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Inleiding. 
 
 
In dit Schoolondersteuningsplan legt de school vast welk ondersteuningsaanbod ze heeft in 
basis- en extra zorg en legt de school vast hoe de expertise is gegarandeerd of behouden 
blijft ten behoeve van het aanbod.  
Op basis van dit ondersteuningsplan wordt de vraag naar ondersteuning, financiën en 
personeel geformuleerd richting de eigen school en het Samenwerkingsverband (SWV). 
Scholen hebben een inspanningsverplichting om uit eigen middelen in de lumpsum 
professionalisering en/of scholing van personeel te realiseren. Het SWV heeft met alle 
schoolbesturen de verplichting om een dekkend ondersteuningsaanbod te realiseren en te 
financieren. Scholen bepalen zelf met inachtneming van de wettelijke voorschriften wat in het 
ondersteuningsplan komt.  
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Hoofdstuk 2 – Organisatie  

 

 

2.1 Algemene gegevens van de school 

 

Curio prinsentuin Andel  

Buitenlaan 2  

Postbus 24  

T 088-2097474  

E prinsentuinandel@curio.nl  

I www.prinsentuinandel.nl 

 

Schoolleiding 

Curio prinsentuin Andel valt onder het bevoegd gezag van Curio.  

Curio is gevestigd in Etten-Leur.  

Het postadres luidt:  

Curio 

Postbus 699  

4870 AR Etten-Leur  

T: 088-2098000  

 

Curio prinsentuin Andel verzorgt het vmbo-onderwijs in de sector Groen.  

De directeur van Curio prinsentuin Andel is  de heer R. Engelse. Onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen ook Effent in Ooosterhout en Curio prinsentuin Oudenbosch.  

 

De heer Engelse is bereikbaar op het adres:  

Curio 

Trivium 74 

4873 LP Etten-Leur 

T: 088 209 81 42  

E: r.engelse@curio.nl  

 

De dagelijkse schoolleiding bestaat uit:  

mailto:prinsentuinandel@curio.nl
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De heer H. Weijtens,  

h.weijtens@curio.nl  

Mevrouw M. aan den Boom,  

m.aandenboom@curio.nl 

 
Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. 
Deze docenten zijn: 
LEERLINGCOÖRDINATOREN:  Mevrouw J. Baalmans, 

j.baalmans@curio.nl  
Mevrouw M. Stout,  
m.stout@curio.nl 
Mevrouw M. Hermeler 
m.hermeler@curio.nl  

DECANEN:  De heer M. Scheffer Leerjaar 4 
m.scheffer@curio.nl  
Mevrouw T. Mikkers-de Kruif leerjaar 3: 
t.mikkers-dekruif@curio.nl  

ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR:   Mevrouw M. Ellen  
m.Ellen-rijvers@curio.nl  

EXAMENSECRETARIS:     Dhr. M. Hoeijmakers  
m.hoeijmakers@curio.nl  

VERTROUWENSPERSOON:    De heer R. van Hoek  
r.vanhoek@curio.nl  
Mevrouw N. Hakkert  
n.hakkert@curio.nl  

 
Alle medewerkers zijn bereikbaar op 088-2097474 
 

2.3 Organisatie 

Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, 
gemengde/theoretische leerweg voor circa 580 leerlingen. Er zijn ruim 70 docenten aan de 
school verbonden. Daarnaast zijn er 13 medewerkers als onderwijsondersteunend personeel 
werkzaam. 

 

2.2 Regio 

Ligging van de school  

Onze school ligt in het Land van Heusden en Altena. De school heeft een grote regionale 
functie. Onze leerlingen komen uit o.a. Dongen, Oosterhout, Raamsdonksveer, 
Geertruidenberg, Made, Drimmelen, Brakel, Hank, Waspik, Almkerk, Wijk en Aalburg, 
Waalwijk, Loon op Zand, Vlijmen, Heusden, Elshout, Zaltbommel, Nieuwendijk en Giessen. 

  

 

 

 

mailto:prinsentuinandel@curio.nl
http://www.curio.nl/
mailto:h.weijtens@curio.nl
mailto:m.aandenboom@curio.nl
mailto:j.baalmans@curio.nl
mailto:m.stout@curio.nl
mailto:m.hermeler@curio.nl
mailto:m.scheffer@curio.nl
mailto:t.mikkers-dekruif@curio.nl
mailto:m.Ellen-rijvers@curio.nl
mailto:m.hoeijmakers@curio.nl
mailto:r.vanhoek@curio.nl
mailto:n.hakkert@curio.nl


 

    
Curio prinsentuin andel                                                     telefoon 0882097474                                                             IBAN NL61INGB0678914435 
Buitenlaan 2                                                                       e-mail prinsentuinandel@curio.nl                                           BIC INGBNL 2A 
4281 NX  Andel                                                                 website www.curio.nl                                                              KvK 41 1 0534 0 
                                                                                                                                                                                     BTW NL0092.56.945.B.01 

Busvervoer  

Curio prinsentuin Andel heeft een regionale functie. Een groot aantal van onze leerlingen 
komt met de bus naar school. Vanuit de gemeenten in de verre omgeving zijn er speciale 
busdiensten, die vlak voor de school stoppen en de leerlingen daar weer ophalen. Dit 
scholierenvervoer (met name lijn 668, 670 t/m 678) valt onder het normale openbaar vervoer 
en is tot stand gekomen door samenwerking tussen Curio prinsentuin Andel, TCR, Juijn 
Rossum en Arriva. De tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. 
 

Onderwijseenheden 

Zes procesbegeleiders geven leiding aan zes onderwijseenheden, waarbinnen ieder 
verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van de leerlingen op zowel didactisch als 
sociaal emotioneel gebied. Het intern ondersteuningsteam is ondersteunend aan de 
onderwijseenheden en leerlingen. 

De brugklassen en tweede klassen bestaan uit een heterogene groepen, waarbinnen de 
leerlingen op hun eigen niveau les krijgen bij de verschillende vakken. Het doel is dat de 
leerlingen na leerjaar 2 doorstromen naar het voor hen meest passende niveau, binnen de 
onderwijseenheden Groen & techniek, Voeding & gezondheid, Creatief & bloem, Plant & 
dier. 

Vanaf leerjaar 3 moet elke leerling op een bepaald niveau gaan werken i.v.m. de examens. 
Vakken volgen op een hoger niveau kan en wordt nagestreefd. 
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Hoofdstuk 3 – Ondersteuningsstructuur 

 

3.1 Visie en missie. 
 

Visie 

Curio wil leerlingen een goede toekomst bieden. Weten waar je talenten liggen en hoe je 
jezelf ontwikkelt, is voor de banen van de toekomst belangrijker dan ooit. Curio biedt daarom 
onderwijs waarin leerlingen centraal staan. We moedigen ze aan om te ontdekken en 
prikkelen hun nieuwsgierigheid. We leiden ze op tot zelfbewuste deskundigen in hun 
vakgebied. Zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Curio 
laat studenten en leerlingen groeien.  
 
Kernwaarden 
Curio is nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust. Dat zijn onze kernwaarden. Ze geven aan 
wie we als organisatie zijn en hoe we ons gedragen. Daarnaast zijn het waarden die we onze 
leerlingen meegeven. We leren ze om nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust te zijn. Zo 
helpen we ze te groeien. 
zijn. Zo helpen we ze te groeien. 

Curio prinsentuin Andel wil leerlingen opleiden tot zelfstandige individuen, die zich in het 
MBO en binnen het werkveld op een adequate wijze kunnen profileren. 

De school wil iedere leerling de mogelijkheid bieden om het maximale uit zichzelf te halen 
door zijn talenten te benutten en verder te ontwikkelen.  

Elke leerling, die belemmeringen ondervindt in zijn ontwikkeling, komt in aanmerking voor 
begeleiding . De begeleiding is afgestemd op de behoefte van iedere leerling (maatwerk).  

Zorg, geboden aan leerlingen is geïntegreerd en in samenhang opgenomen in het 
onderwijsleerproces, zodat  er voor leerlingen de mogelijkheid bestaat het maximale uit 
zichzelf te halen. De begeleiding is afgestemd op de behoefte van de leerling waar het 
uitgangspunt is om recht te doen aan verschillen. Het ondersteuningsteam is hierbij 
ondersteunend aan het team. Soms blijkt de ondersteuning van Curio prinsentuin Andel niet 
voldoende voor een leerling om tot optimale ontwikkeling te komen. Er zal dan in 
samenspraak met ouders en de leerling naar een passende onderwijsplek gezocht worden. 
De grenzen in begeleiding worden verderop in dit plan omschreven. 

Veilig schoolklimaat 
- Leerlingen worden actief gevolgd door de mentor, het docententeam van de 

onderwijseenheid in samenwerking met het ondersteuningsteam. 
- Er wordt actief antipestbeleid gevoerd en gewerkt volgens het pestprotocol.  
- Het eindejaarsproject van leerjaar 1 en 2 staat in het teken van veiligheid en gezondheid. 

Externe partijen zoals politie, bureau Halt, Totally trafic (ANWB) etc. verzorgen workshops. 
- Met betrekking tot zorgsignalen hanteert Curio prinsentuin Andel de richtlijnen van de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gewerkt met een 
veiligheidsplan.   

 

 

 

3. 2  Ondersteuning 
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Curio prinsentuin Andel kenmerkt zich door een sterke basisstructuur en een veilig 
schoolklimaat. Binnen de schoolcultuur is er sprake van een goede afstemming tussen 
onderwijs en ondersteuning, waardoor er sprake is van een vangnet voor kinderen die extra 
zorg en aandacht behoeven. Onderwijs en ondersteuning vloeien in elkaar over. Het 
systeem van de ondersteuning is samenhangend met en geïntegreerd in het  
schoolsysteem. 

Door een krachtige leeromgeving zal begeleiding zoveel mogelijk in de reguliere lessen en in 
de begeleiding door de mentor worden geboden. Docenten en mentoren zijn op de hoogte 
van de kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften van de  leerling en zijn directe omgeving. Zij 
zijn bekwaam om maatwerk te leveren in de lessen. Ouders zijn verantwoordelijk en worden 
als zodanig gekend en betrokken bij de ondersteuning die aan leerlingen wordt geboden.  

Ondersteuning aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de reguliere lessen. Docenten 
sluiten in de les aan bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In de leerling 
besprekingen wordt naar aanleiding van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de 
geboden begeleiding besproken en geëvalueerd, zowel op didactisch als op sociaal-
emotioneel gebied. Daar waar nodig wordt de ondersteuning aangepast. 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerling en 
ouders/verzorgers. De mentor monitort de ontwikkeling van de leerlingen en schalen de 
ondersteuning op waar nodig. 

 

Ondersteuning op didactisch gebied 

Didactische ondersteuning vindt plaats in de steunlessen, welke opgenomen zijn in het 
rooster. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een vakgebied, krijgen 
verlengde instructie en préteaching tijdens deze uren. 

Voor leerlingen met dyslexie gelden ondersteunende faciliteiten: 
- Extra tijd bij proefwerken of minder proefwerkvragen. 
- Spellingfouten worden minder zwaar aangerekend bij de vreemde talen. Bij de 

overige vakken tellen spelfouten alleen mee als daar specifiek naar gevraagd wordt.  
- Het gebruik van hulpmiddelen, zoals Kurzweil 3000, indien de leerling gebaat is bij 

mondeling toetsen. Dit is een digitaal voorleesprogramma. Het kan worden 
geïnstalleerd op  de laptop van de leerling, zodat de leerling zowel thuis als op school 
met Kurzweil kan werken. Het wordt ingezet bij toetsen. Het programma kan ook 
boeken en websites voorlezen. 

- De leerling mag gebruik maken van digitale tekst- en werkboeken.  
Deze voorzieningen gelden alleen voor leerlingen met een dyslexieverklaring. 

Voor leerlingen met dyscalculie gelden ondersteunende faciliteiten: 
- Extra tijd of minder opdrachten bij proefwerken waar rekenkundige vaardigheden 

gevraagd worden.  
- Gebruik van rekenmachine (bij daarvoor aangewezen opdrachten in Cito-toetsen en 

wiskundetoetsen).  
- De mogelijkheid om gebruik te maken van een individueel aangepast hulpboekje (niet 

bij examen).  
Deze voorzieningen gelden alleen voor leerlingen met een dyscalculieverklaring. 
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Ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied 

De mentor is eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. Zij volgen het sociaal en 
emotioneel welbevinden van de leerlingen. De mentor heeft regelmatig een gesprek met de 
mentorleerling. Dit wordt geïntensiveerd op het moment dat de leerling op sociaal of 
emotioneel gebied meer ondersteuning nodig heeft. 

Daarnaast heeft de mentor aandacht voor het groepsproces en de interacties in de klas. 

Op het moment dat de mentor ondersteuning ontoereikend blijkt voor adequate 
ondersteuning aan de leerling en/of de klas, kan er opgeschaald worden naar de experts van 
het ondersteuningsteam. 

 

Inzet experts 

Het ondersteuningsteam kent 2 verschillende experts: 

- Orthopedagoog 
- Ambulant begeleider (extern) 

 
De orthopedagogen hebben een overkoepelende rol. Zij monitoren de specialistische 
ondersteuning, kunnen meedenken en adviseren. Ook begeleiden zij individuele trajecten 
met leerlingen, afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek. Zij maken deel uit het van 
het team van Curio prinsentuin Andel en hebben daardoor zicht op wat er speelt betreft de 
ontwikkeling binnen het docententeam en de ondersteuning van de leerlingen. Zij hebben 
hierdoor zicht op de behoeften van docententeam en kunnen het initiatief nemen tot het 
organiseren van bijeenkomsten gericht op professionalisering binnen het onderwijs. Hierover 
onderhouden zij contact met het management. 

De ambulant begeleiders begeleiden een leerling, de mentor en de docenten in de extra  
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zij onderhouden het contact met externe partijen, 
evenals de ouders. Zij stellen een OPP op voor de leerling en dragen zorg voor de uitvoering 
daarvan, in samenwerking met de mentor en het docententeam.  
Wanneer de extra ondersteuning voor een leerling niet voldoende blijkt voor de leerling om 
voldoende kunnen functioneren en ontwikkelen binnen de school, kunnen zij in samenspraak 
met ouders en school een aanvraag voor het VSO voorbereiden. Ook kunnen zij ouders 
adviseren tijdens dit traject. 

De ambulant begeleiders zijn betrokken tijdens geplande externe overleggen. 

Doelen/Verwachte resultaten 

We splitsen onze doelen en verwachtingen uit in verschillende lagen van begeleiding. Wat 
hoort bij elke laag. Vrij vertaald: licht, medium en intensief (eventueel in samenwerking met/ 
in combinatie met ondersteuning vanuit externe instanties.).  

Het doel wat Curio prinsentuin Andel haar zelf stelt is om de kwaliteit van de zorgstructuur te 
borgen. Docenten, begeleiders, leden van het ondersteuningsteam zijn goed op elkaar 
ingespeeld. In het kader van Passend onderwijs is het van groot belang binnen ons 
zorgprofiel onze mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk aan te geven. 
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Eerstelijnszorg. 

In de eerstelijns zorg gaat het om ondersteuning gegeven door de mentor en de vakdocent, 
en de onderwijseenheid. 

In de onderbouw ligt het accent op ondersteuning in de basisvaardigheden voor rekenen en 
taal en op het gebied van de studievaardigheden. Er is aandacht voor de  leerproblemen, die 
met name bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een rol spelen. Daarnaast is er  
aandacht voor problemen op het sociaal-emotioneel gebied en gedragsmatig gebied, die een 
juiste werkaanpak belemmeren, zoals problemen met structureren, ordenen, concentratie en 
motivatie. We streven op Curio prinsentuin Andel naar maatwerk. De ruimte hiervoor vinden 
we bij de mentorlessen en de vaklessen.  

Er wordt van de eerstelijnszorg expertise verwacht op het gebied van specifieke 
leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie en problemen in de executieve 
functies.  

Een taak van docenten is het signaleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en 
deze leerlingen in de les begeleiden. De docenten zijn bekend met de kenmerken van veel 
voorkomende leerproblemen. Zij dienen op grond daarvan, samen met de leden van het 
ondersteuningsteam, uitvoering te geven aan begeleiding, gericht op de problematiek en 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. De docenten moeten daarnaast bekwaam zijn  om 
naar aanleiding van signalering mogelijke problemen in beperkte mate verder te 
onderzoeken om op grond daarvan een aanpassing te kunnen doen in het programma van 
de leerling.  

Een niet onbelangrijke component binnen Curio prinsentuin Andel  is het pedagogisch 
didactisch klimaat  c.q. een veilige motiverende leeromgeving. Docenten bieden in hun 
lessituatie ondersteuning aan leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied en 
gedragsmatig gebied. Zij streven eenheid in de begeleiding na en evalueren dat regelmatig 
in mentorgesprekken met de leerlingcoördinator en tijdens de leerlingbespreking. De 
leerlingcoördinator stuurt in deze het evaluatieproces.  

De docent is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteuning in de les. Op verzoek 
van de docent/teamleider kan het ondersteuningsteam de docent zelf ondersteunen dan wel 
de leerling hulp bieden. De hulp van het ondersteuningsteam aan de leerling buiten de les is 
een kortdurend traject (in principe niet langer dan 2 maal 8 weken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweedelijnszorg. 
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(Zorg door de experts) 

Mentoren en docenten worden in hun begeleiding aan leerlingen ondersteund door experts 
voor wat betreft het herkennen van problemen, ondersteuning bij het programma en 
begeleiding van een leerling.  

Voor het signaleren en het herkennen van leerproblemen kan het intern ondersteuningsteam 
( IOT = orthopedagoog, de leerlingcoach en de leerlingcoördinator) zowel een docententeam 
als individuele docenten ondersteunen. Dat kan door collegiale consultatie, begeleiden van 
de eigen vakgroep, verzorgen van studiebijeenkomsten, enz. 

Een belangrijke taak van de experts is het ondersteunen van de docenten. In onze 
organisatie is de meest voor de hand liggende manier  in deze de collegiale consultatie en 
kennisdeling en -vergroting binnen de eigen vakgroep. Dit houdt in: de begeleiding van (de 
hulp aan) docenten met betrekking tot de begeleiding van een individuele leerling, de aanpak 
van een specifiek leerprobleem in de les en ook ondersteuning bij de uitvoering van de het 
taal- en rekenbeleid. 

Voor leerlingen met een zeer ernstige en/of gecompliceerde problematiek geeft het 
ondersteuningsteam advies aan mentor, vakdocenten en ouders. Zij stelt ook het 
ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Het ondersteuningsteam voert samen met de 
mentor het OPP uit of begeleidt de docent bij de uitvoering. Naast dat de orthopedagoog het 
docententeam ondersteunt, kan de leerling in dien nodig ook individueel begeleid worden of 
begeleid worden binnen een klein groepje leerlingen met dezelfde ondersteuningsbehoefte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde lijnszorg. 

(Hulp van buiten de school) 
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Bij zeer ernstige en gecompliceerde leer- en of gedragsmatige problemen wordt bekeken 
welke hulp de school kan bieden. De leerlingcoördinator kan, na consultatie bij het 
ondersteuningsteam, adviseren dat een langer traject (meer dan 16 weken) van begeleiding 
door een specialist nodig is. 

Indien de hulp, die nodig is, niet, of voor een deel niet door de school geboden kan worden, 
wordt door de ondersteuningscoördinator aan ouders geadviseerd hulp buiten de school te 
zoeken  

De school zoekt afstemming tussen schoolse en buitenschoolse zorg, in overleg met de 
ouders en met de buitenschoolse hulpverlener.  

Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag komen er ambulant begeleiders naar Curio 
prinsentuin Andel, voor ondersteuning van het docententeam en/of ondersteuning aan de 
leerling.  

Voor leerlingen met een gedragsmatige/psychiatrische problematiek én specifieke 
ondersteuningsbehoeften, komt er een ambulant begeleider van expertisecentrum De 
Kracht. Voor leerlingen met taal-spraak of gehoorproblematiek én specifieke 
ondersteuningsbehoeften, komt een ambulant begeleider van Auris. Kinderen die langdurig 
ziek zijn of kinderen met een lichamelijke beperking  worden begeleid door een ambulant 
begeleider van OC Leijpark. 

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt in overleg met de ambulante 
begeleider afgesproken welke taken de ambulante begeleider kan uitvoeren in de 
ondersteuning van de docenten en mentoren en in de directe ondersteuning van de leerling.  
Daarbij geeft de school haar grenzen aan ten aanzien van de mogelijke te bieden 
ondersteuning.  Indien de school samen met de ambulante begeleider de ondersteuning aan 
de leerling niet kunnen bieden, dan zal in gesprek met ouders geadviseerd worden om 
hulpverlening en mogelijk ook onderwijs buiten Curio prinsentuin Andel te zoeken. Hierbij 
zullen Curio prinsentuin Andel en de ambulant begeleider de ouders ondersteunen en 
mogelijkheden onderzoeken.  

Verder in dit plan is het beleid van de school  aangegeven met betrekking tot de grenzen aan 
de hulp die leerlingen op het gebied van leerproblemen of sociaal-emotionele problemen 
kunnen krijgen.  De hulpvraag kan de expertise van de school overstijgen, waardoor er een 
te zwaar beroep gedaan wordt op de zorgmogelijkheden van de school of dat de school niet 
kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hiervan is sprake op het 
moment dat leerlingen langdurig individuele hulp nodig hebben, op meer gebieden hulp van 
een expert nodig hebben, de hulp van de expert te intensief moet zijn of hulp van een expert 
gedurende zeer lange tijd nodig is of als de leerling te veel individuele ondersteuning nodig 
heeft tijdens de lessen of als de sociaal-emotionele veiligheid van de leerling of van 
medeleerlingen in gevaar komt, waardoor de schoolloopbaan niet goed vervolgd kan 
worden. School zal dan in samenspraak met ouders advies aanvragen bij het 
samenwerkingsverband om zo passend onderwijs voor de leerling te realiseren.  

 
 

 

Functie extern OT 

 Het Ondersteuningsteam (OT) 

Curio prinsentuin Andel heeft een extern ondersteuningsteam (OT). In het 
ondersteuningsteam participeren de belangrijke externe partners in zorg. 
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Het OT richt zich op: 

- Interventie en samenwerking 
- Consultatie 
- Doorverwijzing 
- Nazorg 

 
Het OT draagt bij aan de permanente kwaliteitsbewaking van  de school. Het OT bestaat uit 
de ondersteuningscoördinator, twee orthopedagogen, de ambtenaar leerplicht, de 
schoolarts, de CJG-er, ambulante begeleiders, en directie (op afroep). Het gaat hierbij om 
instanties van de gemeente Altena. School of instanties leggen daar waar mogelijk contacten 
met de instanties uit de gemeente waar de leerling woont. Het OT komt vijf keer per jaar bij 
elkaar in deze samenstelling. De afspraken, gemaakt binnen het OT, worden genotuleerd.  

Het OT heeft als voordeel dat de leerlingen waar zorgen over zijn worden besproken in een 
multidisciplinair team. Expertise wordt gedeeld om de leerlingen op een zo optimaal 
mogelijke manier te kunnen ondersteunen en begeleiden. 

Veel problemen, aan de orde komend in de vergaderingen, zijn complex en school 
overstijgend. Mentoren en docenten gaan lang door in hun begeleiding, soms ook over de 
grenzen van het regulier onderwijs. Dit heeft o.a. geresulteerd in een goede zorgstructuur 
met veel deskundigheid. Als een leerling eenmaal in beeld is van het OT, is een oplossing 
vaak gecompliceerd.  

Zorg en ondersteuning is er voor ALLE  leerlingen.  Een indicering is daarvoor niet strikt 
noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Onderwijsondersteuningprofielen in de school 

 

 Beschrijving basisondersteuning 

 
 
Curio prinsentuin Andel kenmerkt zich door een sterke basisstructuur en een veilig 
schoolklimaat. Binnen de schoolcultuur is er sprake van een goede afstemming tussen 
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onderwijs en ondersteuning, waardoor er sprake is van een vangnet voor kinderen die extra 
zorg en aandacht behoeven. Onderwijs en ondersteuning vloeien in elkaar over. Het 
systeem van de ondersteuning is samenhangend met en geïntegreerd in het  
schoolsysteem. 
Door een krachtige leeromgeving zal begeleiding zoveel mogelijk in de reguliere lessen en in 
de begeleiding door de mentor worden geboden. Docenten en mentoren zijn op de hoogte 
van de kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften van de  leerling en zijn directe omgeving. Zij 
zijn bekwaam om maatwerk te leveren in de lessen. Ouders zijn verantwoordelijk en worden 
als zodanig gekend en betrokken bij de ondersteuning die aan leerlingen wordt geboden.  
 
 
Ondersteuning aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de reguliere lessen. Docenten 
sluiten in de les aan bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In de leerling 
besprekingen wordt naar aanleiding van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de 
geboden begeleiding besproken en geëvalueerd, zowel op didactisch als op sociaal-
emotioneel gebied. Daar waar nodig wordt de ondersteuning aangepast. 
 
Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor leerling en 
ouders/verzorgers. De mentor monitort de ontwikkeling van de leerlingen en schalen de 
ondersteuning op waar nodig. 
 
Onder basisondersteuning rekenen wij bij Curio prinsentuin Andel: epilepsie, tic stoornissen, 
faalangst, onrust/concentratieproblemen, leerproblemen binnen het VMBO profiel, dyslexie, 
dyscalculie, astma, eczeem, en hyperventilatie. 

Tot onze ambities (tot uitdrukking komend in onze tweedelijnszorg) rekenen wij: zeer slecht 
ziend, slechthorend, slechthorend/spraaktaal, lichamelijke handicap (mits praktijklessen 
adequaat, eventueel met aanpassingen gevolgd kunnen worden), PTSS / automutilatie, 
autisme spectrum stoornissen, angststoornissen en affectieve verwaarlozing.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Beschrijving extra ondersteuning  

 
Extra ondersteuning op didactisch gebied 
Extra didactische ondersteuning vindt plaats in de steunlessen. Leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben op een vakgebied, krijgen verlengde instructie en préteaching 
tijdens deze uren.  
 

Extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied 
Blijkt de reguliere ondersteuning onvoldoende voor een leerling, zal het ondersteuningsteam 
ingeschakeld worden. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in drie niveaus van begeleiding: 
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Licht Maandelijks individuele begeleiding en/of coaching van het team door het 
ondersteuningsteam 

Medium Maandelijks individuele begeleiding en/of coaching van het team door het 
ondersteuningsteam 
Begeleiding zoals beschreven in het OPP 

Intensief (Twee)Wekelijks individuele begeleiding en/of coaching van het team door 
het ondersteuningsteam 
Begeleiding zoals beschreven in het OPP 

  
 
 
 
 
De intensieve begeleiding van leerlingen doorloopt vier fasen:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.4 Beschrijving zorg, wanneer de grenzen van de school worden overschreden 

 
Onze grenzen wat betreft ondersteuningsmogelijkheden worden beschreven in orthobeelden 
en ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij willen we opmerken dat voor alle leerlingen geldt 
dat het gehele dossier bekeken wordt, zodat er een totaalbeeld van de leerling verkregen 
wordt. 

 
Leerlingen die niet voldoen aan het VMBO niveau (IQ <80 en leerachterstanden op twee 
leergebieden boven de 50% (de combinatie technisch lezen en spelling daarbij uitgesloten) 
en/of een advies van de basisschool hebben voor Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijk 
onderwijs worden niet toegelaten. 

•Uitvoering plan 
en werken aan 
de gestelde 
doelen

•Evaluatie: 
begeleiding 
afsluiten of 
voortzetten

•Plan van 
aanpak ten 
behoeve van de 
ondersteuning

•In kaart 
brengen van de 
ondersteunings
vraag en -
behoeften.

Fase 1 
Onderzoek 
(4 weken)

Fase 2 Plan 
opstellen 
(2 weken)

Fase 3 
Realisatie 
(8 weken)

Fase 4 
Evaluatie
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Grenzen met betrekking tot orthobeelden:  

- blind,  
- verstandelijk gehandicapt/emotionele problematiek, 
- downsyndroom,  
- reactieve hechtingsstoornis/ externaliserend gedrag,  
- ODD,  
- hoogbegaafd-sensitief, 
- hoogbegaafd/gedragsproblematiek. 

 
Wanneer de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling dermate groot is, dat er 
structureel intensieve en individuele ondersteuning nodig is, kunnen wij dat niet bieden. 
Grenzen met betrekking tot ondersteuningsmogelijkheden: 

- Één-op-één begeleiding, omdat de leerling anders niet tot werken komt, 
- Meer dan wekelijkse begeleiding van het ondersteuningsteam, 
- Agressief gedrag, 
- Oppositioneel gedrag, waarbij begeleiding niet mogelijk is. 

 

Op het moment dat de ondersteuning aan de leerling over de grenzen en mogelijkheden van 
Curio prinsentuin Andel gaan, zal er samen met ouders bekeken worden wat wel een 
passende onderwijsplek is voor de leerling, welke tegemoet komt aan de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Hierbij kan gedacht worden aan Voortgezet 
speciaal onderwijs, praktijk onderwijs of een plaatsing op het Orthopedagogisch Didactisch 
Centrum van het samenwerkingsverband. In deze gevallen zal het samenwerkingsverband 
gevraagd worden om mee te denken en een Toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor 
één van de genoemde opties. Een andere mogelijkheid is dat er ingezet wordt op zorg. De 
leerling zal buiten school een hulpverleningstraject volgen. Dit initieert de hulpverlening. Na 
afloop van dit traject zal vervolgens samen met alle betrokkenen bekeken worden wat een 
passende onderwijs plek is voor de leerling om het onderwijs te vervolgen. 

 

 

 

 

 

3.5 Waar is Curio prinsentuin Andel sterk in en waar is nog ontwikkeling nodig als het om 
ondersteuning gaat? 

 

Hiervoor verwijzen we graag naar onze ambities. Het mag duidelijk zijn dat de school 
ondertussen meer ervaring heeft met autisme spectrum stoornissen (de populatie hiervan is 
nu eenmaal groter) dan bijvoorbeeld bij zeer slecht ziend. We bekwamen ons steeds binnen 
al onze ambities en houden ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze 
basisondersteuning. We maken hierbij gebruik van de ambulante begeleiders die het 
docententeam voorlichten en kennis delen. 
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Hoofdstuk 4 – Leerlingenstromen  
 
 
4.1 Overzicht leerlingenstromen  
 
De schoolleiding is continu bezig met leerlingenstromen. De in-, door- en uitstroomgegevens 
worden derhalve met enige regelmaat besproken. Leerlingen komen uit diverse gebieden 
rondom Andel naar Curio prinsentuin Andel. Curio prinsentuin Andel heeft daarmee een 
regiofunctie. De school kenmerkt zich, door o.a. een solide begeleidingsstructuur,  met  een 
lage afstroom van leerlingen. 
  
Alle leerlingen die uitstromen naar het mbo / havo worden door mentor en decaan begeleid 
bij hun keuze.  

Een overdrachtsdossier, wat door de ontvangende school wordt aangeboden, wordt 
nauwgezet ingevuld en daar waar nodig begeleidt met een “warme overdracht”.  Decanen 
‘volgen’ de leerlingen nog gedurende het eerste jaar op de vervolgopleiding. 
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Hoofdstuk 5-  Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen 
 
5.1 Advies en oriëntatie basisscholen 
 
Curio prinsentuin Andel staat open om voorafgaand aan de aanmelding van een leerling mee 
te denken met de basisschool over wat een passende plek is voor een leerling, indien de 
basisschool daar twijfel over heeft. Er kan een oriënterend gesprek aangevraagd worden met 
de orthopedagogen van het ondersteuningsteam. Voorafgaand aan dit gesprek zal het 
dossier opgevraagd worden, zodat er kennis is over de leerling. Tijdens dit gesprek worden 
de ondersteuningsbehoeften van de leerling besproken en worden de mogelijkheden en 
grenzen van Curio prinsentuin Andel aangegeven. 
 
Bij twijfel kan de basisschool advies vragen bij de advies commissie van het 
samenwerkingsverband. 
 
 

5.2 Het OPP 

Voor leerlingen met een extra zorgbehoefte zal een Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 
gemaakt worden. Voor dit OPP zie bijlage 1.  

Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de 
basiszorg biedt.  

Bij de volgende indicaties zal de school een OPP opstellen: 

• Indien de leerling op grond van de didactische vorderingen in aanmerking komt  voor 
plaatsing, maar op grond van gedragsgegevens niet. Er zal met ouders en met hulp 
van het samenwerkingsverband gezocht worden naar een passende plaats; 

• Indien er sprake is van een gedragsproblematiek bij de leerling, in combinatie met 
ondersteuningsbehoefte vallend binnen de extra ondersteuning ;  

• Indien de leerling  niet alleen problemen op school heeft, maar ook thuis en op straat, 
waarvoor soms ook hulp geboden wordt door jeugdhulpverlening; 

• Indien er sprake is van een  discrepantie tussen het beeld dat ouders en school 
hebben van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, met als doel verheldering 
en een afgestemde ondersteuning te vinden ten behoeve van de leerling.  
Het OPP geeft zicht te op de problematiek van de leerling binnen de onderwijssetting, 
waarbij bevorderende en belemmerende factoren van de school benoemd worden. 

 

Er wordt gewerkt met het OPP, zo lang extra ondersteuning nodig blijkt te zijn voor de 
leerling. Het OPP wordt gesloten als de basiszorg voldoende blijkt te zijn. Dit zal tijdens de 
evaluatiemomenten worden besproken met ouders en de leerling. Het OPP zal in 
samenspraak met ouders beëindigd worden. De  leerling zal binnen de reguliere 
zorgstructuur van de school gevolgd worden.  

 

Het OPP is een noodzakelijk document om bij het samenwerkingsverband advies te vragen 
over de begeleiding van de leerling of een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor 
Praktijk onderwijs, Speciaal Voortgezet Onderwijs of een plaats op het Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum.  
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Hoofdstuk 6- Beleid ouders / verzorgers 

De positie van de ouders en de leerlingen is heel belangrijk. De privacy is geregeld in artikel 
17a lid 14 WVO. Ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften en het onderwijsarrangement 
hebben ouders/verzorgers en leerlingen bepaalde wensen.  Bij het formuleren van het OPP 
zijn de ouders/verzorgers en de leerling mede ondertekenaar van het perspectief. 
Gedurende het hele proces blijft de school verantwoordelijk voor de communicatie met en de 
informatievoorziening richting ouders en leerling. De school verwacht ook van 
ouders/verzorgers een open communicatie.  

 
6.1 Informatieverstrekking  
 
De informatieverstrekking ten aanzien van de ondersteuningsmogelijkheden naar 
ouders/verzorgers is geborgd in voorlichtingsbrochures en presentaties. Daarnaast heeft de 
website van de school heeft een apart hoofdstuk over de ondersteuningsmogelijkheden .  
Tot slot zijn de mentoren, de ondersteuningscoördinator en de leerlingcoördinatoren nauw 
betrokken bij de individuele ondersteuningsvragen.  
Medezeggenschap van de ouders is geregeld en geborgd in de uitvoering van de 
Ondersteunings-planraad (OPR). De OPR is samengesteld op het niveau van het 
Samenwerkingsverband. Voor verdere informatie zie www.swvdelangstraat.nl  
 
 
6.2 Doorverwijzen en afspraken met instanties  

Bij aanmelding  

Bij aanmelding wordt bij extra ondersteuning een traject gevolgd waarbij binnen zes (uiterlijk 
tien) weken door school wordt onderzocht welke extra ondersteuning nodig is en of de 
school dat kan bieden. Zo niet, dan moet de school met ouders op zoek naar een andere 
school met passend onderwijs.  

In dit traject geeft de school ruimte voor de visie van de ouders en de leerling. Mogelijke 
wensen ten aanzien van de invulling van de ondersteuningsbehoefte zullen gemotiveerd in 
het aanmeldingsdossier opgenomen worden.  

Indienwenselijk wordt de ACT (Advies Commissie toelating) van het Samenwerkingsverband 
(SWV) betrokken voor advies of een toelaatbaarheidsverklaring voor een andere vorm van 
onderwijs. De ACT geeft in haar advies een goede verslaglegging en een heldere 
uiteenzetting van haar motivatie.  

De ACT stuurt haar advies over het arrangement en eventuele opmerkingen (zienswijze) 
naar de school (ondersteuningscoördinator) en de school voor VO stuurt het naar de 
ouders/verzorgers. Ook voor de verdere uitvoering van het arrangement is de school het 
communicatiekanaal naar ouders.  

Het SWV heeft een bezwaarprocedure met betrekking tot toelaatbaarheid, zodat ouders 
weten wat zij kunnen doen als ze het niet eens zijn met een beslissing van de school of een 
advies van de ACT ten aanzien van toelaatbaarheid. De school (in het kader van de 
zorgplicht) waar de leerling is aangemeld, is verantwoordelijk voor de communicatie met de 
ouders. 
Als ouders het niet eens zijn met de aanvraag van de school, wordt het 
Samenwerkingsverband ingeschakeld voor bemiddeling. 
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Tussenvoorzieningen  

Het Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) is een bovenschoolse voorzieningen voor 
leerlingen die tijdelijk meer intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag 
en/of sociaal-emotioneel functioneren. In principe heeft de tussenvoorziening de bedoeling 
de leerling terug te laten keren naar de eigen school. In sommige gevallen is de 
tussenvoorzieningen nodig om elders de juiste onderwijsplaats voor de leerling te vinden en 
de doorstroom daarnaar toe mogelijk te maken. Het SWV realiseert op deze wijze een 
dekkend en samenhangend netwerk van voorzieningen binnen en tussen scholen voor VO 
en VSO-scholen cluster 3 en 4. Zij wil aan de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces bieden op een zo passend mogelijke plaats. Leidend voor een 
passende plaats zijn: de ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van de leerling, de wens 
van de ouders en de (on)mogelijkheden van de school om een passend traject aan te 
bieden.  

Zie: http://opdcboost.nl/ 
 
OPDC  Boost 

Boost! is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), bedoeld voor alle leerlingen die 
de connectie met het onderwijs dreigen te verliezen of reeds verloren hebben. Binnen OPDC 
Boost! wordt een passende leeromgeving geboden met als doel terug te keren naar een 
vorm van onderwijs. Voor elke leerling wordt in samenwerking met leerling, 
ouders/ verzorgers en school een persoonlijk leerplan (PLP) opgesteld waaruit een onderwijs 
(ondersteunings) arrangement voortvloeit. Hierin staan de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften centraal. 
 
Een OPDC Boost! traject werkt met een fasering, waarin sprake is van een opbouw naar 
hogere fasen. De opbouw in fasen staat voor een ontwikkeling die doorgemaakt moet 
worden, met als 
einddoel een volledige schoolgang op een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs of 
beroepsonderwijs 
en/of het behalen van een diploma. 
Fase 0: observatie- en screeningsfase 
Fase 1: werken aan doelen 
Fase 2: realiseren van een arrangement 
Fase 3: arrangement met onderwijs 
Fase 4: terugkeer naar onderwijs 

(Bron: website OPDC Boost http://opdcboost.nl/) 
 

 

 

 

 

 

 

Crisisplaats  
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Een heftig en enkelvoudig incident op school kan de aanleiding vormen tot een acute 
plaatsing op OPDC Boost! met als doel de-escalatie van een conflict. Een crisisplaatsing 
heeft een maximale duur van 8 weken. De leerling keert terug naar school nadat gewerkt is 
aan herstelrecht in samenwerking 
met de school. 
(Bron: website OPDC Boost http://opdcboost.nl/) 
 
 
Toelichting op tussenvoorziening OPDC en bovenschoolse ondersteuning  

Het Samenwerkingsverband heeft te maken met vijf gemeenten (Waalwijk, Wijk en Aalburg, 
Heusden, Loon op Zand en Woudrichem), waarbij er in Waalwijk een tussenvoorziening is, 
OPDC , die enerzijds gefinancierd wordt vanuit OPDC gelden en anderzijds vanuit de 
gemeente en VSV-subsidiegelden. Het OPDC wordt vooralsnog  gehuisvest in het 
Jeugdcentrum Tavenu.  

Een jeugdwerker/orthopedagoog in de tussenvoorziening is ingezet om de link tussen 
school, werk, thuis en vrije tijd te handhaven bij leerlingen met een complexe problematiek. 
Een samenwerking die wij graag willen voortzetten.  

De tussenvoorziening staat onder leiding van praktijkonderwijs MET te Waalwijk en wordt 
ook als een plusvoorziening ingericht met subsidiegeld van VSV – RMC Tilburg. Hierdoor 
zijn we enerzijds in staat om de vaardigheden en expertise van de Praktijkschool te benutten 
voor onze leerlingen, anderzijds zijn we in de gelegenheid om leerlingen met een zwaardere 
problematiek te begeleiden in hun pogingen om een plekje te verwerven in de maatschappij 
of vervolgopleiding. Het SWV heeft nu met de gemeente Waalwijk afspraken over de opvang 
en begeleiding. Dat geldt niet voor de overige gemeenten. Het is wel zo dat leerlingen vanuit 
andere VO-scholen c.q. gemeenten gebruik kunnen maken van de tussenvoorziening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Bezwaar/Klachtenprocedure  
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De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Curio om een klachtenregeling vast te stellen 
en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en 
personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het 
personeel. Hieronder behoren ook de klachten als ouders/verzorgers de uitvoering van de 
zorgplicht onvoldoende vinden.  
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het 
bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling 
van Curio streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet 
alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.  
Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Daarbij 
nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht.  
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Hoofdstuk 7 – Financiën  

 

Voor de (extra) ondersteuning van leerlingen, docenten en teams wordt van het SWV een 
bedrag ontvangen. Met dit bedrag wordt alle extra ondersteuning binnen de school gegeven. 
Voor leerlingen en situaties waar dat voor nodig wordt geacht wordt daartoe een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld met daar aan verbonden middelen, ondersteuning, tijd en 
omvang.  

 

7.1 Budgetten voor 2022/23 

 

Samenwerkingsverband De Langstraat heeft gekozen voor de budgettering aan de hand van 
Opting Out. Op basis van de nieuw opgesteld ontwikkelingsperspectieven is het wellicht 
mogelijk met minder budget uit te komen. Voor nieuwe ondersteuningsarrangementen (dus 
ook voor nieuwe leerlingen) is een ook budget beschikbaar.  

 

7.2. Toekenning arrangementen  

 

De toekenning van de extra ondersteuning vindt niet meer plaats op basis van 
leerlingkenmerken alleen, maar ook  op basis van de handelingsverlegenheid van de 
docenten, het onderwijsteam.  

Toezicht op de effectieve en efficiënte inzet van de ondersteuningsmiddelen is geboden.  

De directie wijst voor extra ondersteuning ondersteuningsarrangementen toe en bewaakt het 
budget.  
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Bijlage 1 
 

Vijf niveaus van zorg in het onderwijs  

In het samenwerkingsverband VO De Langstraat wordt gewerkt aan de hand van vijf niveaus van 
zorg, met uitzondering van MET praktijkonderwijs en het ISK: 

1. Algemene ondersteuning op school 

Er zijn geen specifieke bijzonderheden. De leerling zit in het algemeen goed zin zijn/haar vel. In de 
klas en thuis gaat het redelijk/goed. 

Er vindt goede informatie-uitwisseling plaats tussen ouders en mentor. 

De vakdocent zorgt in de les voor passende instructie en oefenstof, met aandacht voor de 
pedagogische relatie. 

Alle resultaten van de leerling worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. 

De mentor bespreekt voortgang met leerling (mentorles en dergelijke) en ouders (tien-minuten 
gesprekjes). 

Regie: mentor en vakdocent. 

2. Extra ondersteuning in de groep 

De ontwikkeling/gedrag/verzuim (M@zl) van de leerling vraagt aandacht op pedagogisch en/of 
didactisch gebied. Het gaat om kleine interventies. 

Belangrijk i.v.m. vroeg signalering: er vindt goede informatie-uitwisseling plaats tussen ouders en 
mentor. 

De vakdocent zorgt in de les voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld verlengde instructie, aangepaste 
opdrachten). 

Bij gedrag gerelateerd problematiek/veel ziekteverzuim/spijbelen wordt de leerling coördinator 
geïnformeerd. 

De vakdocent, mentor en leerling coördinator spreken een passende aanpak af. De mentor registreert 
dit in het leerlingvolgsysteem. 

Alle resultaten van de leerling worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. 

Mentor bespreekt de voortgang van de leerling met de leerlingcoördinator en tijdens 
groepsbesprekingen (rapportvergadering en dergelijke) 

Regie: mentor. 

3. Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen 

De ondersteuningsvraag van de leerling overstijgt de mogelijkheden van de vakdocent. Er is extra 
ondersteuning nodig. 

Het verzuim is te hoog (M@zl). De GGD en/of Leerplicht worden betrokken. 

De ondersteuningscoördinator zorgt zo nodig voor intern onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een 
observatie). 

De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat er in overleg met ouders een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt opgesteld waarin de extra ondersteuning wordt beschreven. 
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Ouders ondertekenen dit OPP. De ondersteuningscoördinator registreert dit in het 
leerlingvolgsysteem. De ondersteuningscoördinator informeert de schakelfunctionaris niet. 

Regie: ondersteuningscoördinator. 

4. Extra ondersteuning door externe deskundigen 

De ondersteuningsvraag van de leerling overstijgt de mogelijkheden van de deskundigen in de school. 
Er is extra ondersteuning nodig. 

De ondersteuningscoördinator zorgt voor extern onderzoek met als doel de benodigde extra 
ondersteuning in kaart te brengen. 

De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat er in overleg met ouders een OPP wordt opgesteld 
waarin de extra ondersteuning wordt beschreven. 

Ouders ondertekenen dit OPP. De ondersteuningscoördinator registreert dit in het leerlingvolgsysteem 
en betrekt de schakelfunctionaris in dit proces. 

Indien de ondersteuningscoördinator inschat dat er meer nodig is, kan er een adviesvraag worden 
gesteld aan de adviescommissie toelaatbaarheid (ACT). 

Regie: ondersteuningscoördinator. 

5. Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband (swv) 

De ondersteuningsvraag van de leerlingen overstijgt de mogelijkheden van de school. Er is extra 
ondersteuning nodig. Er zijn drie varianten mogelijk. 

De eerste variant is een aanvraag arrangement extra middelen voor de MET Praktijkonderwijs (PrO) 
voor een PrO leerling met vso kenmerken op basis van het OPP. 

De tweede variant is een aanvraag observatieplaats Orthopedagogisch centrum Boost! met als doel 
de leerling voor onderwijs te behouden met de juiste ondersteuning. 

De derde variant is een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
(liefst) met instemming van de ouders. 

Regie op school: ondersteuningscoördinator. 

Regie bij samenwerkingsverband: voorzitter van de ACT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------- 

Indien een leerling niet langer naar school gaat en thuiszitter is, belegt de school een multidisciplinair 
overleg waarin het OPP leidend is. 

Zo nodig wordt nader onderzoek uitgevoerd. De school trekt nauw op met ouders, GGD, Leerplicht, 
deskundigen. Allen nemen hun verantwoordelijkheid. 
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Bijlage 1. 
OPP Ontwikkelingsperspectief    
 

 

 

 

Ontwikkelingsperspectief 
(naam)         (datum) 
  

Gegevens van de leerling 

 

Achternaam leerling  
Roepnaam leerling  
Geboortedatum  
Geslacht  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Niveau, leerjaar, aanduiding 
klas 

 

Datum invulling  
Ingevuld door  

 

 

Hulpvraag 

 

Reden van aanmelding  
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De leerling in beeld 

 

1. Intelligentie 

 factoranalyse  

Datum afname Gebruikte 
IQ test TIQ VIQ PIQ / 

SIQ VB PO VS Onderzoeker / instantie 

         

Bijzonderheden  

Opmerking: wanneer de gegevens ouder zijn dan 2 jaar wordt er een aanvullende notitie van deskundigen  
 

 

 

 

2. Aanwezige verklaringen / beschikkingen / diagnose(s) 

 

Verklaring/beschikking/diagnose Datum afgifte Afgegeven door … Verslag aanw  
Diagnose:    
Dyslexie    
Dyscalculie    
LWOO beschikking    
TLV PrO    
Beschikking arrangement     
Overige: medicatie/ziekte    

 

 

3. Didactische gegevens 

 

Onderdeel 
Voortgezet onderwijs 

Klas 1 Klas 2 Klas 3                                                 
Leerachterstanden 

Nederlands    

Engels    

Wiskunde    
 

   

Opmerking Voeg actuele cijferlijsten toe 
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4. Beschrijving leerling 

 

 

Factor Bevorderend 
Belemmerend 

Ondersteunin  

op school en      

Cognitief •  •  •  

Leerattitude 

• taak- en werkhouding 
• concentratie 
• zelfstandigheid 
• huiswerkdiscipline 
• plannen / organiseren 

•  •  •  

Sociaal functioneren 

• interactie met 
medeleerlingen 

• interactie in vrije situaties 
• omgang met docenten 

•  •  •  

Emotioneel functioneren 

• Zelfvertrouwen / zelfbeeld 
• intrinsieke motivatie 

•  •  •  

Communicatieve 
redzaamheid 

•  •  •  

Medisch / fysiek  

• medicijngebruik 
• mobiliteit / redzaamheid 
• verzorging 

•   •  

Onderwijsleersituatie 

• eisen aan leeromgeving 
• leerstofaanbod / didactisch  
• mogelijkheden van de 

school 

•  •  •  

Thuissituatie  

• gezinssamenstelling 
• hulpverlening thuissituatie 
• vrijetijdsbesteding 

•  •  •  

Overig 

• externe hulpinstanties 
betrokken 

•  •  •  

Toelichting  
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5. Uitstroomperspectief 

 

Advies basisschool   
Cito-score  
Verwachtingen ouders  
Verwachtingen leerling  
Conclusie uitstroombestemming 
 Onderwijs   Onderwijs MBO  BBL  BOL  ENTREE 

Niveau  1  2  3  4 
 Onderwijs HBO 
 Onderwijs WO 

 Arbeidsmarkt  Regulier   Begeleid 
 Dagbesteding  

 

 

Handelingsdeel 

 

Toelichting: beschrijf in onderstaand Plan van aanpak, in chronologische volgorde de 
ingezette interventies. 

Zorg dat duidelijk is wie, wat en waar en wanneer is ingezet. Graag met een korte evaluatie 
en behaalde resultaten, daarnaast de weergave van nieuwe doelen en het tijdspad 
waarbinnen dit bereikt moet worden. 

 

Plan van aanpak Opm  
Doel   
Interventie   
Tijdpad   
Betrokkene(n): inzet 
school en inzet 
extern 

  

   
Doel   
Interventie   
Tijdpad   
Betrokkene(n): inzet 
school en inzet 
extern 

  

   
Doel   
Interventie   
Tijdpad   
Betrokkene(n): inzet 
school en inzet 
extern 
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Doel   
Interventie   
Tijdpad   
Betrokkene(n): inzet 
school en inzet 
extern 

  

 

 

Evaluatie van de interventies 
Datum  
Beschrijving van de 
resultaten (van de 
interventies) 

 
 
 
 
 

(Eventuele) Nieuwe doelen  
Tijdpad  
Betrokkene(n)  
  
Visie ouders  

 
 

  
Datum  
Handtekening ouders  

 
Handtekening leerling  

 
Handtekening directeur van de 
school 

 

Handtekening 
ondersteuningscoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsdeel ACT 
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 (Advies en Toelatingscommissie SWV VO De Langstraat 30-09) 

 

1. Gegevens van de leerling  
 

Voor- en achternaam  
 
De overige leerlinggegevens dient u in te vullen in Tommy.  
 

Samenvattende beschrijving van de reden voor aanmelding van de leerling. 
 
 
 
 
 
 
 
Eerdere bespreking van de leerling in het ACT. Alleen indien van toepassing. 
Datum eerdere bespreking in 
ACT 

 

Reden eerdere bespreking  
Besluit n.a.v. eerdere bespreking  

 

2.  Standpunt van de ouders/verzorgers 

Hieronder a.u.b. de visie van de ouders/verzorgers over de schoolloopbaan van hun 
zoon/dochter en over deze aanvraag.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Standpunt van de leerling (verplicht indien 16 jaar of ouder) 

Hieronder a.u.b. de visie van de leerling over de schoolloopbaan en over deze aanvraag. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Aanvullende gegevens, mee te sturen als bijlage  
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 A.u.b. aanvinken als u de bijlage heeft meegestuurd. 
 
 

Bijlagen: 
 
☐ Volledig en ondertekend OPP met daarin opgenomen: 

- een overzicht van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling 
- een overzicht van de geboden ondersteuning (niveau 1, 2 en 3) 
- de uitstroombestemming van de leerling  
- de rol en inzet de onderwijsondersteuner 
- de rol en inzet van externe ondersteuners en betrokken externe instanties 
- het resultaat van de geboden ondersteuning/de interventies 
- ondertekend door de ondersteuningscoördinator, de ouders en de leerling (verplicht indien 

16 jaar of ouder) 
 

 
Rapportcijfers: 
☐ rapportcijfers van het huidige leerjaar VO 
☐ de cijfers van het eindrapport van eventueel vorige leerjaren 
 
 
Voor leerling van leerjaar 1 en 2: 
 
☐  het digitaal overdrachtsdossier (DOD) bevattend of aangevuld met: 
 

☐ gegevens van het LOVS,  
 (DLE gegevens en leerrendement m.b.t. rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen, 
 begrijpend lezen en woordenschat) 

 ☐ de adviesverklaring vanuit primair onderwijs (POVO-verklaring)  
 ☐ indien aanwezig: gegevens Cito-eindtoets en andere toetsen, die de leervorderingen  
  en/of capaciteiten van de leerling in groep 7 en 8 in beeld brengen 
 
 
☐ OPP van het primair onderwijs c.q. van het speciaal onderwijs (indien aanwezig) 
 
 
Indien er sprake is van een diagnose: 
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is. 
 
 ☐ het verslag van de gestelde DSM diagnose ondertekend door een daartoe bevoegd  
   persoon is toegevoegd 
OF 
 ☐ het OPP met daarin de gestelde DSM diagnose is ondertekend door een GZ psycholoog of 
   orthopedagoog generalist 
OF 
 ☐ er is een verklaring stabiel kind-kenmerk ondertekend door een orthopedagoog generalist, 
   kinder- en jeugdpsycholoog (NIP/NVO) of GZ psycholoog 
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Indien er sprake is van een medische diagnose: 
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is. 
 
 ☐ het verslag van de gestelde diagnose ondertekend door een daartoe bevoegd persoon is 
   toegevoegd 
OF 
 ☐ het OPP met daarin de gestelde diagnose is tevens ondertekend door een (school)arts 
 
 
☐ Individueel afgenomen intelligentieonderzoek: testgegevens en indien aanwezig 
 onderzoeksverslag (niet ouder dan 2 jaar) door een daartoe bevoegd persoon 
 (diagnostiekaantekening). 
 
Uitzonderingen hierop: 
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is. 
 
1. er is sprake van een stabiel kind-kenmerk 
 
 ☐ Verklaring stabiel kind-kenmerk toevoegen dat ondertekend is door daartoe bevoegd  
  persoon met diagnostiekaantekening 
 
2. er zijn reeds veel verschillende intelligentieonderzoeken afgenomen: 
 
 ☐ argumentatie op grond waarvan wordt afgeweken van hernieuwd intelligentie onderzoek  
OF 
 ☐ argumentatie beschreven in het OPP met opsomming van de verschillende onderzoeken 
en    resultaten, waarbij het OPP tevens ondertekend wordt door een 
orthopedagoog/psycholoog    met diagnostiekaantekening 
 
  
☐ Informatie over verzuim - indien van toepassing 
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Adviescommissie Toelaatbaarheid 

 

Handtekeningen       Schooljaar 2022-2023 

 

Deze handtekeningen hebben betrekking op de aanvraag bij de Adviescommissie 
Toelaatbaarheid (ACT) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat. 

 

1. Algemeen  

Naam leerling:  
Geboortedatum:  
Leeftijd: ….. jaar, ….. maanden 
Naam school:  
Leerjaar:  
Aard van aanvraag: o Adviesaanvraag 

o Arrangement OPDC 
o Toelaatbaarheidsverklaring VSO 
o Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs 
o Trajectbegeleiding 
 

 

2. Handtekeningen van de aanmeldende school 

Naam 
ondersteuningscoördinator: 

 

Datum:  
Handtekening  

 
Naam schoolleiding:  
Datum:  
Handtekening:  

 
 

- De school heeft de ouders en de leerling adequaat geïnformeerd over de werkwijze en 
doelstellingen van de ACT met gebruikmaking van bijvoorbeeld de teksten op de 
website van het SWV VO De Langstraat. Zie bijvoorbeeld: 
https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/vo/passend-onderwijs/voorzieningen/ en de 
tekst Werkwijze ACT bij de downloads en de folder ‘Samenvatting Ondersteuningsplan 
2018-2022. 

- De school informeert de ouders en de leerling over afspraken en regels in verband met 
bescherming van persoonsgegevens en de rechten in verband met het dossier (inzage, 
correctie, informatie, verzet). 

- Na de bespreking informeert het SWV VO De Langstraat de school schriftelijk over het 
genomen besluit. Het SWV VO De Langstraat maakt bij haar besluit gebruik van het 
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advies van de ACT. De school zal de direct betrokkenen, bij voorkeur in een gesprek, 
daarvan op de hoogte stellen en een afschrift van het besluit overhandigen en 
toelichten. 

 

 

3.  Handtekening en toestemmingsverklaring ouder(s), gezaghebbende ouder 

 

Toelichting 

Toelichting in verband met nieuwe wetgeving privacy en de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

- de ondertekening voor een aanvraag dient plaats te vinden door beide ouders die het 
wettelijk gezag uitoefenen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet 
mogelijk is. Dat wordt vermeld op het handtekeningenformulier; 

- indien ouders gescheiden zijn en beiden hebben het gezag over het kind dan moet 
ondertekening plaatsvinden door beide ouders; tenzij er zwaarwegende argumenten 
zijn dat dit niet mogelijk is. Dat wordt vermeld op het handtekeningenformulier; 

- indien er sprake is van maatregelen als onder toezicht stelling, pleegouderschap, 
gezinsvoogdij blijven de ouders het wettelijke gezag uitoefenen over het kind. Dan 
vindt ondertekening plaats door beide ouders; tenzij er zwaarwegende argumenten zijn 
dat dit niet mogelijk is. Dat wordt vermeld op het handtekeningenformulier; 

- indien er sprake is van een voogd met gezag over het kind dan is dat aangewezen bij 
testament of door de rechter. Deze voogd heeft het gezag over het kind en is dus 
eerste aanspreekpunt voor de school en het samenwerkingsverband voor 
toestemming. Er is in dat geval geen toestemming van ouders of pleegouders nodig, 
maar zij hebben wel recht op informatie op hoofdlijnen. Als een pleegouder ook voogd 
is, valt hij in deze categorie; 

- leeftijdsgrenzen en betrokkenheid leerlingen in verband met toestemming geven voor 
informatieverstrekking en aanmelding.  
De volgende vuistregels gelden: bij leerlingen onder 12 jaar: de ouders met gezag, bij 
leerlingen van 12 – 16 jaar: de ouders met gezag en de leerling samen, bij leerling van 
16 jaar en ouder: de leerling.  
Bij leerlingen die gelden als niet handelings- of wilsbekwaam: de ouder met gezag. 

- het schoolbestuur kan, op grond van de wet voortgezet onderwijs (artikel 17a, lid 6) 
overgaan tot aanmelding van een leerling bij een samenwerkingsverband zonder 
toestemming van ouders. In dat artikel wordt gesteld dat ‘het samenwerkingsverband in 
elk geval tot taak heeft het beoordelen of leerlingen aangewezen zijn op het 
leerwegondersteunend onderwijs, of toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het 
voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school als 
bedoeld in het tweede lid waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven.’ 
Deze werkwijze kan alleen worden toegepast wanneer het in het belang van de 
schoolloopbaan van de leerling is en school zich aantoonbaar heeft ingespannen om 
overeenstemming te bereiken met ouders over de aanvraag. School mag in dat geval 
alleen eigen verslaglegging toesturen zoals onderwijskundig rapport en 
ontwikkelingsperspectief; 

- het SWV VO De Langstraat bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend 
toegankelijk is voor het samenwerkingsverband en de deskundigen. Het 
samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van de 
beoordeling van de toelaatbaarheid voor het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, de advisering over de ondersteuningsbehoeften en de toewijzing 
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van ondersteuningsmiddelen of- voorzieningen. (Wet passend onderwijs, wijziging wet 
voortgezet onderwijs artikel 17 a (lid 14). 
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Ondergetekende, beide ouders / wettelijke vertegenwoordiger van: 
 
     (naam van leerling) 
geeft hierbij toestemming tot aanmelding van de leerling bij Adviescommissie 
Toelaatbaarheid van het SWV VO De Langstraat. 
 
• Is op de hoogte van de inhoud van het aanmeldingsformulier en de bijlagen en geeft 

toestemming voor de bespreking. 
• Geeft toestemming aan de school, instellingen voor zorg- en jeugdhulpverlening, 

medische instanties en de afdeling leerplicht van de woonplaats van de leerling om 
belangrijke informatie over de schoolloopbaan en de achtergronden van de leerling 
te verstrekken aan de Adviescommissie Toelaatbaarheid. Het gaat slechts om 
gegevens die noodzakelijk en dienend zijn voor de bespreking. 

• Indien besloten wordt Trajectbegeleiding in te zetten of een Arrangement OPDC te 
verstrekken wordt toestemming gegeven het dossier ter beschikking te stellen aan 
betreffende Trajectbegeleider en het OPDC Boost! 

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Plaats: 
 
Datum: 
 
Handtekening moeder / wettelijke vertegenwoordiger voor gezien én akkoord: 
 
 
 
Handtekening vader / wettelijke vertegenwoordiger voor gezien én akkoord: 
 
 
 
Toelichting indien niet beide handtekeningen geplaatst zijn: 
 
 
 
 
 
 
Gegevens wettelijke vertegenwoordiger 
Naam instelling:  
Naam voogd: 
Tel. nummer: 
email adres: 
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4. Handtekening en toestemmingsverklaring leerling:  
 Let wel: verplicht bij leerling van 12 jaar en ouder 

 

De ouders en / of wettelijk vertegenwoordigers van de leerling geven toestemming tot de 
leerling 12 jaar wordt. Bij leerlingen in de leeftijd van 12 jaar tot 16 jaar, geven de ouders 
en/of wettelijk vertegenwoordigers én de leerling beiden toestemming.  

Bij leerlingen van 16 jaar en ouder geven de leerlingen zelf toestemming.  

 

 
Ondergetekende 
 
     (naam van leerling) 
 
 
geeft hierbij toestemming tot aanmelding bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid van het  
SWV VO De Langstraat. 
 
• Is op de hoogte van de inhoud van het aanmeldingsformulier en de bijlagen en geeft 

toestemming voor de bespreking. 
• Geeft toestemming aan de school, instellingen voor zorg- en jeugdhulpverlening, 

medische instanties en de afdeling leerplicht van de woonplaats van de leerling om 
belangrijke informatie over de schoolloopbaan en de achtergronden van de leerling 
te verstrekken aan de Adviescommissie Toelaatbaarheid. Het gaat slechts om 
gegevens die noodzakelijk en dienend zijn voor de bespreking. 

• Indien besloten wordt Trajectbegeleiding in te zetten of een Arrangement OPDC te 
verstrekken wordt toestemming gegeven het dossier ter beschikking te stellen aan 
betreffende Trajectbegeleider en het OPDC Boost! 
 

Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Plaats: 
 
Datum: 
 
Handtekening voor gezien én akkoord: 
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