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Inleiding
Voor u ligt het schoolondersteuningsplan van het Bornego College. Per 1 augustus 2014 geldt de
Wet Passend Onderwijs. Vanaf dit moment is het voor scholen verplicht om een ondersteuningsplan
op te stellen, waarin de ondersteuningsstructuur van de school wordt beschreven. Het plan
verschaft informatie over welke onderwijsondersteuning de school kan bieden. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit onderscheid wordt in
paragraaf 2.2 nader toegelicht.
Met de komst van Passend Onderwijs, verschuift het accent van het medisch labelen van
leerlingen naar het aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Er wordt niet langer gesproken van zorg,
maar van ondersteuning. De wet brengt een aantal structurele veranderingen met zich mee. De
eerste verandering is hierboven reeds genoemd; het opstellen van een ondersteuningsplan.
Ten tweede krijgen scholen zorgplicht. Dit betekent dat vanaf het moment dat ouders hun
kind aanmelden bij een school, de school zorgplichtig is. Deze aanpak voorkomt dat kinderen tussen
‘wal en schip’ vallen. Meer hierover leest u in paragraaf 2.3.
Een derde structurele verandering betreft het vormen van samenwerkingsverbanden. Deze
worden apart voor het primair- en het voortgezet onderwijs gevormd en moeten de samenwerking
tussen scholen goed laten verlopen. In een samenwerkingsverband werken scholen voor regulier- en
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Met de invoer van Passend Onderwijs verdwijnen de
landelijke indicatiestelling voor het (v)so, de Regionale Expertise Centra (REC’s) en de
leerlinggebonden financiering (LGF). Een overzicht van het samenwerkingsverband waar het
Bornego College deel van uit maakt is opgenomen in paragraaf 1.5.
Passend Onderwijs brengt op het gebied van ondersteuning daarnaast concrete
veranderingen op schoolniveau met zich mee. Er moet meer kennis binnen de school komen over
hoe men leerlingen het beste kan ondersteunen. Wat dit betekent voor de organisatie van
ondersteuning op het Bornego College komt aan bod in hoofdstuk 2.
Het ondersteuningsplan is voor het Bornego College een belangrijk hulpmiddel in het
vormgeven aan Passend Onderwijs. Omdat toekomstige inzichten, naast de huidige kennis, ook
zullen worden gebruikt in de vormgeving van de ondersteuningsstructuur, zal het
ondersteuningsplan tussentijds mogelijk worden aangepast.
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1. Het Bornego College
Het eerste hoofdstuk dient als kennismaking met het Bornego College. In de eerste drie paragrafen
worden de missie, de visie en de kernwaarden van de school beschreven. Vervolgens worden de vier
vestigingen van de school uiteengezet. Ten slotte wordt inzicht gegeven in het
samenwerkingsverband waar het Bornego College deel van uitmaakt.

1.1 Missie
‘’Het Bornego College is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers
de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige, betekenisvolle
omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander
respecterend persoon.’’
Met deze missie draagt het Bornego College uit wie de school is en waar zij voor staat. De christelijke
identiteit van de school is voor leerlingen terug te zien in de dagopeningen en het vieren van
christelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerst. De christelijke identiteit is daarnaast voelbaar in de
praktijk van alledag door de keuzes die school en haar medewerkers maken. De identiteit wordt
bijvoorbeeld meegewogen in beslissingen over het beleid of bij het aanstellen van nieuwe
medewerkers.
Op het Bornego streven we ernaar dat onze leerlingen hun talenten zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Hierbij is een veilig en zorgzaam klimaat van belang. Ook een breed
onderwijsaanbod en ruime keuzemogelijkheden leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Het doel is
om leerlingen als kritische en zelfstandige burgers actief mee te laten doen in onze samenleving.
We verwachten van onze leerlingen dat ze onderling betrokken zijn en respect hebben voor zichzelf
en voor elkaar.

1.2 Visie
Uit bovenstaande missie is een duidelijke visie te herleiden. Het Bornego College streeft naar een
goed pedagogisch klimaat door te werken vanuit een overzichtelijk en herkenbare structuur. Op elke
vestiging is een duidelijke ondersteuningsstructuur te herkennen. Uitgangspunt van de
ondersteuning van leerlingen op het Bornego College is dat een leerling die goed in zijn of haar vel
zit, beter gebruik maakt van zijn talenten. De school streeft ernaar om de leerlingen zo goed
mogelijk te laten presteren naar hun eigen mogelijkheden. Bovendien willen we met ons
onderwijsaanbod en ondersteuning onze leerlingen een stabiele basis bieden voor een goede
schoolloopbaan. Eventuele extra ondersteuning vindt bij voorkeur plaats in de klas. Wanneer
problemen optreden, is de mentor de spin in het web. Hij of zij bespreekt zorgen rondom een
leerling met de leerlingbegeleider en/of de ondersteuningscoördinator. Wat we willen bereiken is
een voldoende zelfstandigheid van de leerlingen, zodat zij met een diploma kunnen starten aan een
gewenste vervolgopleiding.
De grens van wat wij als school kunnen bieden ligt op het punt waar ondersteuning overgaat
in zorg. Het Bornego College is een school en heeft als doel om goed onderwijs te geven, inclusief de
ondersteuning die daarbij hoort. Zodra er geen sprake meer is van ondersteuning, maar van zorg
rondom een leerling, is dit een taak van de gemeente (jeugdzorg). Het valt op een dergelijk moment
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buiten de mogelijkheden van de school om de volledige verantwoordelijkheid dragen. Om een
vloeiend verloop van deze overgang te garanderen, werkt de school via het samenwerkingsverband
nauw samen met jeugdzorg.

1.3 Kernwaarden
De slogan van het Bornego College is ‘Goed voor elkaar’. Hiermee wordt gedoeld op de kernwaarden
van de school: Christelijk, Open, Ambitieus, Veilig en Actief. Het Bornego College is:
Een Christelijke school; hierbij horen termen als rentmeesterschap, gerechtigheid, genade, nieuwe
kansen, talenten ontwikkelen, gemeenschap en betrokkenheid. We vormen onze leerlingen, leren ze
deugden en leven ze voor.
Een Open school; iedereen die we op onze school onderwijs kunnen bieden, is van harte welkom.
Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is en kan zichzelf zijn, pesten wordt niet getolereerd en we
hebben het beste met elkaar voor. We dragen zorg voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben.
Een Ambitieuze school; we streven er naar onze leerlingen en medewerkers optimaal te laten
ontwikkelen. We geven hierbij eerlijke en opbouwende feedback. We zijn niet zomaar tevreden met
een voldoende, maar willen altijd beter worden. We wachten niet af, maar nemen het voortouw op
alle terreinen.
Een Veilige school; we bieden een veilige omgeving. Dit wordt gerealiseerd door een duidelijke
structuur, een eenduidige aanpak door medewerkers, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en
optreden tegen pesten middels een protocol.
Een Actieve school; we geven actief onderwijs dat aansluit bij de leerling, leerlingen uitdaagt,
ambitieus en afwisselend is. We vragen een actieve rol van alle deelnemers aan onze school.
Leerlingen en medewerkers doen hun werk en zijn daarbij kritisch. Ook is er contact met de
omgeving, om daar ook een bijdrage te kunnen leveren en buiten school activiteiten mogelijkheid te
maken.

1.4 De vestigingen
Het Bornego college is een christelijke school voor vmbo (met leerwegondersteunend onderwijs
(LWOO)), havo, atheneum en gymnasium. Het Bornego College heeft vier vestigingen:

1.4.1 Bornego Junior
Het Bornego Junior is een school voor eerste- en tweedejaars leerlingen. Deze vestiging biedt
onderwijs op de volgende niveaus: LWOO (alle leerwegen), basisberoepsgerichte leerweg,
kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg, havo, atheneum en gymnasium. Het Bornego
Junior telt ongeveer 640 leerlingen.

1.4.2 Bornego Beugel
Het Bornego Beugel is een school voor leerlingen uit de bovenbouw, het derde en vierde jaar, van
het vmbo. Het biedt de volgende niveaus: LWOO (alle leerwegen), basisberoepsgerichte leerweg,
kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg. Op De Beugel volgen ongeveer 330
leerlingen onderwijs.
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1.4.3 Bornego Joure
Het Bornego Joure is de enige vestiging buiten Heerenveen. De vestiging heeft ongeveer 400
leerlingen. Het biedt voor leerlingen in het eerste leerjaar les op alle niveaus (behalve
praktijkonderwijs). Leerlingen vmbo theoretische leerweg kunnen hier na vier jaar hun examen
doen. Leerlingen uit de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte klassen gaan na twee jaar
naar Bornego Beugel. Leerlingen op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau gaan na drie jaar naar
Bornego Lyceum.

1.4.4 Bornego Lyceum
Het Bornego Lyceum is een bovenbouwvestiging voor de volgende niveaus: havo, atheneum en
gymnasium. Op het Lyceum zitten ongeveer 630 leerlingen.

1.5 Het samenwerkingsverband
Het Bornego College is samen met 18 andere scholengemeenschappen aangesloten bij het
samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 21.02 (zie tabel 1).

Scholengemeenschap

Scholen

1

Stichting Nordwin College

Nordwin College Heerenveen
Nordwin College Buitenpost

2

Stichting van Openbaar VO gemeente Smallingerland
Tytsjerksteradiel Achtkarspelen

Singelland VHS
Singelland Drachten
Singelland De Venen
Singelland Burgum
Singelland Surhuisterveen
Singelland ISK

3

Vereniging voor Christelijk VO Oost-Friesland

Liudger Burgum
Liudger Raai
Liudger De Ring
Liudger Splitting
Liudger Waskemeer

4

Stichting SVO regio Steenwijk, Weststellingwerf en
Westerveld

Lindecollege

5

Stichting RENN4

VSO De Zwaai

6

Stichting Scholengemeenschap SO Fryslân

VSO Talryk ZML/MG

7

Stichting OSG Sevenwolden

Sevenwolden Buitenbaan
Sevenwolden De Compagnie
Sevenwolden Fedde Schurer
Sevenwolden Joure
Sevenwolden Kingcollege
Sevenwolden Vakcollege
Sevenwolden Grou/Akrum

8

Stichting Gereformeerde Scholengroep

Gomarus College Drachten
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9

Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra

AOC Terra Wolvega

10

Stichting Lauwers College

Lauwers College Buitenpost
Lauwers College
Surhuisterveen
Lauwers College Kollum

11

Stichting School Lyndensteyn

VSO school Lyndensteyn
MG/LG/LZK

12

Vereniging voor Christelijk VO regio Heerenveen en Joure

Bornego College Junior
Bornego College Beugel
Bornego College Joure
Bornego College Lyceum

13

Stichting Openbaar VO Ooststellingwerf

Stellingwerf College

14

Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen

VSO Duisterhoutschool ZMLK
Heerenveen en Oosterwolde

15

Stichting Burgemeester Harmsma School Openbaar VO

Burgemeester Harmsma
School

16

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen

Portalis Kortehemmen

17

Tjalling Koopmans College

Tjalling Koopmans College
Hurdegaryp

18

Stichting Orthopedagogisch Centrum De Ambelt

N.v.t.

19

Vereniging voor Gereformeerd SO Groningen

N.v.t.

Tabel 1. Aangesloten scholen samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland.

Het samenwerkingsverband heeft als taak de scholen te ondersteunen bij het bieden van Passend
Onderwijs en is hiervoor eindverantwoordelijk. Afhankelijk van het aantal leerlingen krijgt het
samenwerkingsverband een bepaald budget toegekend om de ondersteuning op scholen vorm te
geven. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor extra
ondersteuning over de scholen en eventuele verwijzingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs
((v)so).
Binnen het samenwerkingsverband wordt vastgesteld welke minimale basisondersteuning
elke school binnen het verband moet bieden. Elke school stelt vervolgens een eigen
ondersteuningsprofiel op. Deze worden binnen het samenwerkingsverband op elkaar afgestemd, om
een dekkend aanbod te realiseren.
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2. De ondersteuningsstructuur
Het Bornego College heeft twee duidelijke uitgangspunten wat betreft ondersteuning, namelijk
‘goed onderwijs’ en ‘de leerling centraal’. Om hier vorm aan te geven wordt vanaf het schooljaar
2013-2014 gewerkt aan het stapsgewijs invoeren van de methode Handelingsgericht Werken (HGW),
Met HGW stemt de docent het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de leerling
en wordt er een manier gezocht om met verschillen tussen leerlingen om te gaan. HGW maakt het
onderwijs daarmee ‘passend’ voor iedere individuele leerling. De methode draagt bij aan het
Opbrengstgericht Werken (OGW), waarbij op basis van leeropbrengsten planmatig en
resultaatgericht gewerkt wordt om de opbrengsten te verhogen. Bij OGW wordt vooraf een ambitie
(of leerstandaard) geformuleerd. Het resultaat van deze methode is inzicht in het effect van
bepaalde strategieën van de docent. HGW en OGW leveren op deze manier beide een belangrijke
bijdrage aan het geven van passend onderwijs, waarbij HGW zich richt op de behoeften van de
individuele leerling en OGW op de aanpak voor de hele groep. Door middel van deze manier van
werken streeft het Bornego College ernaar om haar leerlingen zo goed mogelijk in beeld te hebben
en ervoor zorgen dat zij zich veilig voelen.

2.1 Handelingsgericht Werken
De methode HGW kent zeven uitgangspunten:
1. De werkwijze is doelgericht;
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
3. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;
4. Docenten en mentoren maken het verschil;
5. Positieve aspecten zijn van groot belang;
6. Betrokkenen werken constructief samen;
7. De werkwijze is systematisch en transparant.
Binnen HGW wordt de leerling met zijn behoeften als uitgangspunt genomen in het vormgeven van
de pedagogisch didactische aanpak. De aanpak is doelgericht.
HGW is een cyclische werkwijze (zie figuur 1). De cyclus wordt vier keer per jaar herhaald,
corresponderend met de vier periodes binnen een leerjaar. Binnen de cyclus worden zes stappen
onderscheiden, die zijn ondergebracht onder vier noemers:
• Waarnemen
1. Verzamelen van gegevens van alle leerlingen in een digitaal groepsoverzicht.
2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht of
ondersteuning nodig hebben.
• Begrijpen
3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen.
• Plannen
4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften.
5. Doelgericht opstellen van een groepsplan.
• Realiseren
6. Uitvoeren van het groepsplan, evalueren of de in het plan gestelde doelen bereikt zijn en
analyseren met behaalde resultaten.
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Wanneer de cyclus in zijn totaliteit is doorlopen wordt een groep besproken. Hierbij worden twee
cycli onderscheiden, namelijk cyclus A: de vakoverstijgende groepsbespreking door de betrokken
docenten, aangestuurd door de mentor, en cyclus B: de groepsevaluatie ten opzichte van het eigen
vakgebied door vakdocenten binnen de eigen vaksectie/kernteam. De evaluatie van het groepsplan
geeft de mentor richtlijnen voor het bijstellen van het vakoverstijgende groepsoverzicht voor de
volgende periode. Naar aanleiding van een dergelijke bespreking kan bovendien het intern
ondersteuningsteam om advies worden gevraagd wat betreft het opstellen of uitvoeren van een
groepsplan of ontwikkelingsperspectief.
Het werken met een groepsplan draagt bij aan het zien van verschillen tussen leerlingen, het
benoemen van hun onderwijsbehoeften en het betrekken van de leerling zelf bij zijn of haar
ontwikkeling. Dit is van essentieel belang voor de verschuiving van medisch labelen naar het omgaan
met verschillen.

Figuur 1. Cyclus Handelingsgericht Werken

De docent heeft bovendien de taak om de oplossingsstrategieën van de leerling te activeren. Op
deze manier worden leerlingen actief gemaakt in hun eigen leerproces. Zo kunnen veel problemen
rondom gedrag en motivatie worden voorkomen. Er wordt niet vanuit gegaan dat denkvaardigheden
zich spontaan ontwikkelen, maar leerlingen worden actief gestimuleerd om deze vaardigheden te
gebruiken. De docent moet hiervoor aansluiten bij de leerling. Hij of zij staat “tussen” de leerstof en
de leerling en activeert bij de leerling de oplossingsstrategieën.

2.2 Het continuüm van ondersteuning
Goed onderwijs en een goede ondersteuningsstructuur zijn voorwaarden voor Passend Onderwijs.
Naar aanleiding van de Wet Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
een continuüm van ondersteuning opgesteld. Deze beschrijft de verschillende niveaus van
ondersteuning die binnen het samenwerkingsverband geboden worden. Hierbij wordt onderscheid
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gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning, niveau 1,
betreft de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband zelf moeten kunnen
bieden aan leerlingen. Hieronder moet het grootste deel van de leerlingen met verschillende
onderwijsbehoeften vallen. Daarnaast biedt de school extra ondersteuning, niveau 2. Dit betreft alle
ondersteuning die binnen de scholen wordt geboden aan leerlingen waarvan de onderwijsbehoeften
de basisondersteuning overstijgen. Niveau 2 wordt vervolgens opgesplitst in:
- Niveau 2a: leerlingen met een LWOO (leerwegondersteuning) of PRO (praktijkonderwijs)
indicatie;
- Niveau 2b: leerlingen met een indicatie extra ondersteuning cluster 1 of 2;
- Niveau 2c: leerlingen waarbij de school op basis van de onderwijsbehoefte extra
ondersteuning biedt. Dit niveau betreft voor een groot deel de ondersteuning aan leerlingen
waarvoor de school voor de komst van Passend Onderwijs leerlinggebonden financiering
ontving. Dit budget wordt na invoer van de nieuwe wet rechtstreeks uitbetaald aan het
samenwerkingsverband en blijft daarmee wel volledig beschikbaar.
Het in gang zetten van extra ondersteuning op niveau 2a, 2b en 2c is de verantwoordelijkheid van de
school. Voor niveau 2a is de school verantwoordelijk voor het aanvragen van een indicatie bij de RVC
(Regionale Verwijzingscommissie) tot 01-08-2015. Na deze datum zal het samenwerkingsverband de
indicatie verschaffen, hoe is nog niet bekend. De school bepaalt vervolgens zelf hoe deze
ondersteuning vorm krijgt. Extra ondersteuning binnen niveau 2 wordt door de school zelf
toegewezen en vervolgens ook uitgevoerd. Voor de realisatie ontvangt de school een budget lichte
en zware ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Dit geldt als een vervanging voor het
voormalige rugzaksystematiek of leerlinggebonden financiering (lgf).
Niveau 3 en 4 betreffen ondersteuning op samenwerkingsverbandniveau. Toeleiding naar
deze niveaus is ook een taak van het samenwerkingsverband. Extra ondersteuning op niveau 3 vindt
plaats op het OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum). Voor een plaatsing op het OPDC is een
indicatie nodig die wordt afgegeven door de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband,
op basis van de vastgestelde criteria van het samenwerkingsverband. Extra ondersteuning op niveau
4 vindt plaats op een voorziening voor cluster 3 of 4. Via de Toelatingscommissie kunnen leerlingen
een toelaatbaarheidsverklaring krijgen, welke nodig is voor plaatsing op een VSO-voorziening cluster
3 of 4.

2.3 Toelating
Binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland wordt gewerkt met de Plaatsingswijzer waar
het gaat om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ouders melden hun kind
minstens 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar aan bij de school van hun keuze. De
school moet binnen 6 weken na aanmelding, met eenmalige uitloop tot 10 weken indien onderzoek
wenselijk wordt geacht, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod bieden. Wanneer de school waar
het kind is aangemeld geen passend onderwijs kan bieden, wordt samen met ouders een andere
geschikte school gezocht. Dit kan zowel een school binnen als buiten het samenwerkingsverband zijn
en het kan regulier- of speciaal onderwijs betreffen. Indien een indicatie hiervoor noodzakelijk is, is
dit een taak van de directeur van de VO-school. Hij doet een aanvraag voor een
toelaatbaarheidsbeschikking en begeleidt ouders bij de overgang naar de passend bevonden school.
De aanmelding van nieuwe leerlingen gaat op het Bornego College via de Centrale
Toelatingscommissie. Deze bestaat uit:
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-

De vaste kern; bestaande uit de onderwijskundige en de orthopedagoog;
De flexibele schil; bestaande uit de afgevaardigde(n) van de vestiging en een lid van de
vestigingsdirectie.
De orthopedagoog en de onderwijskundige vervullen een adviserende rol binnen de
Toelatingscommissie. De vestigingsleiding neemt de besluiten wat betreft toelating en plaatsing.
Voor meer informatie en richtlijnen wat betreft de toelating wordt verwezen naar de
Toelatingsprocedure Bornego College op de website.

2.3.1 Aanmelding vanuit het basisonderwijs
Basisscholen moeten leerlingen voor 1 maart bij de VO-school aanmelden. Dit kan een papieren
aanmelding of digitale aanmelding zijn. De Toelatingscommissie start vervolgens halverwege maart
met de toelatingsprocedure. Elke nieuw aangemelde leerling wordt apart bekeken, wat resulteert in
een eerste selectie in drie groepen: (1) aanmeldingen waarbij duidelijk is dat de leerling wordt
geplaatst, (2) aanmeldingen waarbij sprake is van vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van
specifieke onderwijsbehoefte(n) en (3) aanmeldingen van leerlingen met didactische scores en/of
een intelligentie binnen de kaders van LWOO/PRO.
De aanmeldingen van de leerlingen die ingedeeld worden in de tweede groep, worden na de
eerste selectie nader bekeken. De Toelatingscommissie vult voor deze leerlingen een format in (zie
bijlage 1). Het format betreft een verzameling van beschikbare gegevens rondom een leerling. Aan
de hand van het format wordt duidelijk welke gegevens van een leerling ontbreken voor een goed
besluit over een eventuele plaatsing op het Bornego. De ontbrekende gegevens geven richtlijn voor
de warme overdracht. De warme overdracht betreft een bezoek van de VO-school aan de
basisschool, om de aangemelde leerling(en) te bespreken. Eventueel wordt vooraf telefonisch
contact opgenomen met de betreffende basisschool. Een warme overdracht wordt gedaan voor alle
nieuw aangemelde leerlingen. Wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling uiteindelijk volledig
in kaart is gebracht en het Bornego College hieraan kan voldoen, wordt de leerling toegelaten.
De procedure voor de LWOO-aanmeldingen1 (de derde groep) is wat betreft het invullen van het
format en de warme overdracht gelijk aan de tweede groep. Leerlingen waarvan op basis van
leervorderingen en/of intelligentie wordt verwacht dat zij in aanmerkingen komen voor LWOO,
worden echter aan een uitgebreider onderzoek onderworpen. Het LWOO-onderzoek bestaat uit een
intelligentietest (IVO; Instaptoets Voortgezet onderwijs), een persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J 2;
Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor Jongeren 2) en een didactisch onderzoek aan de hand
van de TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs). Eventueel kunnen hiervoor ook
andere door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) goedgekeurde
onderzoeksinstrumenten worden ingezet. Indien de resultaten laten zien dat een leerling in
aanmerking komt voor LWOO, zal het Bornego College een aanvraag doen voor
leerwegondersteuning bij het samenwerkingsverband. Het Bornego College informeert de ouders
van de leerling over het besluit.

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs gaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden
voortgezet onderwijs vallen. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van
onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. De nieuwe wetgeving is ingegaan op 1 augustus 2015. De
uiteindelijke vormgeving wat betreft het screenen van leerlingen op eventuele leerachterstanden is nog niet vastgesteld. De
verwachting is dat dit rond oktober 2015 bekend zal zijn.
1
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2.3.2 Tussentijdse aanmeldingen/zij-instroom
Het kan voorkomen dat een leerling in de loop van het schooljaar wordt aangemeld. Een dergelijke
aanmelding wordt opgepakt door een medewerker van de betreffende vestiging. Hij of zij
communiceert dit te allen tijde met de centrale Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie geeft
vervolgens advies over de plaatsing.

2.4 Ondersteuning op schoolniveau
Het bieden van goed onderwijs en een goede ondersteuning van leerlingen staat bij het Bornego
College hoog in het vaandel. De school kent verschillende ondersteuningsvormen die samen
bijdragen aan het realiseren van een goede ondersteuningskwaliteit. Een groot deel van de basis- en
extra ondersteuning wordt Bornego-breed vormgegeven. Echter, door verschil in onderwijsniveau
en onder- en bovenbouwvestigingen, wordt de concrete invulling van de basis- en extra
ondersteuning voor elke vestiging apart beschreven in een schoolondersteuningsprofiel. Het
ondersteuningsprofiel van de vestigingen is te vinden op de website. De afstemming en overdracht
van de ondersteuning op de onderbouw- en de bovenbouwvestigingen wordt erg belangrijk
gevonden. Het doel is om doorgaande leer- en ontwikkellijnen te hanteren tussen onder- en
bovenbouwvestigingen, om de overgang voor leerlingen soepel te laten verlopen.
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen van
ondersteuning die op het Bornego College geboden worden. Hiervoor wordt het onderscheid tussen
basisondersteuning en extra ondersteuning zo goed mogelijk gehanteerd. Sommige vormen van
ondersteuning zullen in de praktijk echter zowel onder basis- als onder extra ondersteuning vallen.

BASISONDERSTEUNING – NIVEAU 1
Aan welke eisen de basisondersteuning op scholen binnen een samenwerkingsverband moet
voldoen, wordt door ieder samenwerkingsverband zelf bepaald en kan dus per regio verschillen. Wel
zijn er door de onderwijsinspectie normen vastgesteld waaraan de kwaliteit van de
basisondersteuning moet voldoen. De verschillende functies en structuren die op het Bornego
College, zoals voorgeschreven door het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland, tot de
basisondersteuning worden gerekend, worden achtereenvolgens beschreven.

2.4.1 Vakdocent
De vakdocent is de persoon die het meeste contact heeft met de leerlingen. Hij of zij speelt daarom
een belangrijke rol bij het signaleren van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.
Signaleringen worden in eerste instantie besproken met de mentor.

2.4.2 Mentor
De mentor is een docent met extra aandacht en zorg voor een bepaalde klas. Hij of zij is het eerste
aanspreekpunt voor de leerling en ouders. Zij kunnen bij de mentor terecht met problemen op
didactisch gebied, maar ook met sociaal-emotionele problemen. De mentor signaleert eventuele
problemen en informeert ouders en betrokken collega’s. De mentor schat zelf in wanneer de
problematiek mentor overstijgend wordt. Hij of zij kan dan een beroep doen op de
leerlingbegeleider, de ondersteuningscoördinator of andere professionals.

SchoolOndersteuningsPlan Bornego College 2016 - 2018

12

In het kader van Passend Onderwijs is het de taak van de mentor, om de
onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te brengen door middel van een groepsoverzicht. Dit
wordt op het Bornego College ingevoerd aan de hand van een groeimodel. In het schooljaar 20152016 werken de mentoren van leerjaar 1 en 2 met een groepsoverzicht. Hierin worden onder andere
de volgende aspecten opgenomen: basisvaardigheden rekenen en taal, werkhouding, taakaanpak,
motivatie en het sociaal-emotioneel welbevinden. De intentie is dat dit overzicht vier keer per jaar
wordt geëvalueerd, en eventueel bijgesteld, door de mentor, de betrokken docenten en de
teamleider. Uiteindelijk zullen ook alle mentoren van de hogere leerjaren met een groepsoverzicht
werken.

2.4.3 Decaan
Elke vestiging van het Bornego heeft een eigen decaan. De decaan heeft een belangrijke functie op
het gebied van school- en loopbaanbegeleiding. Hij of zij werkt hierin samen met de mentor en
stuurt deze aan. Het doel van de inzet van de decaan is om het voor leerlingen duidelijk te maken
wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. De decaan participeert actief bij het vormen van het
vakkenpakket naar keuze van de leerling en ondersteunt bij het kiezen van de juiste
vervolgopleiding.

2.4.4 Algemene ondersteuningsmomenten en –lessen
Op de vestigingen zijn diverse ondersteuningsmomenten georganiseerd, waar alle leerlingen die
daar behoefte aan hebben vrijblijvend gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding. Deze momenten worden op de vestigingen verschillend vormgegeven.
Hierover is per vestiging meer informatie te vinden in de schoolgids op de website van de school.
Eventueel kan een leerling kortdurende individuele ondersteuning krijgen, gericht op herstel. Dit valt
onder extra ondersteuning op niveau 2.

2.4.5 Remedial Teaching (RT)
In schooljaar 2014 – 2015 is gestart met het herzien van het aanbod van ondersteunende
begeleiding (RT) op het gebied van taal. Er is gekozen voor Muiswerk (www.muiswerk.nl). Muiswerk
biedt de mogelijkheid voor digitaal adaptief oefenen. Dat betekent dat de leerling oefent aan
datgene wat nog niet wordt beheerst en dat de leerling niet wordt geconfronteerd met oefeningen
die wel worden beheerst. Muiswerk biedt de mogelijkheid voor differentiatie, werken vanuit kleine
stappen, actief en gevarieerd met directe feedback. De RT is ingericht op basis van vier onderdelen:
- Begrijpend lezen
- Speling algemeen (woord en werkwoordspelling)
- Grammatica en structuur
- Leren leren
De RT-lessen worden in groepen aangeboden op basis van bovenstaande onderdelen.
Daarnaast is er een aparte RT-groep voor leerlingen met een LWOO-indicatie en leerlingen met een
dyslexieverklaring. Leerlingen volgen het RT-aanbod dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte op
school, maar kunnen ook thuis werken aan opdrachten. RT op het gebied van rekenen is ingebed in
de wiskundelessen.
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2.4.6 Leerlingvolgsysteem SOMtoday
Op het Bornego College wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Met behulp
van dit systeem kunnen allerlei relevante gegevens rondom een leerling worden verzameld. Deze
informatie is belangrijk voor het onderkennen van de onderwijsbehoeften van de leerling, welke
nodig zijn voor het geven van passend onderwijs. Via SOMtoday registreren docenten bovendien het
verzuim van de leerling. Leerlingbegeleiders signaleren ernstig verzuim en bespreken dit in het
intern ondersteuningsadviesteam (OAT).

2.4.7 Onderwijsondersteunend personeel
Ook het onderwijsondersteunend personeel (OOP) komt regelmatig in contact met leerlingen, zij het
op een andere manier dan bijvoorbeeld docenten. In dit contact kunnen zij opmerkelijke
gedragingen van leerlingen signaleren. Het is belangrijk dat het OOP zich bewust is van het feit dat
ook zij op een bepaalde manier kunnen bijdragen aan een goede begeleiding van leerlingen. Zo
kunnen zij bijvoorbeeld hun signaleringen doorgeven aan de mentor, de leerlingbegeleider of de
teamleider.

2.4.8 Dyslexie
Op het Bornego College geldt een uniforme aanpak waar het gaat om dyslexie. De begeleiding van
leerlingen met dyslexie wordt uitgevoerd door dyslexiecoaches, andere professionals met specifieke
kennis en docenten die op het Bornego College werkzaam zijn. De manier waarop de school
signaleert, faciliteert en dispenseert, staat uitgebreid beschreven in het dyslexieprotocol. Het
protocol is te vinden op de website van de school. Gedurende de periode voorjaar 2015 tot
december 2015 neemt het Bornego College deel aan het traject ‘Dyslexie onder de loep’ van het
Masterplan Dyslexie. Dit begeleidingstraject leidt tot bijstelling van het dyslexieprotocol en de
uitvoer ervan. Voor werknemers bestaat daarnaast het Werkproces Dyslexie. Hierin vinden zij
informatie over de faciliteiten, de werkwijze, de taken en de verantwoordelijkheden wat betreft
dyslexie.
Het Bornego College voert bij alle leerlingen in de eerste klas een screening uit op het gebied
van dyslexie. De leerlingen die opvallen vanuit de screening nemen deel aan het vooronderzoek. De
screening en het vooronderzoek worden uitgevoerd door de dyslexiecoach of de
ondersteuningscoördinator van de betreffende vestiging. De resultaten van het vooronderzoek
worden geanalyseerd door de orthopedagoog van de school. Bij leerlingen die uitvallen op het
vooronderzoek, wordt vervolgens door de orthopedagoog vervolgonderzoek uitgevoerd om te
onderzoeken of er al dan niet sprake is van dyslexie.

2.4.9 Dyscalculie
Leerlingen nemen in het eerste jaar deel aan een 0-toets, waar rekenen een onderdeel van is.
Leerlingen die naar aanleiding van deze toets opvallen, worden er uit gelicht. Eventueel wordt
onderzoek gedaan aan de hand van dossierinformatie, informatie van ouders, informatie van de
basisschool en gegevens uit het screeningsonderzoek. Binnen het Bornego College is geen
mogelijkheid om onderzoek te doen naar dyscalculie. In het geval er aanwijzingen zijn voor
dyscalculie, wordt doorverwezen naar een externe instantie.
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2.4.10 Meer- en hoogbegaafdheid
Alle havo- en atheneumleerlingen worden in de eerste klas gescreend op meer- en
hoogbegaafdheid. Het Bornego College heeft onderzoek gedaan naar hoe meer- en hoogbegaafde
leerlingen op maat bediend kunnen worden. Naar aanleiding hiervan zijn extra uitdagende lessen
ontworpen die aan deze leerlingen worden aangeboden. Op het Bornego Lyceum zijn voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen uit de derde klas plusklassen ingericht. In de vierde klas wordt deze
leerlingen meer uitdaging geboden, door ze een keuze te laten maken uit verschillende
verrijkingsprojecten. Het doel is om deze mogelijkheden tot verrijking te integreren in de lessen. Op
deze manier wordt een van de speerpunten van het Bornego College, ‘omgaan met verschillen’,
nagestreefd.

EXTRA ONDERSTEUNING – NIVEAU 2
Ook op het tweede niveau heeft de mentor een belangrijke rol. De mentor stelt voor vrijwel alle
leerlingen met een extra onderwijsbehoefte (leerlingen die vallen binnen niveau 2b en c en niveau 3
van het continuüm van ondersteuning) een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit wordt voor een
groot deel gedaan op basis van een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de leerling,
ouders en andere betrokkenen. Door middel van het OPP wordt gekeken naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn. In het OPP worden de
onderwijsbehoeften, de doelen en het verwachte uitstroomniveau van de leerling opgenomen. Op
basis van de uitstroomverwachting van de leerling, worden in het OPP korte termijn doelen
opgesteld. Als het vermoeden rijst dat een leerling beter op zijn plek zal zijn binnen een ander type
onderwijs, dan moet voor deze leerling een groeidocument worden opgesteld. Dit is een middel om
te inventariseren wat een leerling nodig heeft en overzichtelijk te maken welke hulp reeds is ingezet
om de schoolloopbaan van de leerling in goede banen te leiden. Het OPP is een onderdeel van het
groeidocument. Vanuit het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is voor de scholen een format
opgesteld voor het groeidocument. Het format is opgenomen in de bijlage.
De concrete invulling van de ondersteuning op het Bornego College is afhankelijk van het soort
onderwijs dat op een vestiging wordt geboden, de behoefte van leerlingen en medewerkers, de
beschikbare deskundigheid, etc. en kan daarom per vestiging verschillen. Een samenvatting van het
schoolondersteuningsprofiel is per vestiging te vinden op de website. De volledige versie is op te
vragen bij de betreffende vestigingsdirecteur.

NIVEAU 2A
2.4.11 Leerwegondersteunend onderwijs
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn de samenwerkingsverbanden van het VO
verantwoordelijk voor de toewijzing van LWOO en PRO. De RVC’s worden per 01-01-2016
opgeheven. Scholen die LWOO en/of PRO aanbieden vragen hiervoor vanaf dat moment een
ondersteuningstoewijzing aan bij het samenwerkingsverband. De huidige landelijke criteria blijven
bestaan tot 01-08-2018, zo ook de LWOO-licenties. Daarnaast is er een ‘opting out’ optie: als alle
schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband het er mee eens zijn, kan een
samenwerkingsverband vanaf januari 2016 zelf bepalen welke LWOO-criteria er gelden en welke
scholen in aanmerking komen voor een LWOO-licentie. De samenwerkingsverbanden dragen per 0101-2016 ook de verantwoordelijkheid voor de ondersteuningsbudgeten LWOO en PRO. Deze maken
deel uit van het budget voor lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.
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NIVEAU 2B
2.4.12 Ondersteuning vanuit cluster 1 of 2
Scholen voor cluster 1 en 2 vallen niet binnen het samenwerkingsverband. Zij hebben met de komst
van Passend Onderwijs geen zorgplicht, maar ondersteuningsplicht. Binnen het
samenwerkingsverband Zuidoost Friesland werkt het Bornego College samen met Visio (cluster 1) en
Stichting Kentalis Onderwijs (cluster 2). Visio biedt onderwijs aan slechtziende en blinde kinderen,
Kentalis is gespecialiseerd waar het gaat om onderwijs aan kinderen met spraak-, taal-, of
gehoorproblemen. Visio en Kentalis hebben beide eigen scholen, maar bieden ook ondersteuning in
het regulier onderwijs door middel van ambulante begeleiding. Leerlingen binnen niveau 2b krijgen
een extra ondersteuningsarrangement toegewezen van de Commissies van Onderzoek (CvO’s) van
cluster 1 of 2. Vanuit cluster 2 zijn drie arrangementen te onderscheiden:
- Licht: leerling gaat naar een reguliere VO-school met af en toe ondersteuning vanuit het
cluster (voor leerling én docent);
- Medium: meerdere leerlingen met een cluster arrangement zitten samen op een reguliere
VO-school. Zij krijgen twee dagdelen per week les van een cluster 2 docent. De cluster 2
docent is meerdere dagdelen per week op de reguliere VO-school beschikbaar voor de
leerlingen en hun docenten;
- Intensief: leerling gaat naar het VSO.
Op het Bornego College zijn we in de gelegenheid om het arrangement ‘licht’ aan te bieden. Dit
arrangement wordt in samenwerking met ouders, de reguliere school en een ambulant begeleider
vanuit het cluster opgesteld.

NIVEAU 2C
De ondersteuning op het niveau 2C betreft de extra ondersteuning die door het Bornego College zelf
georganiseerd wordt en afgestemd is op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Binnen
niveau 2c wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:
- Categorie 1: Interventies onderwijsbehoefte leerling en onderwijsaanbod school. Primaire
taak van de school.
- Categorie 2: Problemen spelen zowel binnen als buiten de school. School en gemeente
moeten samenwerken aan één plan.
- Categorie 3: Problemen liggen buiten de school. Primaire taak van de gemeente.
O NDERSTEUNING OP VESTIGINGSNIVEAU
Bij mentor overstijgende problematiek volgt maatwerk voor de leerling, bijvoorbeeld door middel
van regelmatige contactmomenten en/of de inzet van ontwikkelingslijnen. Een deel van de
professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van een leerling, is reeds genoemd onder de
basisondersteuning (niveau 1), namelijk de vakdocent en de mentor. Op niveau 2 komen daar nog
bij: de leerlingbegeleider, de ondersteuningscoördinator en het intern ondersteuningsadviesteam.

2.4.13 Leerlingbegeleider
Op het Bornego College zijn meerdere teams van docenten werkzaam. Elk team heeft een eigen
leerlingbegeleider, die de teamleider ondersteunt bij het primaire proces. De leerlingbegeleider
komt in actie wanneer de ondersteuning van een leerling meer dan incidentele aandacht vraagt en
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docent- en mentor overstijgend is. De mentor blijft echter de belangrijkste contactpersoon. De
leerlingbegeleider werkt intensief samen met de teamleider en de ondersteuningscoördinator voor
een optimale afstemming van ondersteuning.

2.4.14 Ondersteuningscoördinator
Elke vestiging van het Bornego College heeft een eigen ondersteuningscoördinator. De
ondersteuningscoördinator is betrokken bij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bij
de ondersteuning van deze leerlingen zijn vaak meerdere personen betrokken. Zoals de nieuwe
naam al doet vermoeden, heeft de ‘ondersteuningscoördinator’ de taak om de ondersteuning
rondom een leerling te coördineren. Bij het signaleren van problemen door docenten of de mentor,
wordt de leerling besproken met de leerlingbegeleider en/of de ondersteuningscoördinator. Indien
nodig wordt de leerling besproken in het intern OAT. Eventueel kunnen de
ondersteuningscoördinatoren van de verschillende vestigingen de Toelatings- & Adviescommissie
(TAC) raadplegen (zie 2.4.16). Op deze manier wordt de ondersteuning en de kwaliteit van het
onderwijs Bornego-breed gecoördineerd.

2.4.15 Intern Ondersteuningsadviesteam
Teamleider, leerlingbegeleider en zorgcoördinator vormen per vestiging het intern OAT. Het intern
OAT komt eens in de week bijeen voor het bespreken van leerlingen die extra ondersteuning krijgen
of wellicht nodig hebben. Het intern OAT zorgt ervoor dat de ondersteuning binnen niveau 1 en 2
goed op elkaar wordt afgestemd. Leerlingen worden indien nodig via het intern OAT doorverwezen
naar een professional met specifieke kennis op een bepaald gebied, bijvoorbeeld de
schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog, de schoolverpleegkundige of de
leerplichtambtenaar. Het hoofddoel van het intern OAT is het afstemmen en evalueren van acties
omtrent leerlingen. Wanneer er binnen de school sprake is van handelingsverlegenheid, kan voor
advies een beroep gedaan worden op het consultatieteam van het samenwerkingsverband.
VESTIGING OVERSTIJGENDE ONDERSTEUNING
Naast de ondersteuning op vestigingsniveau, heeft het Bornego College ook een vestiging
overstijgend ondersteuningsorgaan, namelijk de Toelatings- & Adviescommissie.

2.4.16 Toelatings- & Adviescommissie
De Toelatings- & Adviescommissie (TAC) wordt gevormd door de orthopedagoog en de
stafmedewerker onderwijs & ondersteuning van het Bornego College. De TAC houdt zich ten eerste
bezig met de toelating van nieuw aangemelde leerlingen. Dit betreft zowel aanmeldingen voor de
eerste klas als aanmelding voor hogere leerjaren (zij-instroom). Bij de toelating van eerste klas
leerlingen wordt de TAC betrokken bij leerlingen waarbij sprake is van specifieke
onderwijsbehoeften en aanmeldingen voor LWOO. In het geval van zij-instroom wordt de TAC te
allen tijde betrokken. De rol van de commissie is om op basis van de onderwijsbehoeften van een
leerling te beoordelen of een leerling toelaatbaar is op het Bornego College of dat er gezocht moet
worden naar een andere onderwijsplek.
In de tweede plaats heeft de TAC een adviserende rol met betrekking tot leerlingen waarbij de
ontwikkeling dreigt te stagneren. Voordat een beroep gedaan wordt op de TAC zijn de (meeste)
bovengenoemde professionals reeds bij een casus betrokken. Wanneer de inzet van deze
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professionals niet het gewenste resultaat heeft, wordt de casus door de ondersteuningscoördinator
van de betreffende vestiging bij de TAC ‘aangemeld’. Op basis van de aangeleverde informatie geeft
zij advies met betrekking tot de vervolgstappen. Wanneer het nodig lijkt om tot een observatie, een
test of een diagnostisch onderzoek over te gaan, krijgt de orthopedagoog een actieve rol in een
casus. Ook wanneer dit niet het geval is houdt de TAC een volgende, adviserende en evaluerende rol
met betrekking tot een aangemelde casus.

2.4.17 Specifieke ondersteuning
In bepaalde gevallen kan specifieke ondersteuning worden ingezet om te ontwikkeling van de
leerling te stimuleren. De invulling van de ondersteuning zal per individu verschillen, afhankelijk van
zijn of haar behoeften. In overleg met de mentor, andere professionals, de leerling en ouders
worden de behoeften van de leerling in beeld gebracht en wordt de ondersteuning vormgegeven.
Op het Bornego College worden, binnen zowel niveau 1 en 2, verschillende soorten ondersteuning
onderscheiden.
Sociaal-emotionele problemen
Voor de ondersteuning bij problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen verschillende
professionals een rol spelen, onder andere de mentor, de leerlingbegeleider, de orthopedagoog of
de schoolmaatschappelijk werker. Om sociaal-emotionele problemen te signaleren wordt, naast de
informatie van docenten, mentor, ouders, basisschool en leerling besprekingen, in de bovenbouw
gebruik gemaakt van de Afname Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij
Adolescenten (KIVPA). De vestigingen beschikken over trainers voor sociale vaardigheden en
faalangstreductie. Wanneer er sprake is van faalangst, kunnen leerlingen uit het eerste leerjaar
deelnemen aan de Cursus Versterking van het Zelfvertrouwen. In het examenjaar is een
examenvreesreductie training mogelijk. Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van
nieuwe contacten, wordt een training op het gebied van sociale vaardigheden georganiseerd.
Langdurige- / chronische ziekte of lichamelijk beperking
In het geval van langdurige- of chronische ziekte van een leerling of in het geval er sprake is van een
lichamelijk handicap, wordt de ondersteuning in nauwe samenwerking tussen leerling, ouders,
school en eventueel andere betrokkenen vormgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het geven van thuislessen of les in het ziekenhuis. Voor de ondersteuning van deze leerlingen
kunnen onder andere docenten en medeleerlingen worden ingezet. Eventueel kan een beroep
worden gedaan op Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Het OZL biedt ondersteuning en
adviseert rondom het maken en uitvoeren van plan op maat voor de zieke leerling. Het doel hiervan
is het beperken of voorkomen van achterstanden op school en het bevorderen van het sociaalemotioneel welbevinden van de zieke leerling.
Tempoproblematiek
Leerlingen kunnen om verschillende redenen baat hebben bij meer tijd voor hun schoolwerk. Een
tempoverklaring geeft een leerling officieel het recht op extra tijd voor huiswerk, toetsen en
examens. De orthopedagoog beoordeelt op basis van onderzoeksgegevens of een leerling hier al dan
niet recht op heeft. Wanneer het belang van extra tijd voldoende kan worden onderbouwd, wordt
een tempoverklaring afgegeven.
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Pesten
Het Bornego College beschikt over een pestprotocol. Dit protocol dient om meer inzicht te krijgen in
het fenomeen pesten en het geeft een richtlijn voor de manier van handelen in pestsituaties. Ook
bevat het voorwaarden en activiteiten om te proberen pesten te voorkomen. Het protocol kunt u
vinden op de website van de school. Ook is er op elke vestiging een anti-pestcoördinator werkzaam.
Hij of zij ziet onder andere toe op een goede naleving van het pestprotocol en behandeld de
inkomende signalen rondom pesten. Indien er toch sprake blijkt van pesten, wordt op het Bornego
College per situatie gezocht naar een passende aanpak. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de ‘No
Blame methode’. De ‘No Blame methode’ is een oplossingsgerichte manier om pesten aan te pakken
(voor meer informatie: www.noblame.nl).
Autisme
De vestiging Joure heeft een autismedeskundige in dienst. Zij coacht leerlingen met autisme. De
deskundige brengt, specifiek voor leerlingen met autisme, structuur aan in de dag. Zo wordt elke dag
gestart met een inloop halfuurtje, waarin de dag wordt doorgenomen. Op deze manier wordt de dag
voorspelbaar en gestructureerd gemaakt. Dit vergroot het gevoel van veiligheid op school voor deze
leerlingen. De autismedeskundige fungeert als tolk tussen docent en leerling. Zij informeert
docenten over bepaalde zaken rondom een leerling. Ze begeleidt de leerling waar nodig,
bijvoorbeeld met plannen, organiseren, opstarten van opdrachten en het bieden van een
prikkelarme ruimte.
Schoolmaatschappelijk werk
De vestigingen van het Bornego College hebben allemaal een schoolmaatschappelijk werker. De
schoolmaatschappelijk werker is in dienst van de gemeente en wordt gekoppeld aan de school. Hij of
zij heeft nauw contact met hulpverleningsinstanties. Leerlingen die behoefte hebben aan een of
meer vertrouwelijke gesprekken kunnen hier terecht. Het initiatief hiervoor kan ook komen van de
mentor. Daarnaast kunnen ook ouders het kind aanmelden voor contact met de
schoolmaatschappelijk werker.
Contactpersoon
Op elke vestiging van het Bornego College is een contactpersoon werkzaam. Hier kunnen leerlingen
en ouders terecht met vragen en/of opmerkingen wanneer hun gevoel van veiligheid op school, op
welke manier dan ook, wordt aangetast. Indien nodig kan de contactpersoon doorverwijzen naar de
vertrouwenspersoon. Ook docenten kunnen terecht bij de contactpersoon.
Vertrouwenspersoon
Voor het indienen van een klacht, wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld. De
vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of de verschillende partijen door bemiddeling tot
een oplossing kunnen komen. Hij of zij beoordeelt of een gebeurtenis aanleiding geeft voor het
indienen van een klacht. Eventueel begeleidt de vertrouwenspersoon de klager(s) bij de verdere
procedure. Nadere toelichting wat betreft de klachtenprocedure vindt u op de website van de
school, onder de noemers ‘Klachtenreglement’ en ‘Klachtenafhandeling’.
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2.5 Ondersteuning op samenwerkingsverbandniveau
Ondersteuning op samenwerkingsverbandniveau betreft de ondersteuning van leerlingen op niveau
3 en 4 van het continuüm van ondersteuning. Het gaat hier om plaatsing op het OPDC (voorheen
Rebound) of plaatsing op een onderwijsvoorziening voor cluster 3 of 4. Om hiervoor in aanmerking
te komen is een indicatie nodig via de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.
Bij plaatsing op het OPDC gaat het om leerlingen voor wie onderwijs op een reguliere school
tijdelijk niet mogelijk is. Voor deze leerlingen is tijdelijk een orthopedagogische en orthodidactische
benadering noodzakelijk. Plaatsing op het OPDC mag voor een periode van maximaal 2 jaar.
Leerlingen die al een indicatie hebben voor een school voor cluster 3 of 4 hebben geen toegang tot
het OPDC. Het OPDC heeft twee functies:
- De time-out functie: leerlingen worden tijdelijk opgevangen met als doel terug te keren naar
de reguliere setting.
- De terugplaatsingsondersteuning: bij het terugplaatsen van leerlingen is het mogelijk om als
reguliere setting ondersteuning van de docenten te krijgen vanuit het OPDC in het
vormgeven van een passend onderwijsaanbod.
De school van herkomst blijft gedurende de plaatsing verantwoordelijk voor de leerling. Er wordt
nadrukkelijk ingezet op terugplaatsingsondersteuning vanuit het OPDC. Deze is vraag gestuurd en
handelingsgericht op wat de leerling en de docent nodig hebben.
Het samenwerkingsverband beschikt over een consultatieteam die de school kan raadplegen. In
het consultatieteam zitten zogenaamde ‘clusterexperts’ (ambulant begeleiders) en generalisten,
zoals een orthopedagoog. Zij hebben de taak de reguliere VO-scholen vanuit cluster 3 en 4 te
ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vanuit het
samenwerkingsverband worden expertisenetwerken en intervisie bijeenkomsten georganiseerd. Op
deze manier voorziet het samenwerkingsverband in ondersteuning, deskundigheidsbevordering en
professionalisering van scholen om passend onderwijs te kunnen bieden.

2.6 Samenwerking basisonderwijs
Het Bornego College streeft naar een goede aansluiting en samenwerking met het primair onderwijs
(PO). Om dit te realiseren vindt elk jaar in mei een gesprek plaats tussen het basisonderwijs en het
Bornego College over de doorgaande leerlijn. De kwaliteit van de aansluiting wordt eens in de twee
jaar geëvalueerd.
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen wordt gebruik gemaakt van het digitale systeem
OSO. Hierin kan de toeleverende school alle informatie van een leerling plaatsen en dit kan te allen
tijde worden opgevraagd door de ontvangende school. Op dit moment leveren basisscholen vooral
‘harde informatie’ aan, dit betreft uitslagen van methode gebonden toetsen, gegevens vanuit het
Cito lovs, de score op de Cito eindtoets, IQ-gegevens, etc. Naast digitale informatie-uitwisseling,
vindt er op iedere basisschool een warme overdracht plaats. Met de warme overdracht bezoekt
iemand van het Bornego College de basisschool om de aangemelde leerling(en) te bespreken.
Om (hoog)begaafde leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs maatwerk te kunnen
bieden, heeft het Bornego Junior een 8+ klas. In deze klas krijgen leerlingen een extra uitdaging en
krijgen ze de kans om met leerlingen met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau om te gaan.
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2.7 Samenwerking gemeenten en ketenpartners
De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid wat betreft preventie en zorgaanbod voor jongeren
tot 18/23 jaar. Scholen en gemeenten willen samenwerken om hun verantwoordelijkheden zo goed
mogelijk in te vullen. Dit gaat bestuurlijk via een Regionaal Educatieve Jongeren Agenda (REJA) en
inhoudelijk via samenwerking tussen onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit
het samenwerkingsverband worden de volgende sleutelbegrippen geformuleerd die centraal staan
ten aanzien van deze samenwerking:
- Het kind centraal: één kind/gezin, één plan, één regisseur;
- Een vroegtijdige signalering en integrale, multidisciplinaire probleemanalyse;
- Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en organisaties;
- Versterken van eigen kracht en het betrekken van het sociale netwerk;
- De school als vindplaats en waar nodig als werkplaats;
- Aansluiting van structuren onderwijs en CJG en uniforme positionering van
leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) daarin.
Fase 1: Ondersteuningscoördinator en CJG-contactpersoon en CJG in de school
De school heeft de verantwoordelijkheid om problemen rondom leerlingen vroegtijdig te signaleren.
Hierbij zijn verschillende professionals betrokken, onder andere docent, mentor en
ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator vormt hierbij de spil.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid, dat elke school binnen haar gemeente een CJGcontactpersoon tot haar beschikking heeft. Binnen school staat de CJG-contactpersoon beter bekend
als de schoolmaatschappelijk werker. Om de stap naar hulpverlening laagdrempelig te organiseren
wordt er sinds schooljaar 2014 – 2015 gewerkt met vanuit het project ‘CJG in de School’. Dit project
omvat een preventieve werkwijze die afstemming zoekt tussen school, (preventieve) hulpverlening
en ouder/jongere, met als doel het goed doorlopen van de schoolloopbaan betreffende leerlingen in
de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Dit project vindt plaats in de gemeente Heerenveen,
zowel op de vestiging Junior als op de Beugel. De jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen
vormen een duo en zijn actief als preventiewerker binnen de school. Zij signaleren, draaien
eventueel mee in de les en zijn bereikbaar buiten de lesuren. De preventiewerker is de
spilfunctionaris tussen de docent en mentor en eventuele hulpverlening. Door aanwezigheid van de
preventiemedewerker op school is de stap voor contact laagdrempelig. Dit geldt zowel voor
leerlingen als voor docenten en mentoren. Zo wordt vroegtijdig gesignaleerd of een leerling hulp of
ondersteuning nodig heeft.

Fase 2: Het Multidisciplinair overleg
Bij een behoefte aan bredere kennis voor een goed verloop van het hulpverleningsproces, kunnen
de ondersteuningscoördinator en de schoolmaatschappelijk werker een beroep doen op het
regionaal expertiseteam van de gemeente en/of het Multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO
functioneert als netwerkorganisatie, waarbij flexibel, op basis van afroep, de geschikte professionals
vanuit school en gemeente kunnen worden geselecteerd. Binnen het MDO wordt een casemanager
aangewezen. Onder diens verantwoordelijkheid wordt een multidisciplinaire integrale analyse
opgesteld en een plan van aanpak geformuleerd. Hierbij worden ouders en leerling betrokken.
Wanneer de school er niet in slaagt een leerling een passend onderwijsaanbod te bieden, komt het
MDO eveneens bij elkaar. Wanneer blijkt dat de school geen passend onderwijsaanbod voor de
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leerling kan realiseren, kan de school een verzoek indienen bij de toewijzingscommissie van het
samenwerkingsverband, voor een arrangement voor extra ondersteuning op
samenwerkingsverbandniveau. Het MDO voegt hierbij een advies toe over de invulling van de
benodigde ondersteuning. Dit advies kan worden opgesteld door een orthopedagoog, een kind- of
jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.

2.8 Samenwerking met ouders/verzorgers
Het Bornego College ziet een goed contact met ouders/verzorgers (in het vervolg aangeduid met
ouders) als een belangrijke factor in een goede ontwikkeling van haar leerlingen. Ouders worden op
verschillende manieren geïnformeerd over de gang van zaken rondom hun kind(eren) en de school.
De school werkt ten eerste met het ouderportaal SOMtoday en de website. Via beide wegen kunnen
ouders de vorderingen van hun kind online volgen. Hierin zijn onder andere cijfers, roosters,
afwezigheid en zo nodig het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opgenomen. SOMtoday is
gekoppeld aan de leerlingenadministratie, wat zorgt voor een actueel overzicht. Ten tweede komt
twee keer per jaar het blad @bornego uit, welke ouders een blik geeft in de school. Daarnaast wordt
naar aanleiding van de rapporten een ouderspreekuur georganiseerd. Ten slotte zijn er op de
vestigingen nog andere contactmomenten, hiervan is een kort overzicht opgenomen in de
schoolgids omdat dit per vestiging verschilt.
Met de komst van Passend Onderwijs worden ouders intensiever betrokken bij het
vormgeven van de ondersteuning rondom hun kind. In het geval dat er voor een leerling een OPP
opgesteld moet worden, wordt dit samen met ouders vormgegeven en jaarlijks geëvalueerd. Op het
Bornego College wordt bovendien gewerkt met zogenaamde ‘klankbordgroepen', om er achter te
komen wat ouders belangrijk vinden. Een klankbordgroep komt meerdere malen per jaar bijeen met
de leidinggevenden van de vestiging. Deze momenten worden gebruikt om elkaar te informeren
over zaken rondom school- en schoolbeleid en om te ‘klankborden’ over de ontwikkelingen in de
omgeving. Op deze manier kan de schoolorganisatie worden verbeterd. Daarnaast kunnen ouders
via de medezeggenschapsraad (MR) hun visie loslaten op de gang van zaken van de school.
Ontwikkelde beleidsstukken en belangrijke beslissingen worden aan de MR gepresenteerd. Zo kan
de MR het ondersteuningsprofiel van de school beoordelen door gebruik te maken van hun
adviesrecht. Via de ondersteuningsplanraad (OPR) kunnen ouders bovendien hun invloed uitoefenen
op de vormgeving van het ondersteuningsplan. Elk schoolbestuur wijst één persoon uit de MR aan
die deelneemt aan de OPR.
Op het niveau van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland worden ouders betrokken
bij besprekingen. Hierbij kan gedacht worden aan betrokkenheid bij het MDO, besprekingen met het
consultatieteam en het traject van de Toelatingscommissie. Wanneer zich geschillen voordoen
tussen ouders en school, heeft het ministerie onderwijsconsulenten aangewezen. Deze
onafhankelijke personen kunnen kosteloos worden opgeroepen bij een conflict over schoolplaatsing,
schoolverwijdering of het OPP. Indien dit geen uitkomst biedt, kunnen ouders een beroep doen op
de landelijke geschillencommissie.

2.9 Externe toets
Het Bornego College hecht veel waarde aan kwalitatief goed onderwijs. Om de kwaliteit te kunnen
toetsen maakt de school gebruik van de volgende middelen:
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Kwaliteitsscholen
Sinds 2010 wordt gewerkt aan het implementeren van kwaliteitszorg waarin het onderwijs en de
resultaten een centrale plek innemen, maar waarin ook andere aspecten worden meegenomen. Dit
betekent dat er systematisch en periodiek onderzoek wordt uitgevoerd naar de kwaliteit van
verschillende aspecten van de school en het onderwijs. Dit vindt plaats in een cyclus van 4 jaar.
Vanaf 2013 maakt het Bornego College gebruik van Kwaliteitsscholen. Met dit instrument is het
mogelijk de kwaliteit van het onderwijs te meten, evalueren en sturen. Hiervoor worden ouders en
leerlingen af en toe gevraagd om een digitale vragenlijst van Kwaliteitsscholen in te vullen. Met
behulp van dit instrument wordt kwaliteitszorg in de school geïntegreerd en is benchmarking
mogelijk.
Vensters voor Verantwoording
Het Bornego College doet mee aan het project Vensters voor Verantwoording. Dit is een initiatief
van scholen en overheid, waarmee prestaties van scholen op twintig punten eenvoudig met elkaar
kunnen worden vergeleken. In Vensters voor Verantwoording zijn ook de slagingspercentages
opgenomen.
Plan-Do-Check-Act
Het Bornego College werkt opbrengstgericht. Daarbij hoort het werken in een kwaliteitscyclus, wat
op het Bornego College wordt gedaan aan de hand van de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Er
worden doelen opgesteld voor medewerkers en leerlingen, er wordt gemeten of de doelen worden
bereikt, vervolgens wordt gezocht op welke manier het handelen kan worden verbeterd en hoe dit
aangepakt gaat worden. Een leerlingvolgsysteem is hierbij van cruciaal belang. Er wordt gewerkt met
het Cito-leerlingvolgsysteem (Cito-vas), toets 0-3. Het doel is om te kunnen bepalen en beoordelen
in hoeverre het Bornego College kwalitatief goed onderwijs biedt. Het Cito-volgsysteem geeft
daarnaast inzicht in individuele resultaten, wat een indicatie vormt voor het bieden van eventuele
extra ondersteuning.
LAKS-monitor
Door middel van de LAKS-monitor wordt op het Bornego College de mate van tevredenheid van
leerlingen gemeten. Na het invullen van de monitor worden de resultaten door het LAKS bekend
gemaakt aan de schoolbesturen, de media en de overheid. Op deze manier wordt inzicht verkregen
in wat er goed gaat op school en wat beter kan. Dit geeft aanleiding tot gesprek.
Goed onderwijs, goed bestuur
De afgelopen jaren is de autonomie voor schoolbesturen toegenomen. Om de kwaliteit van
onderwijs hierbij te kunnen garanderen is sinds 2010 de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van
kracht. De wet bepaalt onder andere dat de overheid mag ingrijpen als de kwaliteit op een school
ernstig of langdurig onder de maat is of wanneer sprake is van bestuurlijk falen. De wet draagt op
deze manier bij aan het terugdringen van zwakke en zeer zwakke scholen. Het Bornego College heeft
deze wet ook doorgevoerd in het bestuur van de organisatie. Meer informatie hierover vindt u op de
website van de school onder de noemer ‘Goed onderwijs bestuur’.
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Begrippenlijst
Cito lvs

–

Cito Leerlingvolgsysteem

CJG

–

Centrum voor Jeugd en Gezin

COTAN

–

Commissie Testaangelegenheden Nederland

CvO

–

Commissie van Onderzoek

HGW

–

Handelingsgericht Werken

KIVPA –

Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij
Adolescenten

LGF

–

Leerlinggebonden Financiering

LWOO

–

Leerwegondersteunend Onderwijs

MDO

–

Multi Disciplinair Overleg

MR

–

Medezeggenschapsraad

NIO

–

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

NPV-J

–

Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor Jongeren

OAT

–

Ondersteuning Advies Team

OGW

–

Opbrengstgericht Werken

OOGO

–

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOP

–

Onderwijs Ondersteunend Personeel

OPDC

–

Orthopedagogisch Didactisch Centrum

OPP

–

Ontwikkelingsperspectief

OPR

–

Ondersteuningsplanraad

PCL

–

Permanente Commissie Leerlingenzorg

PDCA

_

Plan- Do-Check-Act ( planmatig en cyclisch werken)
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PRO

–

Praktijkonderwijs

PTA

–

Programma van Toetsing en Afsluiting

REC

–

Regionaal Expertise Centrum

REJA

–

Regionaal Educatieve Jongeren Agenda

RMC

–

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RVC

–

Regionale Verwijzingscommissie

TAC

–

Toelatings- & Adviescommissie

(V)SO

–

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
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Bijlages

Gedrag en sociaalemotioneel

Aangemeld Cito BL
voor

Bijlage 1: Format toelating
Waarnemen
Naam

Werkhouding

TL

Leerachterstand

SP

RW

Thuissituatie

IQ Diagnose LWO

Gezondheid Veiligheid
en
verzuim

Dyslexie

Bijzonderheden Bijzonderheden didactisch
cognitief

Vragen voor de warme
overdracht
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Bijlage 2: Format Groeidocument

In te vullen door de toewijzingscommissie

AANMELDINGSFORMULIER TOEWIJZINGSCOMMISSIE ZUIDOOST-FRIESLAND OPDC en VSO
GEGEVENS TOEWIJZINGSCOMMISSIE
Dossiernummer
Ontvangen d.d.
Bespreking d.d.
Besluit genomen op
Genomen besluit
Advies (indien van toepassing)

Toelichting op het invullen van het aanmeldingsformulier:
Het aanmeldingsformulier bestaat uit:
Deel A
Gegevens leerling, ouders en school
Deel B
Analyse stimulerende en belemmerende factoren en samenvatting onderwijs/ondersteuningsbehoefte (uit groeidocument /OPP)
Deel C
Het traject tot nu toe
Deel D
Aanvraag arrangement
Ontwikkelingsperspectiefplan (voorbeeld)

Het formulier moet volledig worden ingevuld bij aanmelding bij de toewijzingscommissie. Het is noodzakelijke dat aanwezige relevante en onderzoeksverslagen,
gespreksverslagen en hulpverleningsverslagen van de afgelopen 2 jaar worden bijgevoegd bij deel C (zie bijlage 1 checklist dossier) . Mocht hiervoor toestemming nodig zijn
van ouders/verzorgers dan is het aan de school om deze toestemming te verkrijgen. Voor het Ontwikkelingsperspectiefplan kan gebruik gemaakt worden het bijgevoegde
plan in de bijlage. Indien school een eigen ontwikkelingsperspectief heeft ontwikkeld dat voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen kan dit ook gebruikt worden.
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Naam:
Datum:
Handtekening:

Indien de school reeds met een Groeidocument voor deze leerling heeft gewerkt met de duur van minimaal 1 jaar dan moet het groeidocument worden bijgevoegd ter
vervanging van onderdeel B. Het formulier dient voorzien van een handtekening van de directeur van de school digitaal te worden ingezonden naar het secretariaat van de
toewijzingscommissie.
Deel A: Gegevens leerling, ouders en school
Naam leerling
Geboortedatum
BSN
Adres
Postcode, plaats
Namen ouders/verzorgers/(gezins)voogd
Telefoon/mail ouders
Naam, locatie en emailadres van de school
Schoolloopbaan en huidige klas
Mentor (incl. contactgegevens)
Zorgcoördinator (incl. contact gegevens)
Overige betrokken instanties

Naam directeur van de school/locatie en handtekening
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5.

4.

3.

2.

1.

School

Docent

Klas

Gedrag, sociaal-emotionele
ontwikkeling en zelfredzaamheid

Werkhouding

Cognitieve en didactische
ontwikkeling

Stimulerende factoren
(Wat helpt de leerling om het
verwachte uitstroomniveau te behalen?

Deel B: analyse en samenvatting onderwijsbehoefte

6.

Gezondheid , zelfredzaamheid,
motoriek

Domeinen

7.

Belemmerende factoren
(Wat belemmert de leerling om het
verwachte uitstroomniveau te behalen?
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Ondersteuningsbehoefte
(Wat heeft de leerling nodig om het
verwachte uitstroomniveau te halen?)

9.

8.

Thuissituatie en vrije tijd

Veiligheid en verzuim

Samenvattende analyse
ondersteuningsbehoefte
Wat heeft de leerling volgens de school
nodig om zijn uitstroomniveau te halen?

Wat vindt de leerling?

Wat vinden ouders/verzorgers?

Wat stimuleert uw kind?

Wat stimuleert je?

Wat belemmert uw kind?

Wat belemmert je?

Wat heeft uw kind nodig om het uitstroomniveau te
behalen?

Wat heb je nodig om je uitstroomniveau te behalen? Hoe
zie jij je toekomst, wat wil je bereiken?
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Deel C: Het traject tot nu toe
1. Reden van aanmelding (waarom meldt u deze
leerling nú aan?)
2. Welke maatregelen zijn genomen en wat waren de
effecten?
2
Maatregel
Ontwikkelingsperspectiefplan
2.

Recente handelingsplannen met evaluaties

1.

3.

Consultatie met een lid van het consultatie-team
van het samenwerkingsverband
Twee deskundigen verklaringen uit MDO
bespreking
Medische gegevens en informatie
zelfredzaamheid (cluster 3)
relevante informatie uit IQ, psycho-diagnostisch
of psychologisch onderzoek en/of
toelatingsonderzoek LWO/Pro
Relevante informatie uit logboeken en LVS

Verslagen leerlingbespreking(en)/MDO’s
voorafgaand aan deze aanmelding
Rapportcijfers

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10. Indien aanwezig: relevante informatie uit
rapportage jeugdhulpverlening
11. Indien aanwezig: VPI

Graag in onderstaande tabel resumerend aangeven wat bij deze leerling wel en niet werkt.
Voeg als bijlagen toe alle beschikbare gegevens van de afgelopen 2 jaren op de volgende gebieden:
Data of periode
Conclusie/effect? (wat werkte wel/niet)

In bijlage 1 staat opgenomen welke documenten verplicht moeten worden bijgevoegd bij een aanmelding

Is er een positief advies voor plaatsing vanuit
VSO/OPDC? (voeg naam, contactpersoon en kort
contactverslag toe; )
Zijn er andere hulpverleners betrokken bij de leerling
op school of het gezin? Zo ja, welke? Graag
telefoonnummer en mailadres. Zie verslag CJG/SMW
e.d.
Samenvatting waarom binnen de school niet kan
worden voldaan aan de extra onderwijsbehoeften
van deze leerling

2
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bijgevoegd in bijlage…

Deel D: Aanvraag arrangement
Arrangement
0 Arrangement OPDC kortdurend
0 Arrangement OPDC langdurend
0 Arrangement VSO categorie 1 (ZMOK (cluster4) /ZMLK/LZ)
0 Arrangement VSO categorie 2 (LG)
0 Arrangement VSO categorie 3 (MG)

Motivatie
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Bijlage 1. Checklist dossier bij aanmelding Toewijzingscommissie ZO Friesland

Opmerking: deze checklist is uitsluitend van toepassing op aanmeldingen van leerlingen vanuit regulier primair
of voortgezet onderwijs voor plaatsing op OPDC of VSO

Dossier documenten

opdc

Volledig ingevuld aanmeldingsformulier toewijzingscommissie

x

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

x

Recente handelingsplannen met evaluaties

Cluster
4/zmok
x

ZML

LZ

LG

MG

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verslagen leerlingbespreking(en)/MDO’s voorafgaand aan deze
aanmelding

x

x

x

x

x

x

Rapportcijfers

x

x

x

x

x

x

Verslag consultatie met een lid van het consultatieteam van het
samenwerkingsverband

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

Twee deskundigen verklaringen uit MDO bespreking

3

Medische gegevens en informatie zelfredzaamheid

Relevante informatie uit IQ, psycho-diagnostisch of psychologisch
onderzoek en/of toelatingsonderzoek LWO/Pro
Relevante informatie uit logboeken en LVS

Indien aanwezig: relevante informatie uit rapportage
jeugdhulpverlening
Indien aanwezig: VPI

Indien aanwezig: Contactverslag vooroverleg OPDC/VSO

4

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
Indien
aanwezig
/relevant
x

3 Ten aanzien van de deskundigenverklaringen zijn in een aparte notitie de afspraken binnen het samenwerkingsverband vastgelegd. Het
betreft hier afspraken over wie de deskundigenverklaringen op mag stellen en eisen aan de inhoud van de deskundigenverklaring
4
Vooroverleg met OPDC/VSO is in beginsel verplicht. Mocht dit overleg om welke reden dan ook niet tot stand zijn gekomen dat dient de
aanmeldende school dit in deel C toe te lichten.
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Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

beginsituatie

Ontwikkelingsperspectiefplan (Voorbeeld)
domeinen

1. cognitieve en didactische
ontwikkeling
lange termijn doel:

2. werkhouding
lange termijn doel:

school, klas en docenten

lange termijn doel:

3. gedrag, sociaal-emotionele
ontwikkeling en
zelfredzaamheid

4.
lange termijn doel:

5. gezondheid
lange termijn doel:

6. veiligheid en verzuim
lange termijn doel:

doel korte termijn

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

(tussen)evaluatie

Datum:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

welke activiteiten/middelen,
door wie?

Datum:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

7. thuissituatie en vrije tijd
lange termijn doel:

Datum:

Datum:

Ontwikkelingsperspectiefplan (groeidocument) besproken met leerling/ouders/verzorgers/school
datum:
handtekening leerling voor gezien:
handtekening ouders/verzorgers voor gezien:

Datum:

Datum:
Resultaat:
Doel behaald:

toestemming/akkoord ouders/leerling voor bespreking (school en kernpartners - leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, begeleider passend onderwijs)
toestemming/akkoord ouders/leerling voor het delen van informatie met andere partijen (zie ook privacyreglement)
Handtekening school:

Overige opmerkinge
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