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 SchoolOndersteuningsProfiel  Prinsentuin Oudenbosch 
 
 
Naam van de school/locatie: Prinsentuin Oudenbosch 
Adres: Groene Woud   
Postcode: 4731 GV 
Plaats en huisnummer: 54a Oudenbosch 
Telefoonnummer:0165 313338 
Email:prinsentuinoudenbosch@rocwb.nl 
Website: prinsentuinoudenbosch.nl 
 
Schoolleiding: 
Vestigingsdirecteur:     dhr. R. Engelse 
 
Afdelingsleider onderbouw en ondersteuning:                 dhr. E. Verhoof 
Afdelingsleider bovenbouw:                                          dhr. E. Mallens 
 
Coördinatoren: 
Leerjaar 1:      dhr. A. van Tilburg 
Leerjaar 2:      dhr. A. Lips 
Leerjaar 3:      Mw. A. van Rossum 
Leerjaar 4:      Dhr. E. Mathijssen 
 
Ondersteuning      Mw. J. van den Oetelaar (soc/ emot.) 

Mw.  J. Beekers  (didactisch) 
Dhr. M. Rademakers (herstel/verzuim) 

 
Prinsentuin Oudenbosch valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) 
West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten Leur. Het postadres luidt:  
ROC West-Brabant  
Postbus 699  
4870 AR Etten-Leur  
T: 076 - 504 80 00  
 
Prinsentuin Oudenbosch verzorgt het vmbo-onderwijs in Halderberge en omgeving in de sector 
groen.  
 
Samen met Prinsentuin van Cooth in Breda, Steenspil in  Halsteren, Prinsentuin Andel, Pomona in 
Bergen op Zoom, Scala in Teteringen, Effent in Oosterhout, Praktijkschool Breda, De Rotonde in 
Breda vormt  Prinsentuin Oudenbosch de VMBO-entiteit van ROC West Brabant. Deze entiteit staat 
onder leiding van een algemeen directeur. Deze is bereikbaar op het volgende adres: 
 
Centraal Kantoor  
Frankenthalerstraat 13  
4816 KA Breda  
Postbus 6956  
4802 HZ Breda  
T: (076) 572 39 00  
E: centraalkantoorbreda@rocwb.nl 
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Onderwijsvisie/ schoolconcept 
Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij 
nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt, voor zover dat binnen de 
mogelijkheden ligt, de aandacht die hij/zij vraagt. Respect voor en betrokkenheid  op elkaar en  de 
omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin 
kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen leren en werken.  
Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving en het respecteren van 
de verschillen die er tussen mensen bestaan,  zijn belangrijk voor persoonsvorming. Prinsentuin 
Oudenbosch wil zo een bijdrage leveren aan de ontplooiing  van de leerlingen en aan hun 
toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Prinsentuin Oudenbosch onder meer:  
• een intensieve persoonlijke begeleiding;  
• professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde 
functionarissen;  
• ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde  
medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern;  
• aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming' en voor studievaardigheden; beide hebben een 
vaste plaats in het lesprogramma;  
• bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs.  
 
 

Kenmerken van Prinsentuin Oudenbosch  
Wij willen een veilige school zijn, waar duidelijke regels en afspraken gelden. Er is een 
leerlingenstatuut en een klachtenprocedure. Wij willen ervoor zorgen dat onze school een plaats is 
waar iedereen zich thuis voelt en waar het veilig is. De ouders hebben er recht op om te weten dat 
hun zoon/dochter ook echt op school is en dat er toezicht wordt uitgeoefend.  
Op onze school is lesuitval beperkt. Mocht een les niet kunnen doorgaan - door ziekte of om  
andere redenen - dan valt een andere docent in. Het basisrooster is zodanig samengesteld dat er 
geen sprake is van tussenuren. 
Als de leerling op school is, blijft hij op het schoolterrein tot het einde van de lesdag (behalve als de 
lessen elders plaatsvinden natuurlijk). 
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Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en afgelopen schooljaar 
 
Beschrijving 16/17   
Aantal leerlingen 444 
Aantal leerlingen met lwoo of pro indicatie 240 
Totaal aantal leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte (incl. lwoo) 

300 

Waarvan begeleiding door AB Visio  (cluster 1) 0 
Waarvan begeleiding door AB Aurisgroep (cluster 2) 4 
Waarvan begeleiding door AB Mythylschool  7 
Waarvan begeleiding door Beg.Pass.Onderw. 35 
Waarvan begeleiding door jeugdprofessional  10 
Waarvan RT 49 
Waarvan training door SS & B (Servicecentrum ROC)  
(15-16) 

19 

Aantal leerlingen dat in een MOT is besproken 
 (15-16) 

7 

Aantal leerlingen dat geplaatst is op een 
bovenschoolse voorziening (BeZonder) (15/16) 

5 

  
Aantal leerlingen dat is verwezen naar VSO (15/16) 1 
Aantal leerlingen met dyslexie 113 
Aantal leerlingen met dyscalculie 9 
Aantal hoogbegaafde leerlingen 0 
Aantal leerlingen met een vastgestelde 
ontwikkelingsstoornis (ADHD, PDD-NOS e.d.) 

Ca 80 

 
Toelatingscriteria, beleid en randvoorwaarden 
De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na 
het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen 
die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school 
streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken.  
 
A Toelatingsbeleid  
Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school 
aanbied. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO-) licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Prinsentuin Oudenbosch 
worden aangeboden:  
• GL = gemengde leerweg  
• KBL = kaderberoepsgerichte leerweg  
• BBL = basisberoepsgerichte leerweg  
Tevens is er het mogelijk om een TL-diploma te behalen. 
 
In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het 
advies is leidend voor plaatsing. Bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
vindt ook een persoonlijke intake plaats met kind en ouders en andere betrokkenen en bij 
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alle leerlingen is er sprake van een warme overdracht van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs.  
 
B specifieke ondersteuningsbehoefte   
Toelatings-/plaatsingscriteria gelden voor alle aanmeldingen, ook leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen worden aangemeld. In dat geval zal de 
aannamecommissie de aanmelding beoordelen op de volgende criteria:  
• Is een diploma haalbaar?  
• Is een goede afstemming mogelijk tussen zorg en/of behandeling enerzijds en het 
onderwijs anderzijds?  
• Is een ongestoord verloop van het leerproces bij andere leerlingen, inclusief het gewenste 
gevoel van rust en veiligheid, gegarandeerd?  
• Heeft de school voldoende specialisme in huis om te kunnen werken met deze leerling?  
 
Naar aanleiding van de bevindingen van de toelatingscommissie vindt er een gesprek plaats 
met de leerling, diens ouders en de verwijzende school.  
 
 
C  Onderbouw (leerjaar 1 en 2)  
De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. Plaatsing in leerjaar 1 vindt 
plaats op basis van het advies van de basisschool. Tijdens de eerste twee jaren in de 
onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de 
bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan 
overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
ouders.  
Er is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aandacht voor verschillen tussen 
leerlingen en meer samenhang tussen de vakken in leergebieden in plaats van afzonderlijke 
vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw Voortgezet Onderwijs.  
 
Voor een kleine groep leerlingen waarbij zowel de ouders als de afleverende school als 
Prinsentuin Oudenbosch ervan overtuigd zijn dat diplomering alleen dan haalbaar is 
wanneer er een start wordt gemaakt en een kleinere, veiligere setting, is er de mogelijkheid 
tot plaatsing in een “structuurklas” (zie “ambitie”))  
 
E Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)  
De plaatsing in een bepaalde leerweg is in beginsel definitief. Uiteraard zijn in bijzondere 
gevallen uitzonderingen mogelijk. 
Voor de leerlingen voor wie het lastig is om zich grotere stukken theorie eigen te maken, of 
liever praktisch bezig zijn, is er de mogelijkheid om in leerjaar 3 en 4 geplaatst te worden in 
een speciale BB-klas. Het zogenaamde LeerWerkTraject.  
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Basisondersteuning 
De basisondersteuning is het door het Samenwerkingsverband afgesproken geheel van 
preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur 
van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in 
samenwerking met ketenpartners worden uitgevoerd. 
 
Inrichting van de ondersteuning op Prinsentuin Oudenbosch 
1e lijn: 

a) Vakdocenten signaleren didactische ondersteuningsvragen bij leerlingen en helpen 
de leerlingen zoveel mogelijk.  
Indien deze hulp niet tot voldoende resultaat leidt worden de betreffende mentor en 
coördinator ondersteuning (didactisch) op de hoogte gebracht en wordt er gekeken 
welke extra hulp kan worden ingezet. 

b) Leerlingen in leerjaar 1 en 2  die moeite hebben met onderdelen van Nederlands en 
Engels, krijgen extra aandacht van de vakdocent. Voor deze vakken is er één uur per 
week een onderwijsassistent in de les aanwezig, waardoor de vakdocent de ruimte 
heeft de leerlingen met behoefte aan extra instructie, te helpen. 

c)  Leerlingen in leerjaar 4 kunnen extra ondersteuning krijgen van de eigen of een 
andere vakdocent  

d) Leerlingen met een aantoonbare extra ondersteuningsbehoefte worden geplaatst in 
een kleine klas óf krijgen extra didactische ondersteuning door inzet van extra 
handen in de klas of remedial teaching. Dit alles binnen de mogelijkheden. 

e) Leerlingen met dyslexie/dyscalculie worden begeleid door de 
dyslexie/dyscalculiecoach die ook de faciliteiten voor deze leerlingen regelt. De 
basiszorg op sociaal emotioneel gebied wordt verzorgd door de vakdocenten en de 
mentor.  

f) De mentor spreekt alle lopende zaken periodiek door met de leerjaarcoördinator. 
g) Mentoren (en vakdocenten) kunnen met specifieke ondersteuningsvragen terecht bij 

het ondersteuningsteam 
h) Voor leerlingen met een OPP is dit plan leidend voor de begeleiding. 

2e lijn: 
a) Remedial Teaching (didactisch) door eigen RT-er 
b) Ondersteuningsteam (O.T)  *1 
c) ASFA-trainingen door Servicecentrum voor Studie en Beroep (SS&B) van ROC West-

Brabant. (verschillende ASFA-trainingen, examenvreesreductietraining) 
d) Counselinggesprekken door eigen counselor 
e) Counselinggesprekken door counselor SS&B 
f) Beroepskeuzeonderzoek door SS&B 
g) Jeugdprofessional 
h) Vertrouwenspersoon 
i) Transfercoach (aansluiting vmbo-mbo) 
j) Multidisciplinair OndersteuningsTeam (M.O.T.) *2 

 
*1  O.T Het O.T. komt wekelijks bij elkaar om leerlingen door te spreken die mogelijk extra 
ondersteuning nodig hebben. In het O.T. zitten de coördinatoren ondersteuning,  Begeleider 
Passend Onderwijs, Jeugdprofessional en de afdelingsleider met ondersteuning in het 
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takenpakket. Leerlingen worden middels een formulier (digitaal) aangemeld door mentor en 
leerjaarcoördinator.  

*2 M.O.T. 

Het M.O.T .Multidisciplinair OndersteuningsTeam voorheen ZAT)  komt 2 maal per jaar bij 
elkaar. In het M.O.T.  hebben ook  diverse externe hulpverleners zitting.  

 Taken M.O.T. 

 Functioneren als denktank om op die manier tot een oplossingsgerichte strategie te 
komen. 

 Opstellen sluitende procedures voor signalering, melding, opvang en begeleiding van 
alle risico-leerlingen van de school. 

 Aanmeldingsprocedure voor M.O.T.  

De mentor meldt een leerling aan bij de coördinator sociaal/emotionele ondersteuning, die 
vervolgens  een  bespreekformulier invult. Een aantal dagen voor het overleg zorgt deze 
coördinator ondersteuning dat de leden van het M.O.T. de bespreekformulieren ontvangen. 

  Samenstelling M.O.T.  

 School (coördinatoren ondersteuning en indien nodig anderen) 

 Schoolarts GGD Roosendaal 

 Leerplichtambtenaren van de diverse gemeenten 

 Wijkagent Oudenbosch 

 Psycholoog ROC 

 Projectleidster Plusvoorziening 

 Jeugdprofessional 

 Leerlingbegeleiders passend onderwijs 
 
Het M.O.T. -overleg vindt altijd plaats op een woensdagochtend van 8.30 – 10.30 op 
Prinsentuin.  
De coördinator ondersteuning stelt de agenda op en zorgt dat leden tijdig geïnformeerd zijn 
over plaats en tijdstip. 
 
3e lijn: 

a) Buitenschoolse voorzieningen 
a) RSV (beoordeling en toekenning budgetten/arrangementen/TLV’s) 
b) Samenwerking met andere scholen voor VO (indien mogelijk nemen we leerlingen 

van elkaar over als daar aanleiding toe is en voor de leerling gewenst) 
 
Aansturing van de ondersteuning vindt plaats door: 
Coördinatoren van de diverse leerjaren (indien nodig i.o.m. de afdelingsleider)  daar waar 
het de ondersteuning binnen de reguliere lessituatie betreft. 
De aansturing van de “extra ondersteuning” gebeurt door de coördinatoren ondersteuning 
i.s.m. de afdelingsleider met ondersteuning in het takenpakket. 
 
De coördinatoren ondersteuning hebben de taken verdeeld : 
didactisch:   
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 Coördineert alle ondersteuning op didactisch gebied, denk aan RT en  DO. 

 Heeft contact met de dyslexiecoach over leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie.  

 Vraagt arrangementen (extra ondersteuning voor een leerling) aan bij het 

Samenwerkingsverband Roosendaal. 

 Coördineert de inzet van de onderwijsassistenten 

 Is lid  van de aannamecommissie. 

sociaal-emotioneel 

 Coördineert de zorg op sociaal-emotioneel gebied, denk aan aanvragen en voortgang 

Jeugdprofessional, trainingen van het Servicecentrum, contacten met de 

Plusvoorziening 

 Onderhoudt contacten met externe hulpverleners zoals bijv.  Bureau Jeugdzorg, GGZ,  

diverse jeugdhulpverleners. 

 Is voorzitter van het O.T. en het M.O.T. 

 Ondersteunt mentoren en vakdocenten waar nodig. 

 Is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen. 

 coördineert de ondersteuning voor leerlingen die een ambulant begeleider hebben 

en voor wie een budget ter ondersteuning wordt afgegeven door het 

Samenwerkingsverband (voorheen REC 2, 3 en 4-leerlingen met een “rugzakje”). 

Onderhoudt de contacten met de ambulant begeleider en ouders. 

 Is lid van de aannamecommissie 

Verzuim/herstel 

 Contactpersoon met leerplichtambtenaren en schoolarts 

 Waarborgen sociale veiligheid van leerlingen op school 

 Ondersteunt leerjaarcoördinatoren en mentoren bij de aanpak van verzuim van 

leerlingen. 

 Is de contactpersoon voor leerlingen die tijdelijk elders geplaatst zijn (buitenschoolse 

voorzieningen) 

 Is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen met groot 

verzuim of elders geplaatst 
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De vier aspecten van basisondersteuning 
De basisondersteuning van de school kent vier aspecten: 

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

In de beschrijving van de basisondersteuning zijn afspraken vastgelegd over licht curatieve 
interventies. Deze afspraken staan hieronder vermeld, met een beschrijving van hoe wij het 
geregeld hebben. Genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de 
school en moeten de continuïteit van de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. 
 

Interventies binnen basisondersteuning  Beknopte omschrijving  

 Dyslexie /dyscalculie 
 

-Screening dyslexie  
-Gebruik digitaal programma KURZWEIL voor 
leerlingen met leesproblematiek. Prinsentuin 
heeft een licentie waardoor het mogelijk is dat 
leerlingen zowel op school als thuis Kurzweil 
gebruiken.  
-Faciliteitenkaart waarop de faciliteiten van de 
leerling staan  
-Begeleiding dyslectische leerling, kortstondig of 
een periode.  

 
Minder dan gemiddelde intelligentie  
 

 
Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg 
(met een LWOO-indicatie) worden in een kleine 
klas geplaatst waardoor er meer aandacht is voor 
hen of ze krijgen, indien nodig extra didactische 
ondersteuning of remedial teaching 

 
Meer dan gemiddelde intelligentie 
(hoogbegaafd)  
 

 
We proberen leerlingen uit  te dagen binnen het 
aangeboden programma. Ook is er de 
mogelijkheid dat een leerling een of meer vakken 
op een hoger niveau volgt. Als de leerling echt ver 
onder zijn/haar niveau werkt, wordt 
doorverwezen via de decaan naar de omliggende 
scholen waar havo wordt aangeboden.  

 
 Gebruik aangepaste voorzieningen 
gebouw  
 

 
Er is een lift in het gebouw.  
De school is grotendeels toegankelijk voor 
leerlingen met een rolstoel. De praktijkruimtes 
zijn soms minder toegankelijk. Hier wordt aan 
gewerkt. 

 
Medische handelingen  
 

 
Er zijn meerdere gediplomeerde BHV-ers en 
EHBO-ers. Protocollen beschikbaar.  

 
Lichte zorg in samenwerking met 
ketenpartners (bijvoorbeeld GGD)  
 

 
Er is een netwerk van zorg verbonden aan de 
school: GGD, Jeugdprofessional, LPA, politie, etc. 
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ASFA-training  
(incl. examenvreesreductie) 

 
Wordt aangeboden naar behoefte en 
mogelijkheden. 
Uitvoering via het Servicecentrum voor Studie en 
Beroep van ROC West-Brabant 

 
leerlingen met een specifieke 
hulpvraag (ADHD, ODD, ASS etc.) 

 
In scholingen en trainingen zijn docenten en 
overige medewerkers voorbereid op het omgaan 
met deze leerlingen. Er vindt regelmatig 
bijscholing plaats. Bij leerlingen met specifieke 
hulpvraag staan de individuele 
handelingssuggesties in het OPP of in de 
afspraken die gemaakt worden in een 
leerlingbespreking. 
Op Prinsentuin is een Begeleider Passend 
Onderwijs werkzaam. Zij geeft handelingsadviezen 
aan collega’s, verstrekt informatie over specifieke 
diagnoses en indien nodig begeleidt zij leerlingen 
bij het optimaal functioneren op school. Uiteraard 
onderhoudt zij, indien nodig, ook contacten met 
de ouders van desbetreffende leerlingen. 
Uiteraard zijn er grenzen aan de mogelijkheden. 
Soms is de hulpvraag/ondersteuningsbehoefte 
groter dan ons aanbod. 

Huiswerkbegeleiding (leren leren) Dit is onderdeel van de mentorlessen in de 
onderbouw. Er wordt vooral aandacht besteed 
aan structureren en plannen 

 
 
Verzuim 
 

 
 
 
Veelvuldig verzuim en/of onrechtmatig verzuim, 
wordt aangepakt middels het geldende protocol 
 
 

 
Sociaal- emotionele begeleiding in de 
groep / indivudueel 

 
De mentor is de eerst aangewezene om hiermee 
aan de slag te gaan. Het is structureel in het 
lesprogramma opgenomen. De mentor kan hulp 
inroepen van derden via de coördinator 
ondersteuning. 
Counselinggesprekken door een medewerker van 
het SS&B is één van de mogelijkheden. 
 
Wanneer er sprake is van pestgedrag kan de  
coördinator ondersteuning (herstel) ingeschakeld 
worden.  Deze gaat in gesprek met alle partijen en 
eventueel ouders en kijkt wat er nodig is om de 
relatie te herstellen. Ook geeft deze coördinator 
voorlichting aan collega’s over signalering en 
preventie. 
Ondanks deze inzet, blijkt pesten ook bij ons voor 
te komen 
 
Op Prinsentuin is een counselor actief. Zij biedt 
laagdrempelige hulp in de vorm van gesprekken 
aan leerlingen met een tijdelijke psychosociale 
problematiek. De beschikbare capaciteit is 
beperkt. 
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Remedial teaching  
 

 
We hebben remedial teachers  die vast verbonden 
zijn aan de school. De beschikbare capaciteit is 
beperkt. 

 
Didactische ondersteuning 
 

 
In alle onderbouwklassen is er voor de vakken 
Nederlands en Engels één uur in de week een 
onderwijsassistent aanwezig. Daardoor heeft de 
vakdocent de ruimte kinderen die extra instructie 
nodig hebben, bij te staan. 

Rekenbegeleiding  
 

Rekenonderwijs is structureel opgenomen in het 
lesrooster. Doel is de leerlingen op rekengebied 
voldoende bagage mee te geven voor een start in 
het MBO 
 

 
 
Prinsentuin Oudenbosch werkt met de leerlingen planmatig aan hun ontwikkeling en ontplooiing. De 
mentor is de spil in de begeleiding en onderhoudt primair de contacten met de ouders. De mentor 
wordt ondersteund door de leerjaarcoördinator met wie hij/zij elke twee tot drie weken een overleg 
heeft. Uiteraard kan, indien nodig, via de coördinator ondersteuning  extra hulp  (intern of extern) 
worden ingeroepen. 
Op onze school vinden er regelmatig leerlingbesprekingen plaats. Daarin wordt met het team van 
onderwijsgevenden van een bepaalde klas de ontwikkeling van de leerlingen doorgenomen. 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte  hebben, indien noodzakelijk, een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Indien nodig kan er voor leerlingen een extra arrangement worden 
aangevraagd bij het regionaal Samenwerkingsverband (swvroosvo). Dit gebeurt door de coördinator 
ondersteuning  middels het programma “Kindkans”.  
Er is overleg op managementniveau binnen het samenwerkingsverband maar ook een overleg van 
coördinatoren ondersteuning. 
 
 
 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen 
Zoals hierboven vermeld is de mentor de spil van de begeleiding en kennen we leerlingbesprekingen. 
We hebben een digitaal leerlingvolgsysteemsysteem (Magister)  waarin basisgegevens, 
gespreksverslagen en cijfers worden geregistreerd. 
Daarnaast hanteren wij groepsplannen. 
 
 Ondersteuningsbehoefte leerlingen /  handelingsbekwaamheid en competenties personeel 
We screenen de leerlingen bij aanmelding. Dat gebeurt op grond van het onderwijskundig rapport, 
de “warme overdracht” met de leerkracht van de basisschool en op de uitslag van de drempeltoets. 
Aan de hand daarvan wordt bepaald welke ondersteuningsbehoefte er bij de leerling is. Dit kan 
leiden tot extra ondersteuning intern of het aanvragen van een arrangement bij het 
samenwerkingsverband.  
Tijdens de schoolloopbaan op onze school wordt de leerling gevolgd middels methodetoetsen, 
methodeonafhankelijke toetsen (CITO-VAS / AMN) en leerlingbesprekingen. Steeds opnieuw wordt 
bepaald of er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte. 
Ook wordt er middels scholingen en trainingen gewerkt aan het verbreden van het 
pedagogisch/didactisch repertoire van de docenten om zo de ondersteuning in de klas te 
maximaliseren. Soms blijken de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de 
school niet te matchen. Dan moeten we samen op zoek naar een andere plaats voor deze leerling. 
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Overdracht leerlingen naar het MBO 
Leerlingen worden door de mentor en de decaan begeleid in hun keuze voor een MBO-school. Indien 
er sprake is van “extra ondersteuning” op het gebied van deze overstap, dan krijgt de leerling een 
“transfercoach” die zorgt voor een “warme overdracht” en ook na de overstap nog enige tijd contact 
houdt met de ex-leerling. 
  
 
Breedteondersteuning 
Dit is de extra ondersteuning, met inzet van extra middelen uit het Samenwerkingsverband, in de 
klas of in een gespecialiseerde onderwijssetting binnen en buiten  de school. De leerling volgt een 
afwijkend onderwijsprogramma (arrangement), er is een ontwikkelingsperspectief opgesteld en er 
wordt handelingsgericht gewerkt. Toewijzing van extra middelen vindt plaats via het 
Samenwerkingsverband .                                                                                                                                                         
Wanneer de school de extra ondersteuning niet kan bieden, wordt de leerling doorverwezen naar 
gespecialiseerde onderwijsvoorziening (zie verder onder diepteondersteuning). 
 
De extra ondersteuning kan bestaan uit: 

- leer- en ontwikkelingsondersteuning 
- fysiek medische ondersteuning 
- sociaal- emotionele en/of gedragsondersteuning 

 

Het Samenwerkingsverband kent geen echte “bovenschoolse  voorziening”.  In voorkomende 
gevallen proberen we een leerling te plaatsen bij een Buitenschoolse Voorziening.  Het 
Samenwerkingsverband heeft twee zogenaamde “observatieplaatsen” gereserveerd bij het 
Aventurijn College te Bergen op Zoom. 

 
Diepteondersteuning 
Indien de school niet de mogelijkheden kan bieden, indachtig het ontwikkelingsperspectief, een 
passend onderwijsplek te geven , wordt in overleg met de ouders de leerling aangemeld bij het 
Samenwerkingsverband voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet  
Speciaal Onderwijs. 

 
Cluster 1 en 2 onderwijs: 
Het onderwijs in cluster 1 is bedoeld voor leerlingen met een visuele beperking. Cluster 1 scholen en 
de onderwijsbegeleiding zijn landelijk georganiseerd. We onderscheiden grosso modo twee 
arrangementen;  het eerste arrangement betreft een plaatsing in het Cluster1-onderwijs, het tweede 
gaat over het volgen van het onderwijs op onze school met aanvullende extra ondersteuning vanuit 
het cluster 1 onderwijs.  Eenzelfde context doet zich voor bij het Cluster-2 onderwijs. Dit onderwijs is 
bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. 
In voorkomende gevallen wordt er intensief overleg gevoerd tussen ouders/leerling, school en Visio 
te Breda( 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.   
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Groeimogelijkheden (ambities) en grenzen aan de extra ondersteuning in de school 
 
Ambities 
Prinsentuin Oudenbosch staat bekend als een school met een betrokken en gepassioneerd team dat 
veel aandacht heeft voor de ontplooiing van de leerling. We zijn echter een reguliere school voor 
VMBO en dus zijn er grenzen aan onze mogelijkheden. Niettemin  hebben we met ingang van het 
schooljaar 2015-2016 één eerste klas ingericht als een klas voor leerlingen met behoefte aan extra 
structuur,  hulp en ondersteuning. Een aantal leerlingen dat tot die tijd nog werd verwezen naar een 
specifieke locatie buiten de regio, zou hierdoor onderwijs in de nabijheid van de woonplaats kunnen 
krijgen. Inmiddels hebben we zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 een dergelijke structuurklas. Een 
aantal leerlingen stroomt vanuit de structuurklas  door naar een reguliere klas in de 
basisberoepsgerichte leerweg. Anderen zetten hun schoolloopbaan in de bovenbouw voort in een 
zogenaamd LeerWerkTraject (LWT) 
 
Leerlingen die in staat zijn voor één of meer vakken op een hoger niveau onderwijs te volgen en 
examen te doen, dagen we daartoe uit. Leerlingen krijgen voor de vakken waarop ze op een hoger 
niveau examen doen een certificaat uitgereikt.  
 
Grenzen 
Soms moet je als school vaststellen dat je niet de mogelijkheden hebt  een leerling adequaat te 
helpen. Dat kan te maken hebben met  een te grote didactische achterstand, maar ook met 
gedragsproblemen of – stoornissen of sociaal-emotionele problematiek.  
Het gaat daarbij niet alleen om de soort en de mate van het probleemgedrag, maar om de aantallen 
die zich hiermee aanmelden en de grootte van de klas. Een klas van 20 leerlingen met bijvoorbeeld 1 
leerling met ADHD en ASS kenmerken of diagnose is misschien te doen, drie of vier leerlingen in een 
klas soms niet meer.  
Daarnaast is het gevoel van (sociale) veiligheid van belang. Op onze school zitten veel kwetsbare 
jongeren voor wie het onveilig kan zijn als er steeds nieuwe leerlingen aan de klas worden 
toegevoegd. Om die reden wordt bij het besluit of een leerling die tussentijds in wil stromen, naast 
het belang van de aangemelde leerling ook altijd gekeken naar het belang van de leerlingen die al op 
school/in de klas zitten. 
Met name om deze reden wordt er zeer terughoudend omgegaan met het plaatsen van instromers in 
de structuurklassen en het leerwerktraject. 
 
We zijn van mening dat er voor kinderen die vastlopen op een school, plaats moet worden gevonden 
op een andere school . We zullen tussentijdse aanmeldingen dus altijd serieus in overweging nemen. 
Bij het besluit om een leerling al dan niet te plaatsen, zullen alle relevante zaken worden 
meegenomen. Voorbeelden daarvan zijn:  samenstelling van de klas (oa persoonskenmerken en 
(mate van) ondersteuningsbehoefte van de leerlingen) waarin de nieuwe leerling mogelijk geplaatst 
zou kunnen worden, ondersteuningsbehoefte en persoonskenmerken van de aangemelde leerling, 
aantal leerlingen in de groep waarin de nieuwe leerling mogelijk geplaatst wordt (we hanteren 
daarbij als richtlijnen voor maximale groepsgrootte: structuurklassen: 11 leerlingen,LWT 13 
leerlingen, Basisberoepsgerichte leerweg: 16 leerlingen, Kaderberoepsgerichte leerweg 25 leerlingen, 
Gemengde leerweg 25 leerlingen, dakpanklas BB/KB 18 leerlingen), affiniteit met de sector en ons 
onderwijsaanbod. 
 


