De actietafel ‘thuiszitter’  
De actietafel wordt ingeschakeld wanneer de schooldirectie, in samenwerking met de 
betrokken netwerkpartners (o.a. 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:  
-  De werkwijze is oplossingsgericht, gestuurd vanuit een integrale en contextuele visie op 
 de situatie.  
-  Er vindt altijd een evaluatie plaats van het terugkeerplan (een casus wordt dus tenminste 
 tweemaal aan de bespreektafel behandeld).  
-  De school van inschrijving of aanmelding informeert de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Deelnemers:  
-  De directeur van het samenwerkingsverband. 
-  De orthopedagoog van het samenwerkingsverband. 
-  De directeuren van de scholen binnen het samenwerkingsverband (casus bepaalt de  
 deelnemers).  
-  De coördinator betrokken CJG.  
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-  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  
Ouder(s)/verzorger(s) 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 ouder(s)/verzorger(s) 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 thuiszitters-
problematiek 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 ouder(s)/verzorger(s) en school.  
 
Link naar beleid  
Knelpunten en/of andere onderwerpen die vanuit deze aanpak vragen om een beleids-
matige oplossing, worden door zowel de directeur van het samenwerkingsverband als de 
contactpersoon vanuit leerplicht/coördinator Leerplicht, team West, gemeld bij de 
beleidsmedewerker(s) van de betrokken gemeente(n) om verdere afstemming op beleids-
niveau te laten plaatsvinden. 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/


 

 

     Bijlage V VEILIGHEIDSPROTOCOL (wordt medio 2016 geactualiseerd) 
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