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Hoofdstuk 1  Inleiding 

Vanuit het SWV VO Walcheren hebben we besloten dat dit hoofdstuk voor alle scholen 

identiek zal zijn en door de coördinator SWV VO Walcheren zal worden geschreven. Totdat 

het format definitief is vastgesteld zullen hier de ontwikkelingen beschreven worden in de 

totstandkoming van dit document. 

Voor u ligt het concept van het complete schoolondersteuningsprofiel 2013 (S.O.P.) wat we 
als Samenwerkingsverband VO Walcheren zullen hanteren. Het format is op basis van het 
format van de PO-raad en de aanpassingen uit aangrenzende regio’s (collega 
samenwerkingsverbanden) als concept besproken met de mensen van alle schoollocaties. 
Op basis van dit overleg zijn enkele aanpassingen gedaan, waardoor dit format tot een 
definitieve versie is gekomen. Vanwege het feit dat Stichting De Korre en Stichting Respont 
provinciaal werken en moeten afstemmen met alle samenwerkingsverbanden hebben zij 
een format dat op kleine punten afwijkt van dit format. Dit heeft geen nadelige gevolgen 
voor SWV VO Walcheren. De arrangementen zijn op gelijke wijze ingevuld en kunnen 
daarom goed naast elkaar gelegd worden om zo de overlap en witte vlekken te ontdekken.  
 
Hoofdstuk 2 zal nu door de schoollocaties worden in gevuld en in april 2013 een start 
gemaakt worden met hoofdstuk 3 tot en met 5. Afgesproken is dit zoveel mogelijk met 
bullits (opsommingen) te doen en geen volzinnen te gebruiken voor het overzicht, dit blijkt 
niet overal mogelijk. Het gaat dan vooral om de arrangementen!  
 
De ambitie is de formats in juni 2013 zo goed als volledig te hebben ingevuld, zodat ze in 
juli/augustus naast elkaar kunnen worden gelegd om de “witte vlekken” in de ondersteuning 
in kaart te kunnen brengen en hierover afstemming te zoeken met de schoollocaties in 
september 2013. Uiteindelijk doel is dat de arrangementen duidelijk omschreven staan en 
tevens een dekkend geheel vormen aan ondersteuning in de regio. Hiermee ontstaat 
duidelijkheid naar ouders en ondersteuningstoewijzers. Het geheel zal worden ingevoegd in 
het Ondersteuningsplan wat in december 2013 klaar moet zijn.   
 
De locatie ISK Molenwater omschrijf hun aanbod in arrangementen die een onderdeel 
vormen van de bovenschoolse arrangementen die het Samenwerkingsverband biedt.  
 
 
 
I.C. Maartense-Mulder.         23-04-2013 
Coördinator SWV VO Walcheren. 
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Hoofdstuk 2  Algemene gegevens 

2.1   Contactgegevens 

Schoollocatie:    .Nehalennia SSG, locatie Kruisweg 
                                                           VMBO-B/K en Mavo 
Brinnummer:    .20 CP 00 
Directie:   .ing. P.K. de Kreij 
Adres- en contactgegevens:  .Kruisweg 2/ Postbus 83 
                                                          4330 AB Middelburg 
                                                          Telnr: 0118-655755 
 
 

2.2  Onderwijsvisie / schoolconcept 

Missie:  Nehalennia SSG biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief te 
ontwikkelen binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor 
jezelf, voor de ander en voor je omgeving.  
Visie:  Op Nehalennia SSG is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuiging, godsdienst, politieke 
gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
Nehalennia SSG houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensbeschouwing of 
godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. 
Nehalennia SSG besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke kwesties. 
 
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap heeft haar leerlingen veel te bieden. Ze zorgt voor open, 
ondernemend en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit. Ze doet dat vanuit een visie, die zeven 
uitgangspunten, zeven pijlers kent. Leerlingen op Nehalennia leren: 
 

1. Altijd actief: ze worden steeds uitgedaagd om zichzelf te verbeteren. 
2. Samen: van elkaar en met elkaar. 
3. In een moderne omgeving: die helemaal aansluit bij de amenleving. 
4. Op een manier die bij hen past: onderwijs op maat noemen we dat. 
5. In een uitstekende organisatie, met hoog rendement: op en top kwaliteit. 
6. Zo dat ze eruit halen wat erin zit: met volop kansen om ‘op te stromen’. 
7. Met een open houding naar de omgeving: vanuit respect voor de ander. 

 
Schoolconcept: Uit  schoolgids overnemen door directie 
 
 

Hoofdstuk 3  Basisondersteuning 

3.1   Preventieve en lichte curatieve interventies  

Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen  
 

Binnen Nehalennia SSG hebben alle groepen een vaste mentor.  De mentor is altijd een vakdocent 
van deze groep. De mentor is de schakel tussen school en thuis. Hij/zij is in staat eventuele 
problemen bij de leerlingen vroegtijdig te signaleren. Tijdens de mentoruren heeft de mentor  
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aandacht voor coaching en planning. Hij/zij  volgt daarbij nauwkeurig het groepsproces en 
welbevinden van de leerlingen. Tijdens de leerling-en resultatenbesprekingen worden alle in kaart 
gebrachte leerling-kenmerken en resultaten met de betrokken docenten doorgesproken. Deze 
gegevens zijn terug te vinden in het LVS ( leerlingvolgsysteem). Als ondersteuning van de 
mentoren en docenten is er binnen Nehalennia SSG een intern zorgteam en een Zorg Advies Team 
werkzaam. Het interne zorgteam bestaat uit de teamleiders en de zorgcoördinator. Het Zorg 
Advies Team ( ZAT) bestaat uit twee schoolmaatschappelijk werkers, een jeugdarts, de 
leerplichtambtenaar, een contactpersoon van Bureau Jeugd Zorg, een contactpersoon van politie, 
een contactpersoon van Indigo en de zorgcoördinator. Op afroep voegt zich daarbij een van de 
teamleiders. 
Oudergesprekken vinden standaard twee keer per jaar plaats.  

 

Faciliteiten binnen de lessituatie 

Ten behoeve van leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kan een compenserende en/of 
faciliterende pas ingezet worden. 
Vormen van faciliteiten en compensatie die worden geboden zijn: 

 Dyslexiekaart voor leerlingen met dyslexie 

 Dyscalculiekaart voor leerlingen met dyscalculie 

 Faciliteitenkaart voor leerlingen met  gediagnostiseerde* stoornis(sen) 
 
*Om een faciliteitenpas te verkrijgen dient in het diagnostisch verslag expliciet aan de orde te 
komen over welke faciliteiten de leerling dient te beschikken om adequaat onderwijs te volgen 
en/of moet duidelijk inherent aan de stoornis zijn. 
Het betreft stoornissen uit de DSM zoals ASS, AD(H)D, visuele en/of lichamelijke stoornissen. 
 
De ondersteuningscoördinator bepaalt, eventueel in overleg met het zorgbeleidsteam, of 
betreffende leerling in aanmerking komt voor een pas. 
 

 

Zorg voor een veilig schoolklimaat 
 

Op de locatie Kruisweg wordt gewerkt met heldere schoolregels en afspraken. De school stelt zich 
ten doel de intelligenties en mogelijkheden van de leerlingen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in 
een vriendelijke en uitdagende omgeving. Het vergroten van kennis, vaardigheden en competenties 
zijn hierbij de sleutelwoorden.  

 Per schooljaar staan er vijf leerling- en resultatenbesprekingen gepland. De voortgang van 
iedere leerling wordt daarin aan de orde gesteld.  

 De mentor en vakdocent houdt alle registratie nauwkeurig bij in het leerlingvolgsysteem. 

 Per schooljaar organiseert men twee maal oudergesprekken. 

 De mentor voert regelmatig gesprekken met klas en individuele leerlingen. 

 Korte lijnen tussen mentor, leerling, ouders/verzorger persoonlijk, via de mail of telefonisch. 

 Indien nodig worden observaties in de klas verricht. 

 Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied wordt 
door de mentor via de zorgcoördinator hulp van schoolmaatschappelijk werk ingeroepen. 

 Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op didactisch gebied wordt door de 
mentor via de zorgcoördinator studiebegeleiding of RT ( remedial teaching) aangevraagd. 
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Aanbod voor leerlingen met dyslexie   
 

Nehalennia SSG is deelnemer van het Walchers dyslexieconvenant. 
Nehalennia SSG beschikt over een eigen dyslexieprotocol.  
Alle leerlingen in het bezit van een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas: waarop de 
aangeboden faciliteiten vermeld staan. 
In het brugklasjaar krijgt de leerling die in het bezit is van een dyslexieverklaring 25 minuten per 
week specifieke dyslexieondersteuning: individueel of in tweetal. Dit wordt verzorgd door een AB-er 
van het OPDC( Ortho-Pedagogisch en Didactisch Centrum). Daarnaast beschikt de school over twee 
interne dyslexie-coaches, één voor MAVO en één voor VMBO-B/K. Zij ondersteunen de leerlingen en 
collega’s  in de leerjaren 2 t/m 4 middels coachingsgesprekken en geven indien nodig advies. Zij 
hebben een coördinerende rol  m.b.t. het werken met Kurzweil. 

 

Aanbod voor leerlingen met dyscalculie 
 

Leerlingen in het bezit van een dyscalculieverklaring ontvangen een dyscalculiepas. Deze pas geeft 
recht op extra tijd bij toetsen en examens. 
 

 

Afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie 
 

Het onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen met een gemiddelde en laag-gemiddelde 
intelligentie ( ondergrens TIQ 70) . Een groot aantal leerlingen is meer praktisch dan theoretisch 
ingesteld. We onderscheiden de niveaus: 

 Middelbaar algemeen vormend onderwijs ( Mavo) 

 Voorbereidend  middelbaar beroepsonderwijs kaderniveau ( VMBO-K) 

 Voorbereidend  middelbaar beroepsonderwijs basisniveau ( VMBO-B) 

 Leer Werk Traject ( LWT) 
Op alle niveaus worden de leerlingen uitgedaagd zo optimaal mogelijk te presteren. 
De eerste twee leerjaren binnen het VMBO kennen het VMBO-B/K leerstof aanbod. Dit betekent 
dat de leerling op basisniveau ( minimum leerstof) of op kaderniveau ( verrijking en verdieping 
van leerstof) kan functioneren. 
Wanneer een leerling een schooljaar een stabiel hoog niveau en resultaat laat zien zal opstroom 
geadviseerd worden. 
Leerlingen met een leerachterstand op een bepaald leergebied zal in het brugklasjaar 
studiebegeleiding worden aangeboden. Dit geldt voor de leergebieden: begrijpend lezen, spelling, 
rekenen/wiskunde en motoriek. 

 

 

Toegankelijkheid schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen.  
 

In en om ons gebouw hebben we de beschikking over: 

 Een ruime ontvangsthal met leerlingenbalie 

 18 theorielokalen alle voorzien van digibord 

 6 computerlokalen met digibord 

 3 computerpleinen met verrijdbaar digibord 

 1 bio/naskplein met  2 open gedeeltes voorzien van digibord 
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 Talencentrum voorzien van computers 

 Een bakkerij annex restaurantkeuken en restaurant 

 Een grote praktijkruimte voor Vakcollege techniek 

 Een dubbel handvaardigheidslokaal 

 Een grote praktijkruimte voor zorg en welzijn annex theoriegedeelte 

 Een kooklokaal annex theoriegedeelte 

 Een theater 

 Een studieplein op de tweede etage voorzien van computers 

 Een studieplein op de derde etage voorzien van computers 

 Aula 

 Conciergekamer + keuken ( koelkast voor o.a. medicatie) 

 Opslagruimte /magazijn 

 Personeelskamer 

 Rectorskamer 

 Directeurskamer 

 3 kamers teamleider 

 Kamer zorgcoördinator 

 Decanenkamer 

 Kamer syteembeheerder 

 Mentorenkamer 

 Administratieruimte 

 Grote vergaderkamer 

 Kleine ondersteuningsruimte 

 2 gymzalen intern, 1 gymzaal naast schoolplein 

 Kelder met ruimtes voor gebruik van schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, AB-ers 

 Schoolplein 

 De school is rolstoeltoegankelijk.  

 Lift 

 Twee invalidentoiletten 
 

 

Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen 
 

Nehalennia SSG hanteert schoolregels en afspraken waar een ieder zich aan dient te houden. 
Gerelateerd daaraan is er een anti-pestprotocol ,  het schorsings-en verwijderingsbeleid en de 
meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanuit preventie werkt school nauw samen 
met externe partners  vanuit het Zorg Advies team zoals Indigo en Cops.  

  

Protocol  medische handelingen is aanwezig. 
Jaarlijks vindt in het tweede leerjaar een Periodiek Gezondsheids Onderzoek ( PGO) door de 
jeugdverpleegkundige van de GGD plaats. 

Medicatie is in bewaring bij conciërges ( BHV-ers) en bij de leerlingenbalie. 

 

3.2   Onderwijsondersteuningstructuur 

Functies en taakprofielen Jaarlijks wordt een zorgkaart opgesteld waarin  alle vormen van 
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binnen de school die een beeld 
geven van de 
ondersteuningsstructuur  

ondersteuning, zowel didactisch als sociaal-emotioneel , worden 
beschreven. Deze kaart wordt jaarlijks bijgesteld. 

Gemiddelde groepsgrootte en 
beschikbare personele 
formatie per groep 

Groepsgrootte onderbouw VMBO-B/K: 15-20 leerlingen. 
Groepsgrootte Mavo: 20-30 leerlingen. 

Gecertificeerde expertise 
binnen de school 

Zorgcoördinator 
Rt-er ( remedial teacher) 
Dyslexiecoaches  
Specialist voor spraak -en taalzwakke leerlingen 
Autismebegeleiders 
Rekenspecialisten 
Decanen 
 
 
 

Professionals die van buiten de 
school direct beschikbaar zijn 
voor het 
ondersteuningsaanbod 

Orthopedagoog vanuit OPDC ( Ortho Pedagogisch en Didactisch 
Centrum) 
Psycholoog vanuit OPDC 
AB-ers  ( ambulant begeleiders) van de Rec’s  ( Regionaal 
Expertise Centrum)en OPDC 
Jeugdarts 
Schoolmaatschappelijk werkers 
Leerplichtambtenaar 
Medewerkers van Jeugdzorg 
Medewerkers van Indigo 
Politie 
Medewerkers van Emergis 
 

Samenwerking met ouders Ouders/verzorgers en school werken samen aan de ontwikkeling 
en opvoeding van de leerlingen. Een goed contact en openheid is 
van groot belang. De mentor speelt hierin een essentiële rol. 
Ouders/verzorgers worden via de schoolsite op de hoogte 
gebracht van de algemene informatie. Zes keer per jaar verschijnt 
er een nieuwsbulletin. In het begin van het schooljaar wordt een 
kennismakings-en informatieavond georganiseerd.  Tweemaal 
per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd om in te schrijven 
voor het oudercontactmoment waar vorderingen, resultaten en 
gedrag van de leerling worden besproken. 
Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om via de mail of 
telefonisch contact met een mentor, docent, teamleider, 
zorgcoördinator of directeur te hebben. 
Ouders kunnen via Ouderraad of Medezeggenschapsraad 
meepraten over school.  

Samenwerkingsrelaties van de 
school, ook met organisaties 
die verantwoordelijk zijn voor 
jeugdhulp (zorg) gerelateerde 
taken, en de manier waarop 
vroegtijdige afstemming 
tussen professionals van 

RBL (leerplicht) 
AMW ( algemeen maatschappelijk werk) 
Porthos: Porthos combineert de Wet maatschappelijke 
ondersteuning ( Wmo) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Bureau Jeugdzorg 
GGD 
Indigo 



 

  Format versie 3 d.d. 23 april 2013. 
 

verschillende disciplines 
plaatsvindt. 

Ithaka 
Auris 
Qwestor 
Visio 
JIPP ( groepspraktijk voor onderzoek, behandeling en begeleiding 
van kinderen, jongeren en volwassenen) 
COJ ( Centraal Onthaal Jongeren) 
Cops ( politie) 
DOK -018( fysiotherapie) 
Juvent 
MEE  Zeeland 
RMC 
Particuliere psychologenpraktijken 
 

Expertise en ondersteuning die 
vanuit de school aan andere 
scholen geboden kan worden.  

Combi-leertrajecten met leerlingen van het OPDC d.w.z. 
theorievakken op het OPDC en praktijkvakken op Nehalennia 
SSG. 
Danslessen voor OPDC-leerlingen. 
Kooklessen voor basisschoolleerlingen. 
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3.3   Planmatig werken 

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

Mentoren voeren regelmatig coachingsgesprekken met hun leerlingen.  
De cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd middels de toetsresultaten en gemaakte opdrachten. 
Tijdens de leerling-en resultatenbespreking worden opvallende zaken aan de orde gesteld en volgt 
er een actie richting zorgteam. 

 

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. 
  

Er wordt gewerkt met een groepsplan.   
Indien nodig ( bij specifieke hulpvragen) volgt er ondersteuning op didactisch en/of sociaal 
emotioneel gebied. 
 

 

Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 
leerlingen,ouders en collega’s. 
 

Op Nehalennia SSG wordt jaarlijks met iedere werknemer/docent een functioneringsgesprek 
gevoerd. In deze gesprekken reflecteert de docent op eigen handelen en gedrag door middel van 
een zelf- evaluatie op de  zeven docentencompetenties. Op basis van deze zelfevaluatie en de 
visie van de leidinggevende worden er verbeterpunten afgesproken. 

 

Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben. 
 

Bewustwording is een proces dat nooit stopt. Startende docenten worden ondersteund in het 
bewustwordingsproces door middel van intervisie. De school hecht veel waarde aan 
voortdurende ontwikkeling van onderwijsgevenden en organiseert studie-en 
ontwikkelingsmomenten waar het primaire proces van de school aandacht krijgt. 

 

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

De docent probeert een optimale werkrelatie aan te gaan met zijn / haar leerling. Het streven is 
een klimaat te creëren  waarin open, eerlijk en positief communiceren voorop staat. 
De leerling moet zich veilig en gewaardeerd voelen en zo optimaal mogelijk worden begeleid in 
leer-en ontwikkelingsproces. Gesprekken over toekomst en interesses van de leerling horen 
hierbij. 
 

 

Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.  
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Naast kennisoverdracht is het belangrijk de intelligenties van de leerlingen aan te spreken waar 
de meeste mogelijkheden liggen. Dit is een samenspel tussen docent en lesgroep. Leerstof wordt 
geïntegreerd in het ontwikkelingsproces en interesse van de leerling. Men werkt vanuit een open 
relatie met wederzijds vertrouwen en respect. 

 

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

Ouders spelen een belangrijke rol in de school. Men heeft elkaar nodig in het ontwikkelingsproces 
van de leerling. In een aantal afdelingen wordt er geëxperimenteerd met het  concreet betrekken 
van ouders  bij het onderwijs van hun kind. Er worden ouder/kind-avonden georganiseerd waar er 
wordt gewerkt aan het opbouwen van een relatie tussen de vakdocenten en het thuisfront van de 
leerling. Een opmaat naar het betrekken van ouders als partners in het onderwijsproces. 

 

Leerkrachten benoemen uitdagende maar reële SMART-doelen voor de lange (eind schooljaar) en 
voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s.  
 

Voor leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering worden er individuele 
handelingsplannen  met SMART-doelen opgesteld. Drie keer per jaar worden deze plannen met 
ouders, mentoren, begeleiders doorgespreken en indien nodig aangepast. 
SMART: Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden! 

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

De vaksecties werken met een eigen jaarplanning. 
In de examenklassen wordt gewerkt met het Programma van Toetsing en Afsluiting ( PTA). 

 

Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van hun groepsplannen met de zorgcoördinator (regulier VO) en/of 
orthopedagoog/psycholoog (VSO).  
 

n.v.t. 

 

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

N.a.v. de intake en  leerling/ resultatenvergaderingen worden er indien nodig acties ingezet. 
Alle voor het VMBO-B/K aangemelde leerlingen maken bij instroom de drempeltoets. 
Het stroomschema zorg brengt alle ondersteuningsroutes in beeld. 
De mentor is de zorg/ondersteunings -aanvrager. 

 

Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of 
is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.  
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Van alle acties en gesprekken wordt een neerslag gemaakt. Deze verslaggeving is te vinden in het 
digitale  LSV( Leerling Volg Systeem) en in het papieren dossier van de leerling. 

 

3.4   Basiskwaliteit van het onderwijs 

Datum laatste bezoek Inspectie van het onderwijs:          22 mei 2013 
Verwachte datum volgend inspectiebezoek:    voorjaar 2014 
Toezicht inspectie van het onderwijs:   X  Normaal (basisarrangement) 
       O  Nader onderzoek, aanvulling plan 
       O  Verscherpt (verbeterstraject) 
 
Bij verbetertraject of periode van aanvullende gegeven-verstrekking hier korte toelichting:  

n.v.t.   

Leerlingvolgsysteem (LVS):   

SOM 

 
Hoe worden opbrengsten in beeld gebracht: 

Via Cito-volgsysteem ( vanaf 2013-2014), SOM, Vensters voor Verantwoording 

 
In hoeverre is er sprake van  (Doorlopende) Leerlijnen PO/SBO/SO - VO/VSO – MBO 

- Aansluiting PO-VO via Onderbouw Overleg Walcheren, Stuurgroep Passend Onderwijs, 
Bestuurlijk Overlegpunt van aandacht in 2013-2014 met oog op invoering Passend Onderwijs, 
ontwikkeltraject HGW/HPD ( aansluiting bij en profiteren van kennis en ervaring in het PO). 

- Binnen het Vakcollege grotendeels een verticaal programma VMBO-MBO. 
- Binnen CAZ ( Culinaire Academie Zeeland) verticaal programma VMBO-MBO in ontwikkeling 
- VMBO en MAVO afstemming binnen VMBO Walcheren en VMBO-MBO Zeeland, 

ontwikkeling gezamenlijk LOB-programma. 
- De doorlopende leerlijn is wel een punt van zorg en aandacht i.h.a., ook met oog op het 

voorkomen van VSV. 

 
Uitstroomprofielen met doel en referentieniveau (onderwijsarrangementen) 

VMBO  B,K, G/T volgens wettelijk voorschrift. 

 

3.5   Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en 

afgelopen 3 jaar.  

 2011-2012 
(1-meting) 

2012-2013 
(2-meting) 

2013-2014 
(3-meting t.z.t.) 

Aantal leerlingen 575 685 885 

Instroom vanuit andere regio:  
(woonachtig buiten Walcheren)  

10 29 33 

Aantal schoolverlaters met 
diploma 

108 106 165 

Aantal schoolverlaters zonder 
diploma (incl. VSV) 

45 38 45 
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ISK leerlingen 30 29 36 

OPDC leerlingen 42 41 51 

VAVO leerlingen 1 1 1 

Indicaties REC 1 0 0 0 

Indicaties REC 2 4 7 9 

Indicaties REC 3 3 3 6 

Indicaties REC 4 16 19 17 

LWOO/Pro 148 162 201 

Dyslexieverklaringen 77 97 131 

Dyscalculie verklaringen 3 7 8 

Residentiële plaatsingen 
(m.n.  OdyZee; kliniekleerlingen)  

   

Thuis zittende leerlingen  2 0 
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Hoofdstuk 4  Extra ondersteuning 

Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

ARRANGEMENT 
1 

EXTRA ONDERSTEUNING STRUCTUUR 
 

 LEERLING NIVEAU GROEPS NIVEAU SCHOOL NIVEAU 

Aandacht, tijd 2 x 25 minuten per 
week 

-docentenvoorlichting 
-groepshandelingsplan 

- coaching docenten 

Lesmateriaal Computer 
Agenda 
SOM 
Stappenplan 

- Studieplanners 
- ELO 
- SOM 

 

- Extra locker 
- Extra 

boekenpakket 
- Digitaal 

boekenpakket 

Ruimte Studieplein 
Interne 
plusvoorziening 

- Interne 
plusvoorziening 

- Pauze 
mogelijk in 
rusthoek 

Expertise AB 
LGF-begeleider en /of 
expert 
Mentor 

  

Samenwerking met Qwestor 
Ouders 
Mentor 
Vakdocenten 
Interne experts 

  

 

ARRANGEMENT 
2 

EXTRA ONDERSTEUNING SPRAAK-TAAL 
 

 LEERLING 
NIVEAU 

GROEPS NIVEAU SCHOOL NIVEAU 

Aandacht, tijd 2 x 25 minuten 
per week 

- klassenvoorlichting 
 

- 
docentenvoorlichting 

Lesmateriaal Computer 
De Zuid Vallei 
Spraak taal gids 

- Mogelijk werken op laptop 
- ELO 
- SOM 

- Indien nodig 
digitaal 
boekenpakke
t 

Ruimte Werkkamer 
Interne 
plusvoorziening 

-interne plusvoorziening  

Expertise Spraak-taal 
specialist 
AB 
Mentor 

- AB-ers Auris 
- Interne experts 
- Mentor 
- Ondersteuningscoordinator 

 

Samenwerking 
met 

Auris 
Ouders 
Mentor 
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Vakdocenten 
Interne experts 

 

ARRANGEMENT 
3 

EXTRA ONDERSTEUNING GEDRAG 
 

 LEERLING NIVEAU GROEPS NIVEAU SCHOOL NIVEAU 

Aandacht, tijd 2 x 25 minuten per 
week 

- 4 x 50 minuten 
- Voorlichting docenten 
- Observatie 

 

Lesmateriaal Handleiding voor 
jezelf 
SOM 
Dagverslag 

- Groepsinterventie 
- SOVA 
- BOF  

 

Ruimte Werkkamer 
Lokaal 
Interne 
plusvoorziening 

- Lokaal 
- Werkkamer 

 

Expertise AB 
LGF-begeleider 
Trainer 

- SMW 
- Vakdocenten 
- Mentor 
- AB-ers 
- Zorgcoordinator 

 

Samenwerking met Qwestor 
Ouders 
Mentor 
Vakdocenten 
Interne experts 
Leerplichtambtenaar 

- SMW  

 

ARRANGEMENT 
4 

EXTRA ONDERSTEUNING VEILIGHEID 
 

 LEERLING NIVEAU GROEPS NIVEAU SCHOOL NIVEAU 

Aandacht, tijd Wisselend Groepsgesprek  

Lesmateriaal Pestprotocol 
Informatie 
buitenschoolse 
activiteiten 

Pestprotocol  

Ruimte Studieplein 
Rustruimte 
Interne 
plusvoorziening 

  

Expertise AB 
LGF-begeleider 
mentor 

AB-er 
Mentor 
Intern expert 

 

Samenwerking met Qwestor/ SMW 
Ouders 
Mentor 
Vakdocenten 
Interne experts 

 SMW 
BJZ 
Meldcode partners 
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Leerplichtambtenaar 

 

ARRANGEMENT 
5 

EXTRA ONDERSTEUNING BIJ LICHAMELIJKE BEPERKING en/of 
LANGDURIG ZIEKE LEERLINGEN 
 

 LEERLING NIVEAU GROEPS NIVEAU SCHOOL NIVEAU 

Aandacht, tijd 2 x25 minuten per 
week 
Inzet buddy 
Organisatie aangepast 
toetsen en 
examineren. 

-docentenvoorlichting 
-klassenvoorlichting 
-inzet buddy 

-voorlichting OOP 
-Indien nodig rooster 
aanpassen en/of 
vrijstelling verlenen 

Lesmateriaal Webchair 
Laptop 
Loep 

-aantekeningen en/of 
huiswerk kopieren 

-extra locker 
-extra boekenpakket 
-digitaal boekenpakket 
 

Ruimte Lokaal 
Gymzaal 
ICT-ruimte 
Invalidentoilet 
Escape-chair bij 
trappenhuis. 
Interne 
plusvoorziening 

 -pauzetijd aanpassen 
-vluchtroute oefenen 

Expertise AB 
LGF-begeleider 
Mentor 
Interne experts 

  

Samenwerking met Visio 
De Korre 
Ouders 
Vakdocenten  
Mentor 
ZAT 
Interne experts 
leerplichtambtenaar 
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Hoofdstuk 5  Ambities 

Welke ondersteuningsmogelijkheden wil de school in de nabije toekomst realiseren, zo mogelijk met 

data. Hoe wil de school zich ontwikkelen.  

Schooljaar 2013-2014: 

 De locatie groeit in dit schooljaar qua leerlingenaantal in hoge mate: met 150 leerlingen. 

Onze allereerste ambitie is het om al onze leerlingen de ondersteuning en de kwaliteit te 

blijven bieden, die leerlingen en ouders van ons (mogen) verwachten. Daarbij zullen we een 

antwoord moeten bieden op de toenemende leerlingenproblematiek, met name van 

externaliserende aard.  

 Met het oog daarop realiseert de locatie met ingang van augustus 2013 een dagelijks 

‘opvanglokaal’. Dit heeft komend schooljaar een disciplinerend karakter. Het is echter de 

ambitie om mogelijkheden te onderzoeken om dit lokaal de jaren daarna met inzet van 

externe expertise door te ontwikkelen. 

 Deelname aan Pilot Transitie Jeugdzorg binnen de regio Walcheren: Afstemming alle 

partners m.b.t. zorg voor de leerling.  Eén gezin-één plan. Over deze pilot wordt 

verantwoording afgelegd aan het (bestuur van het) SWV Passend VO Walcheren.  

 Invoering Cito leerlingvolsysteem: in kaart brengen rendement  en de daaropvolgende acties, 

gericht op het realiseren van (nog meer) ‘onderwijs en ondersteuning op maat’ voor de 

leerlingen. 

 Voorlichting over en implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en 

handelingsgerichte diagnostiek ( HGD). Dit schooljaar is daarbij het begin van een meerjarig 

traject. 

Schooljaar 2014 – 2015: 

 De bestuurder en de directeur zullen met de bij de interne ondersteuningsstructuur 

betrokkenen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om door middel van een vorm van 

‘opting out’ externe expertise vanuit het huidige REC in te zetten om de interne 

zorgstructuur verder te ontwikkelen, al dan niet vanuit het opvanglokaal. 

 Op dezelfde wijze zal er vanuit de genoemde pilot worden gekeken naar de mogelijkheden 

van structurele ‘ontschotting’ met de zorg voor jeugd door inzet van expertise vanuit en via 

het CJG (Porthos).   

 

Schooljaar 2015-2016: 

 Profileren van deskundigheid. Kennis nemen van de werkwijze van ondersteuning en zorg 

van de diverse specialisten binnen de locatie naar alle medewerkers. Lokaal 1.5 speelt  hierin 

een cruciale rol. 

 Vanuit bovengenoemde expertise het Handelings Gericht Werken ( HGW) toepassen op 

individueel en groepsniveau. 

 Inventarisatie van rekenproblematiek en uitzetten van lijnen met betrekking tot een 

passende begeleiding. 
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  Format versie 3 d.d. 23 april 2013. 
 

Hoofdstuk 6  Woordenlijst 

Lijst met begrippen waarover we een eenduidige afspraak hebben gemaakt. Alleen geldig binnen 

SWV VO Walcheren, maar zoveel mogelijk afgestemd op het landelijk gebruik van termen.  

Begrip 
 

Afgesproken betekenis Akkoord 

Arrangement Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van 
(bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. 
Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk 
tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een 
onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.  

 

Basisondersteuning Het door een samenwerkingsverband afgesproken geheel 
van preventieve en licht curatieve interventies die binnen 
de ondersteuningsstructuur van de school- eventueel 
samen met ketenpartners- planmatig op een 
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.  

 

Basiskwaliteit Inspectienorm: leerprestaties (PO) en opbrengsten (VO) 
zijn tenminste voldoende en het Onderwijsleerproces of 
de Zorg en begeleiding voldoet op de kernindicatoren.  

 

Extra ondersteuning Alle vormen van onderwijsondersteuning die de 
basisondersteuning overstijgen. Binnen de “extra 
ondersteuning”  kunnen verschillende typeringen voor het 
aanbod worden gebruikt. Zoals breedte- en 
diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning of 
een indeling van zwaartecategorieën. Binnen SWV VO 
Walcheren moeten we hierover afspraken maken!   

 

Ketenpartners Lokale/regionale instanties die een bijdrage (kunnen) 
leveren aan een sluitende keten jeugd en onderwijs, zoals 
bijvoorbeeld: scholen (bureau) jeugdzorg, 
schoolmaatschappelijk werk, politie, justitie, 
jeugdgezondheidsdienst/GGD, jeugd-GGZ, AMK, 
sportverenigingen, leerplicht, RMC, verslavingszorg, 
BSO(+), welzijnswerk, zorgaanbieders AWBZ.  

 

Ondersteuningsplan Geheel aan afspraken van overdracht en samenwerking 
binnen het samenwerkingsverband met een geheel 
dekkende ondersteuningsstructuur in de regio.  

 

Ondersteuningsbehoeften Welke ondersteuning heeft de leerling naast het 
onderwijsaanbod nodig om de te verwachten 
ontwikkeling, op basis van mogelijkheden, te kunnen 
behalen.  Deze worden binnen het SWV Vo Walcheren 
omschreven middels het IVO-organisatiemodel.  

 

Onderwijsbehoeften  Welke vorm van (aanbieden van) onderwijs heeft een 
leerling nodig om de te verwachten ontwikkeling, op basis 
van mogelijkheden, te kunnen behalen.   
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Ontwikkelperspectief  Het ontwikkelperspectief vervangt het individuele 
handelingsplan en omschrijft het “wat”(wat zijn de doelen 
waar met de leerling naar toe gewerkt wordt; waar en 
waarom wijkt dat af van het basisprogramma). In een 
ontwikkelperspectief moeten in ieder geval staan de te 
verwachten uitstroombestemming en het te verwachten 
uitstroomniveau met het onderwijsaanbod waarmee deze 
leerling dat niveau zou moeten kunnen bereiken. 
      Binnen SWV VO Walcheren wordt getracht één 
document te creëren dat door alle VO- en VSO-scholen 
gebruikt kan worden, zodat overdracht en (tijdelijke) 
overplaatsing vergemakkelijkt worden. Het document zal 
tevens gebruikt worden als aanmeldformulier voor 
ondersteuningstoewijzing en met een bijlage voor het VSO 
voor aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.  

 

Regionaal 
Ondersteuningsplan 

Beleidsdocument van het samenwerkingsverband dat laat 
zien op welke wijze een dekkend aanbod van 
onderwijsondersteuning in de regio wordt gerealiseerd. In 
het ondersteuningsplan zijn ten minste de 
ondersteuningsprofielen van de scholen opgenomen en 
het door het samenwerkingsverband vastgestelde ambitie-
niveau van basisondersteuning dat voor alle scholen geldt.  

 

Referentiekader Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar de 
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich richten 
bij de vormgeving van passend onderwijs.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 
SOP 

De door het samenwerkingsverband vastgestelde 
omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele 
extra ondersteuning die een individuele school, eventueel 
met ketenpartners, biedt.  

 

Zorgarrangement Aanbod vanuit (jeugd-)zorginstanties wat binnen de 
scholen georganiseerd kan worden. In combinatie met een 
onderwijs-ondersteuningsarrangement heet het een 
Onderwijs-Zorgarrangement. 

 

Zorgplicht Juridisch begrip dat de verantwoordelijkheid voor het 
bereiken van een wettelijk omschreven doel tot 
uitdrukking brengt. In het kader van passend onderwijs ligt 
de zorgplicht bij het bevoegd gezag van de school waar 
een leerling (schriftelijk) wordt aangemeld. Het is van 
toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen 
doorlopen.  

 

SMART Specifiek (duidelijk, eenduidig, concreet) , Meetbaar 
(moeten gecontroleerd kunnen worden), Acceptabel (niet 
te hoog, niet te laag), Realistisch (haalbaar), Tijdgebonden 
(begin- en einddatum/-tijd).  
Nieuw is SMARTI-doelen; daarbij staat de “I” voor 
Inspirerend (zodat iedereen er voor gaat!). 

 

 


