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Voorwoord 
 
 
Dit schoolondersteuningsplan hangt samen met het schoolondersteuningsprofiel dat is opgenomen op 
de website van de school. 
In het schoolondersteuningsprofiel staat op hoofdlijnen beschreven welke ondersteuning de school kan 
bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het gaat om verschillende vormen van onder-
steuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs 
op een speciale school of voorziening. 
In dit schoolondersteuningsplan kunt u lezen op welke wijze de ondersteuning georganiseerd is binnen 
De Spinaker en hoe de school met externe organisaties en instellingen samenwerkt. 
Het schoolondersteuningsplan geeft een overzicht van alle vormen van ondersteuning die in en rond de 
school kunnen voorkomen en geeft tevens de ambities weer in een meerjarenbeleidsplan en geconcre-
tiseerd in een jaarplan voor het eerstkomende schooljaar. 
Dit plan beschrijft de bestaande situatie, de wenselijke situatie en de plannen om de gewenste situatie 
te bereiken. Het is een groeidocument: het wordt regelmatig bijgesteld en is erop gericht om de talenten 
van de leerlingen maximaal te ontwikkelen. 
Verder bevat dit document de visie op ondersteuning, de uitgangspunten en  doelstellingen, inzet van 
taken en functies, de formatieve inzet en het communicatieplan op het gebied van de ondersteuning. 
In deze notitie staat de leerling met een ondersteuningsbehoefte centraal. Maar de notitie sluit ook aan 
bij de eisen van de school en bij de eisen van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland.  
 
Dit schoolondersteuningsplan bestaat uit twee delen: 
 
Deel A: Beleid, en 
Deel B: Instrumentarium. Hierin zijn de meer praktische zaken uitgewerkt. 
 
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat beide delen hun functie zullen hebben in het optimaliseren 
van de ondersteuning voor dié leerlingen, die dat nodig hebben. 
 
 
Ondersteuningsteam De Spinaker 
 

Charlotte Bunte 

Ilse Glas 
Kim Rijnsent-de Blieck 
 
Oktober 2016 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1 Vso De Spinaker en de Stichting Ronduit 

 
Vso De Spinaker is een openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Cluster 4 en geeft 
onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Er zijn lesplaatsen in Alk-
maar, Den Helder, Hoorn en Heerhugowaard. 
Vso De Spinaker staat onder bestuur van de Stichting Ronduit te Alkmaar. 
 
 

1.2 Passend onderwijs 
 

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning 
nodig hebben, wordt georganiseerd. Deze ondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en 
blijven in ontwikkeling en de inhoud van de ondersteuning zal dan ook regelmatig worden aange-
past. 
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in West-Friesland wordt de ondersteuning, die wordt ge-
boden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, onderscheiden in basisonder-
steuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning. Deze termen worden nader uitgewerkt in 
paragraaf 4.1 van dit plan. 
 
Dit schoolondersteuningsplan is opgesteld in een periode, waarin de Wet op Passend Onderwijs 
en de transitie Jeugdzorg meer concreet is uitgewerkt. 
. 
De Spinaker probeert (pro)actief in te spelen op de situatie, zonder daarbij de vigerende visie op 
onderwijs en ondersteuning van de leerlingen - die zijn waarde bewezen heeft en bewijst - los te la-
ten. Samenwerking zoeken en samenwerking uitbreiden is richtinggevend. 
 
Dit plan zal regelmatig worden geactualiseerd, waarbij tevens nieuwe ontwikkeldoelen zullen wor-
den geformuleerd op basis van evaluatie van het jaarplan, zoals in hoofdstuk 12 van dit document 
is beschreven. 
 
 

1.2 Samenhang met andere documenten 
 

Het schoolondersteuningsplan is opgesteld binnen de kaders van het ‘Ondersteuningsplan’ van het 
Samenwerkingsverband VO West-Friesland, waarin de school participeert. Dit ondersteuningsplan be-
schrijft een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen die extra onder-
steuning nodig hebben en hierdoor een zo passend mogelijke onderwijsplaats krijgen.  
Ook de toedeling van (extra) middelen wordt hierin beschreven, alsmede de procedures voor plaatsing 
op vo- en vso-scholen, de beoogde resultaten van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en 
de wijze waarop ouders worden geïnformeerd en - indien nodig - worden ondersteund. 
Het schoolondersteuningsplan vormt verder een geheel met het schoolplan en de schoolgids en de 
website van de school. 
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Hoofdstuk 2 De school 
 
 

2.1 De Spinaker 
 

De Spinaker is een openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (vso) en geeft onderwijs 
aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Daarbij gaat het veelal om internali-
serende en externaliserende problematiek. 
Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen hebben te maken met de manier waarop 
leerlingen omgaan met stress en emoties. 
Internaliserend gedrag is naar binnen gerichte gedragsproblematiek, zoals faalangst. Bij internali-
serende gedragsproblemen is er een overcontrole over de emoties: ze worden naar binnen gericht 
en leiden tot innerlijke onrust. Typische internaliserende problemen zijn sociale teruggetrokken-
heid, angst, depressie en psychosomatische klachten. 
Externaliserend gedrag is naar buiten, op anderen gerichte gedragsproblematiek, zoals agressivi-
teit. Bij externaliserende gedragsproblemen is er te weinig controle over de emoties en worden de-
ze uitgeageerd. Jongeren met externaliserende problemen hebben vaak conflicten met andere 
mensen of met de maatschappij. Typische externaliserende problemen zijn agressie, overactief 
gedrag en ongehoorzaamheid. 
De Spinaker is binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland een school voor de zogehe-
ten diepteondersteuning. Diepteondersteuning is de ondersteuning in gespecialiseerde voorzienin-
gen, settingen, groepen of scholen, dus buiten de eigen (reguliere) school. In het geval het een ei-
genstandige voorziening/school betreft, wordt de verantwoordelijkheid voor de leerling overgedra-
gen aan deze voorziening of school.  
Bij diepteondersteuning is de ernst van de problematiek zodanig, dat een leerling het normale les-
programma niet - of tijdelijk niet - kan volgen in een gewone setting.  
De Spinaker heeft twee lesplaatsen in Hoorn, aan de Markententster en aan de Dovenetel. De 
school staat midden in de samenleving (Hoorn/West-Friesland) en streeft daarom naar optimale 
samenwerking met andere scholen, bedrijven, winkels, wijkvoorzieningen, zorgaanbieders, ouders 
en hulpverlening (ketenpartners). 

 
 

2.2 Leerlingpopulatie 
 
De Spinaker is een school waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die door gedrag- en/of 
psychiatrische problemen worden gehinderd in hun functioneren.  
Het is een school waar rust, structuur en regelmaat hoog in het vaandel staan. Het is ook een 
school waar de medewerkers trachten leerlingen weer plezier in leren of werken terug te geven: 
veel van de leerlingen van De Spinaker hebben in het regulier onderwijs teleurstellingen opgedaan.  
Omdat De Spinaker zich richt op de leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, 
wordt tijdens de lessen zoveel mogelijk geprobeerd met hun gedrag, handicaps, invloed van medi-
catie en de eventuele beperkingen die daarbij horen, rekening te houden.  
Dit betekent echter niet dat de leerlingen niet worden aangesproken op hun gedragingen, want ook 
deze leerlingen/jongeren moeten leren omgaan met allerlei begrenzingen. De medewerkers gaan 
confrontaties en frustraties niet uit de weg om te komen tot onderwijs op maat aan de leerlingen. 
 

 
2.3 Ondersteuningsbehoeften 

  
De Spinaker biedt haar leerlingen passend onderwijs in overeenstemming met hun ambitie en mo-
gelijkheden en de uitstroombestemming van deze leerlingen. Bij en naast dit onderwijsaanbod 
helpt de school de leerlingen met ernstige - internaliserende of externaliserende - problematieken, 
om te gaan met hun beperking, zodat zij zich een volwaardige plek in de maatschappij kunnen 
verwerven. De kerntaak is dat door middel van het onderwijs de leerlingen zo goed mogelijk wor-
den voorbereid op ‘transitie’ naar en deelname aan het (jong)volwassen maatschappelijke leven. 
Het pedagogisch klimaat van de school wordt gekenmerkt door het gebruik van strategieën om het 
gedrag van onze leerlingen positief te beïnvloeden en daarmee sociaal competent te worden. Res-
pect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn hierbij onmisbare pijlers. 

http://spinakerhoorndovenetel.despinaker.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stress
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Depressie_(klinisch)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychosomatiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragsprobleem
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Hoofdstuk 3  Visie, uitgangspunten en doelstellingen 
 
 
3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie op ondersteuning binnen het samenwerkingsverband 
Vo West-Friesland en de schoolspecifieke benadering daarvan.  
Tevens worden de uitgangspunten en doelstellingen van de school verwoord en wordt aangegeven 
welke factoren van invloed kunnen zijn, zowel in positieve als negatieve zin, op het ondersteu-
ningsbeleid. 

 
 
3.2 Visie Samenwerkingsverband Vo West-Friesland  

 
Missie 
De missie van het SWV is: iedere leerling een onderwijsaanbod bieden dat past! 
Leerlingen profiteren van goed onderwijs. De meeste leerlingen kunnen zich probleemloos ontwik-
kelen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn ster-
ker afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. De mate waarin hun ondersteuningsbehoefte 
een belemmering vormt, hangt af van de basiskwaliteit en het niveau van basisondersteuning van 
het onderwijs. De docent speelt een grote rol in het aanbieden van een passend onderwijsaanbod. 
Passend onderwijs vraagt een continue investering in goede didactische en pedagogische vaar-
digheden van docenten, hoge verwachtingen en een schoolcultuur waarin resultaten op alle ni-
veaus zichtbaar worden gemaakt (professionaliseren).  
 
Visie 
De scholen van het samenwerkingsverband hebben elkaar gevonden in de volgende doelstellin-
gen: 
 

 Leerling-ontplooiing!  
Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden en niet van beperkingen.  

 Doen wat werkt!  
Ontwikkelingsmogelijkheden worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteu-
ningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter.  

 Samenwerken!  
Alle partners in de regio (leerlingen, ouders, professionals in onderwijs, zorg en gemeenten) 
gaan voor resultaatgerichte samenwerking en onderlinge verantwoording. 

 
De visie van het samenwerkingsverband gaat uit van een lerende en zichzelf ontwikkelende orga-
nisatie, die via kwaliteitszorg zichzelf voortdurend wil verbeteren.  
De regio werkt in de richting van het professionaliseringsmodel: de focus ligt op de docenten. Zij 
consulteren waar nodig specialisten van binnen en buiten de eigen school. En verder maken zij 
gebruik van vormen als co-teaching en collegiale consultatie binnen en tussen scholen. Dit alles 
om de eigen professionaliteit in het omgaan met de uiteenlopende ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen te verhogen. 
Daarbij is niet het doel dat uiteindelijk elke leerling een opleiding volgt in het regulier VO. In de re-
gio wordt niet gestreefd naar inclusief onderwijs: er zullen altijd speciale onderwijsvoorzieningen 
nodig blijven. Alleen hopen de scholen het aantal leerlingen dat daarop aangewezen raakt, en de 
duur van hun verblijf daar, in de komende jaren terug te dringen. 
Binnen het samenwerkingsverband staan de komende jaren zes thema’s centraal: 
 
1. Aanjagen en ondersteunen van professionalisering  

Het verder ontwikkelen van een kijk op leerlingen waarbij mogelijkheden voorop staan, het in-
zetten op het ontwikkelen van talenten, het systematisch benutten van evidence based werkwij-
zen, het effectief scholen op alle aspecten van handelingsgericht werken, het benutten van de 
expertise die in het SWV aanwezig is en het grijpen van de kansen die het verschil in snelheid 
van ontwikkeling biedt. 
 

http://spinakerhoorndovenetel.despinaker.nl/
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2. Aanpassen voorzieningenniveau 
Het beter afstemmen van het aanbod in de regio op de gesignaleerde onderwijs- en ondersteu-
ningsbehoeften en het nadenken over de voorzieningen die in de scholen noodzakelijk zijn. 

3. Versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en leerlingen 
Het beter benutten van de eigen kracht van ouders en leerlingen en het benutten van de kan-
sen van de transformatie. 

4. Verhogen kwaliteit onderwijs, ondersteuning en verwijzingen  
Het verbreden van de basisondersteuning en verdiepen van de breedteondersteuning, mede in 
relatie met de basiskwaliteit van het onderwijs, het verhogen van de kwaliteit van de verwijzin-
gen, het volgen van de vernieuwingen in het onderwijs op hun effect op gedrag van leerlingen 
en het terugdringen van overbodige bureaucratie. 

5. Versterken samenwerking met gebiedsteams’  
Het versterken van de samenwerking met gemeentes en instellingen en het benutten van de 
kansen die de gemeentelijke transformatie hiervoor biedt. 

6. Versterken doorgaande lijn PO-VO en VO-mbo/arbeidsmarkt 
Het uitbouwen van de samenwerking met het PO, het benutten van de kansen die de gemeen-
telijke transformatie biedt voor leerlingen die naar vervolgopleiding en arbeid uitstromen en het 
terugdringen van overbodige bureaucratie. 

 
In het ondersteuningsplan 2015-2018 van het Samenwerkingsverband Vo/Vso West-Friesland 
worden deze thema’s nader uitgewerkt. In bijlage 4 bij dit schoolondersteuningsplan wordt aange-
geven hoe de stand van zaken is met betrekking tot deze thema’s en welke ambities Vso De Spi-
naker in deze heeft. 

 
  

3.3 Visie op onderwijs en ondersteuning binnen De Spinaker  
 

De visie van de Spinaker op onderwijs en ondersteuning luidt als volgt: 
De Spinaker biedt passend, kwalitatief onderwijs, waarbij de samenwerking met leerlingen en hun 
ouders, professionals, partners centraal staat, samen met het reguliere onderwijs. Hierdoor wordt 
voor elke leerling een passend ondersteuningsaanbod gerealiseerd. 
Het onderwijs richt zich op kennisoverdracht, sociale competenties en  het ontwikkelen van een ei-
gen persoonlijkheid. De ontwikkeling van de leerling is gericht op zelfvertrouwen en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Dit versterkt een gezonde levensstijl en duurzame maatschappelijke partici-
patie. De leerling met zijn ouders/ verzorgers is eigenaar van het leerproces. 
Het onderwijs wordt verzorgd door professionals die zich onderscheiden door betrokkenheid, sa-
menwerking en integriteit. Goede communicatie is essentieel. De samenwerking met de partners 
en ouders/ verzorgers is erop gericht om aan te sluiten bij kansen en kwaliteiten van leerlingen en 
deze te vergroten.  
In het kader van de zorg voor kwaliteit kijkt De Spinaker op een cyclische wijze naar opbrengsten 
en resultaten en wordt het onderwijs op basis van analyses voortdurend verbeterd. 
De Spinaker onderscheidt zich door het verzorgen van onderwijs op basis van een breed onder-
steuningsprogramma in de drie uitstroomprofielen op basis van hoge verwachtingen: vervolgon-
derwijs, arbeid en dagbesteding.  
Specialisten van de school, met hun kennis en vaardigheden, worden ingezet in de organisatie en 
zijn beschikbaar voor collega scholen en partners. 
 

 
3.4 Uitgangspunten en doelstellingen 

 
De Spinaker is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De personeelsleden en de leer-
lingen vormen een gemeenschap waar samen wordt geleerd en gewerkt. Iedereen op De Spinaker 
mag en kan zichzelf zijn.  
De school spant zich blijvend in voor het behoud van een positief, veilig, vertrouwd en respectvol 
pedagogisch klimaat. Het is de bedoeling dat iedereen op school het gevoel heeft: ik ben iemand, 
ik kan wat en ik hoor erbij. Alleen dan kan er optimaal onderwezen en geleerd worden en een 
maximaal resultaat worden neergezet.  
 

“Betrokken en onderzoekend willen wij samen het verschil maken”. 

http://spinakerhoorndovenetel.despinaker.nl/
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Doelstellingen voor het onderwijs en ondersteuning op De Spinaker zijn: 
 

 Samen verantwoordelijk zijn voor een respectvolle en veilige onderwijsomgeving. 

 Leerlingen het vertrouwen geven veel verschillende ervaringen te laten opdoen en grenzen  
te verleggen. 

 Leerlingen het vertrouwen geven het beste uit zichzelf te halen. 

 Leerlingen stimuleren te streven naar zo hoog mogelijk vervolgonderwijs en/of arbeidskwali-
ficatie 

 Leerlingen in staat stellen hun niveau en beroepsperspectief te ontdekken. 

 Leerlingen het zelfvertrouwen geven het beste uit zichzelf te halen. 

 Streven naar zo hoog mogelijk vervolgonderwijs en/of arbeidskwalificatie met maximale 
kansen op een succesvolle loopbaan voor alle leerlingen. 

 Leerlingen plezier in leren laten ervaren en succeservaringen op laten doen. 

 Leerlingen krijgen op basis van hun eigenaarschap de ondersteuning die aansluit bij hun 
kansen en kwaliteiten. 

 Vanuit betrokkenheid en een onderzoekende en samenwerkende houding het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten. 

 Vanuit betrokkenheid en een onderzoekende en samenwerkende houding het adequaat 
aanbieden van ondersteuning (intern of extern) bij gesignaleerde problemen (dyslexie, faal-
angst, sociaal emotionele problematiek, motivatie e.d.), waarbij elke deelnemer zijn/haar 
verantwoordelijkheid neemt. 

 Ouders nemen een belangrijke positie in: ouders en leraren hebben een gezamenlijk doel: 
zij willen het beste voor het kind. Ouders zijn samenwerkingspartners en worden betrokken 
bij de ondersteuning rondom hun kind.  

 
 

3.5 Voorwaarden voor een optimale ondersteuning 
 

De volgende voorwaarden zijn relevant: 
 

 Een zorgvuldige uitvoering van het aannamebeleid. 

 De leerling staat centraal. 

 Veilige, prettige sfeer. 

 Rekening houden met de verschillen in aanleg en niveau van de leerling. 

 Afstemmen van de didactiek, rekening houdend met de eindtermen. 

 Vroegtijdige en adequate signalering van problemen is essentieel. (pedagogisch, didac-
tisch, door docent en mentor) 

 Een goed functionerende Commissie van Begeleiding, vallend onder de verantwoordelijk-
heid van de leidinggevende. 

 Het waar mogelijk en noodzakelijk betrekken van externe deskundigheid bij de leerlingpro-
blematiek, maar ook het bepalen en hanteren van heldere (ondersteunings) grenzen van de 
school. 

 De opgestelde ondersteuningsroute wordt correct doorlopen door alle partijen. 
 

 
3.6 Positieve en belemmerende factoren 

   
Positieve of bevorderende factoren met betrekking tot de ondersteuning zijn: 

 

 Een betrokken schoolteam. 

 De mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering van het team. 

 Samenwerking binnen het Samenwerkingsverband. 

 De positieve samenwerking met externe partners. 

 Wet op Passend Onderwijs waardoor er sneller een besluit kan worden genomen met be-
trekking tot extra ondersteuning van en leerlingen.  
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Als belemmerende factoren kunnen worden gezien: 
 

 Starten vanuit een onbekende onderwijs situatie (langdurig thuiszitten) 

 Starten vanuit een situatie waarbij in het verleden veel weerstand is opgebouwd. 

 Starten vanuit een situatie waarbij de te nemen verantwoordelijkheden niet bij de juiste per-
sonen liggen. 

 De facilitaire omstandigheden, in het bijzonder de huisvesting 

 Het werven van gekwalificeerd personeel 
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Hoofdstuk 4 Toelating en plaatsing 
 
 
4.1 Inleiding 

 
De Spinaker heeft een toelatings- en plaatsingsprocedure waarin de Commissie van Begeleiding 
(CVB) een grote rol speel. In de volgende paragrafen wordt een scheiding gemaakt tussen de 
aanmeldingsprocedure po/vso en v(s)o/vso.  
Er is een toelatings- en plaatsingsprocedure voor onderinstromers (po-vo) en een voor zij-
instromers (vo-v(s)o). Beide worden hieronder schematisch in beeld gebracht en toegelicht. 

 
 

4.2 Schematisch overzicht procedure van aanmelding  
 

4.2.1 Onderinstroom (po-vo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Indien er door de school van herkomst (po) het advies is gegeven om naar het speciaal 
voorgezet onderwijs te gaan, kan de leerling bij De Spinaker, locatie Hoorn, worden aan-
gemeld. De aanmeldingsprocedure van po naar v(s)o, zoals weergegeven in bovenstaand 
schema, wordt gestart.   
De volgende informatie wordt door de teamleider - met hulp van de administratie van De 
Spinaker - verzameld: 
 

 OPP en Groeidocument (ingevuld door afleverende school)  

 Rapportage IQ-meting (niet ouder dan 5 jaar: WISC-III, NIO, etc.)  

 Indien aanwezig: dyslexie- en dyscalculieverklaring   

 Uitdraai leerlingvolgsysteem (LVS) waaruit de schoolprestaties blijken  

 Overzicht van ingezette hulp/contactpersonen.  

 Motivatie van de aanleverende school, waarin wordt uitgelegd waarom er in deze 
specifieke situatie voor speciaal onderwijs wordt gekozen. 

Commissie van Begeleiding 

Doorverwijzing 
naar andere 
vestiging van  
De Spinaker  

of elders  

AANMELDING 

Orthopedagoog  
schrijft 

Integratief beeld 

Aanname  

Gesprek mentor en 
leerling en zijn/haar 

ouders 
 

 
OPP 

Informatie  
van de leerling  

Informatie  
van s(b)o  

Informatie 
 van de ouders 
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Indien aanwezig rapportage hiervan (diagnostiek, voortgangsrapportage, evaluatie 
behandelplan, etc.)  

 Motivatie van de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), waarin wordt uitgelegd 
waarom in deze specifieke situatie voor het speciaal onderwijs wordt gekozen. 

 Eventueel andere belangrijke informatie (specifieke afspraken, schorsingen, etc.)  

 Indien aanwezig:  toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 

Op het moment dat de teamleider van De Spinaker alle informatie van ouders, leerling en 
school van herkomst heeft ontvangen (inclusief “de warme overdracht”), wordt de aanmel-
ding in de Commissie van Begeleiding besproken. De Commissieleden analyseren de 
aangeleverde informatie vanuit hun expertise, interpreteren als Commissie de gemaakte 
analyse en komen tot het besluit, dat De Spinaker het passende onderwijs kan bieden op 
basis van het ondersteuningsplan. 
De Commissie van Begeleiding schrijft het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin het 
voorlopig uitstroomperspectief wordt vastgesteld. Het integratieve beeld geeft de intelligen-
tieontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerontwikkelingen en de belemmerende 
en stimulerende factoren weer: de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  
Met de opgevraagde informatie bij de school van herkomst en de ouder(s)/verzorger(s) en 
het ontwikkelingsperspectiefplan met het voorlopig uitstroomperspectief vraagt De Spina-
ker een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aan bij het Samenwerkingsverband Vo West-
Friesland. 
De toekenning van de TLV betekent de definitieve plaatsing van de leerling op De Spina-
ker. De school stelt de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de definitie-
ve plaatsing.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar worden de leerling en zijn/haar ou-
der(s)/verzorgers(s) uitgenodigd door de mentor voor een gesprek. De leerling en zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s) en de mentor maken kennis met elkaar en het ontwikkelingsperspec-
tiefplan wordt met elkaar besproken en vastgesteld. De leerling start het schooljaar. 
De daarop volgende zes weken worden gebruikt voor het opstellen van het handelingsdeel  
van het ontwikkelingsperspectiefplan. Door middel van het observatie-instrument Scol 
brengen mentor en leerling de sociaal-emotionele competentie van de leerling in beeld. De 
mentor, vakdocenten en ondersteuningscoördinator verfijnen de didactische leerlijn. 
Op basis van deze gegevens wordt in de vergadering van de Commissie van Begeleiding 
het definitieve uitstroomperspectief vastgesteld met de in het ontwikkelingsperspectiefplan 
geformuleerde doelen op basis van handelingsgericht werken. 
 
 

4.2.2 Zij-instroom (vo-v(s)o) 
 
 

Indien een leerling wordt aangemeld vanuit het v(s)o start ook de aanmeldprocedure. Deze 
procedure begint met een informatiegesprek en een rondleiding.  
De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) nemen het initiatief tot het maken van een af-
spraak voor een informatiegesprek en een rondleiding met de teamleider. 
Tijdens dit informatiegesprek kan het inschrijfformulier ingevuld worden, ondersteund met 
een uittreksel basisadministratie gemeente of kopie ID-kaart van leerlingen en ou-
der(s)/verzorger(s). De aanmeldingsprocedure wordt toegelicht. De leerling en zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd naar eventuele andere relevante informatie die in 
hun bezit is. De teamleider zoekt vervolgens contact met de school van herkomst en vraagt 
daar de informatie van de betreffende leerling op. (zie de opsomming in 4.2.1) 
 
Toelichting 
De TLV wordt door de TCO afgegeven op basis van de aanvraag en de aangeleverde in 
formatie van de school van herkomst. De teamleider van de Spinaker start de  
aanmeldingsprocedure op het moment, dat de administratie van de Spinaker de TLV heeft  
ontvangen. Als ouder(s)/verzorger(s) ontvangt u de TLV op uw huisadres. 
De teamleider plaatst de leerling op de agenda van de Commissie van Begeleiding. De 
Commissieleden analyseren de aangeleverde informatie vanuit hun expertise, interprete-
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ren als Commissie de gemaakte analyse en komen tot het besluit, dat De Spinaker het 
passende onderwijs kan bieden op basis van het ondersteuningsplan. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt gekeken naar de capaciteiten, ondersteu-
ningsbehoeften, wensen en onderwijsgeschiedenis van de leerling en zijn ou-
der(s)/verzorger(s). Het integratieve beeld geeft de intelligentieontwikkeling, sociaal-
emotionele ontwikkeling, leerontwikkelingen en de belemmerende en stimulerende facto-
ren weer: de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het voorlopig uitstroomperspectief 
wordt vastgesteld. 
De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorgers(s) worden uitgenodigd door de mentor voor 
een gesprek, waarin met elkaar wordt kennis gemaakt en het ontwikkelingsperspectiefplan 
met elkaar wordt besproken en vastgesteld. De leerling start het onderwijs op De Spinaker. 
De daarop volgende zes weken worden gebruikt voor het opstellen van het handelingsdeel  
van het ontwikkelingsperspectiefplan. Door middel van het observatie-instrument Scol 
brengen mentor en leerling de sociaal-emotionele competentie van de leerling in beeld. De 
mentor, vakdocenten en ondersteuningscoördinator verfijnen de didactische leerlijn. 
Op basis van deze gegevens wordt in de vergadering van de Commissie van Begeleiding 
het definitieve uitstroomperspectief vastgesteld met de in het ontwikkelingsperspectiefplan 
geformuleerde doelen op basis van handelingsgericht werken. 
 
 
De situatie kan zich voordoen, dat De Spinaker tot de conclusie komt dat er een passend 
onderwijs geboden kan worden. School, leerling en ouder(s)/verzorger(s) zoeken met hulp 
van de Toewijzing Commissie Ondersteuning (TCO) naar de mogelijkheden buiten De Spi-
naker. 
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4.3 De aanmeldingsprocedure en het signaleren van ondersteuningsbehoeften 
 

Zowel bij onderinstromers als bij zij-instromers wordt binnen de Commissie van Begeleiding op 
grond van alle verzamelde informatie, gesprekken met leerling en ouders en het door de orthope-
dagoog opgestelde integratieve beeld de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaald en vast-
gelegd in het OPP. 

 
 

4.4   Plaatsing 

 
4.4.1  Klassenindeling 
 

De Spinaker gebruikt de volgende indeling in klassen. 
In de onderbouw worden de leerlingen op basis van hun ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) ingedeeld in een VMBO-bb/kb-klas of een VMBO- gtl/tl-klas. In deze klassen sluit 
het programma aan op het regulier onderwijs, met als uitstroomperspectief het vervolgon-
derwijs.  
In de bovenbouw wordt de leerling op basis van het OPP ingedeeld in een VMBO-tl-klas en 
toegeleid naar een diploma of deelcertificaten (staatsexamen) of op basis van het OPP in-
gedeeld richting MBO-entree-opleiding, een duurzame arbeidsplaats of een beschermde 
arbeidsplaats. 

 
 
 

4.4.2  Plaatsing 

Het OPP met daarin het integratieve beeld, waarin de intelligentieontwikkeling, sociaal-
emotionele ontwikkeling, leerontwikkelingen en de belemmerende en stimulerende facto-
ren worden weergegeven; de ondersteuningsbehoefte van de leerling, bepaalt de plaatsing 
en de indeling in een klas.  

In het handelingsdeel brengen mentor en leerling de sociaal-emotionele competentie van 
de leerling in beeld door middel van het observatie-instrument SCOL2 en verfijnen de men-
tor, vakdocenten en ondersteuningscoördinator de didactische leerlijn. 

 
Op basis van deze gegevens wordt in de vergadering van de Commissie van Begeleiding 
het definitieve uitstroomperspectief vastgesteld met de in het ontwikkelingsperspectiefplan 
geformuleerde doelen op basis van handelingsgericht werken. 

 

 
 

                                                                 
2  SCOL = Sociale Competentie en Observatie Lijst 
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Hoofdstuk 5 Planmatig handelen 
 
 
5.1 Inleiding handelingsgericht werken (HGW) 
 

Het doel van handelingsgericht werken (HGW) is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
en de leerlingbegeleiding. HGW wordt beschouwd als een belangrijke werkwijze om Passend On-
derwijs te realiseren, de ondersteuning te verbeteren en opbrengstgericht te werken.  
Het is een werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (mentoren, docenten, ondersteuningscoördi-
natoren, specialisten en leidinggevenden) samen met de externe partners, handelen volgens ze-
ven samenhangende uitgangspunten.  
Op de Spinaker wordt op de volgende wijze invulling gegeven aan HGW:  

 
1. De werkwijze is doelgericht 

Uiteraard is het uiteindelijke doel van iedere leerling het behalen van een diploma of een duur-
zame arbeidsplaats. De mentoren volgen de onderwijsvoortgang en de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van de leerling. Voor elke leerling worden specifieke doelen in een OPP vastgelegd.  
Deze doelen worden met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) opgesteld en regelmatig ge-
evalueerd.  
 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 
De driehoek leerling-ouder(s)/verzorger(s)-school is cruciaal. De een kan niet zonder de ander. 
Ook bij de ondersteuning van leerlingen is er aandacht voor een goede wisselwerking. Daarbij 
is de reflectieve houding van docenten en de  interactie tussen docenten en leerlingen van groot 
belang.  
 

3. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 
Wat de leerling nodig heeft, is telkens de eerste vereiste voor een succesvolle ondersteuning. In 
persoonlijke gesprekken en na consultering van (ouders), docenten, specialisten en/of hulpver-
lening worden doelen opgesteld.  
Een specifieke aanpak voor de noodzakelijke ondersteuning van een leerling wordt gedeeld met 
de docenten van de leerling. Bij iedere leerlingbespreking  wordt bekeken welke doelen gereali-
seerd zijn en wat nog nodig is. 
 

4. Docenten en mentoren maken het verschil 
De mentor is de eerste in de lijn. Docenten zijn voor een groot deel uitvoerend als het gaat om 
de specifieke ondersteuning van een leerling. Mentor en docenten worden ‘gestuurd’ door een 
ondersteuningscoördinator.  
Daarbij wordt nooit uit het oog verloren wat de ondersteuningsbehoeften van een docent zelf 
zijn, om een leerling (of een klas) te bieden wat nodig is. Zo nodig worden er cursussen op het 
gebied van ondersteuning aangeboden om de kennis en kwaliteit van docenten verder te opti-
maliseren. 
 

5. Positieve aspecten zijn van groot belang 
De Spinaker heeft aandacht voor de kansen en de kwaliteiten van leerlingen, ou-
der(s)/verzorger(s), school (klas en docenten). Deze kansen en kwaliteiten worden bewust ge-
zien en gehoord, worden benoemd, opgeschreven en worden benut in de aanpak.  
Elkaar feedback en complimenten geven, is belangrijk. Dit gebeurt niet alleen op standaardmo-
menten zoals tijdens de gesprekscyclus (leidinggevende-docent) en tijdens de regelmatige 
mentorgesprekken (mentor-leerling), maar vooral ook tijdens de lessen (docent-leerling), bij het 
teamoverleg (docent-docent), in pauzes (personeelslid-leerling), in de wandelgangen, enzo-
voorts. Een open houding is erg belangrijk, zo leren betrokken van elkaar! 
 

6. Betrokkenen werken constructief samen 
Het moet duidelijk zijn wat iedereen van elkaar mag verwachten en aan welke doelen gewerkt 
wordt. 
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7. De werkwijze is systematisch en transparant 
Met regelmaat wordt de balans opgemaakt hoe leerlingen, klassen en afdelingen presteren en 
functioneren.  
 

De zeven uitgangspunten vormen de visie van handelingsgericht werken. Deze  uitgangspunten 
zijn geconcretiseerd in een onderwijs- en ondersteuningsroute, de HGW cyclus. Hierin staan de 
werkwijze en afspraken beschreven: wie doet wat, wanneer, hoe en waarom? Deze cyclus onder-
steunt docenten bij het omgaan met verschillen in de klas.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5.2 Signaleren / waarnemen 

Stap 1  Verzamelen van leerlinggegevens. 

Nieuwe leerlingen 

 Tijdens de aanmeldprocedure, zoals omschreven in hoofdstuk 4, wordt de eerste in-
formatie over leerlingen verzameld door de teamleider. Alle beschikbare gegevens 
worden gedigitaliseerd door de administratie. 
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 Op basis van de verzamelde informatie tijdens de aanmeldprocedure wordt door de 
Commissie van Begeleiding een besluit genomen en een integratief beeld opge-
steld door de orthopedagoog. Deze informatie vormt de basis voor de eerste zes 
weken van een leerling op De Spinaker. 

 Er wordt bij nieuw aangemelde leerlingen na 6 weken een Sociale Competentie 
Observatie Lijst (SCOL) afgenomen. Deze vult de mentor en de leerling in. Op basis 
hiervan worden de sterke en te ontwikkelen competenties geformuleerd en opge-
nomen in het OPP. Ook de pedagogische doelen worden op basis hiervan geformu-
leerd. Dit wordt eveneens door de mentor verzorgd. De methodegebonden toetsten, 
mentoren-overleggen en de informatie van de vakdocenten vormen de basis voor 
het opstellen van de didactische omschrijving en de doelen. 

Zittende leerlingen 

 De SCOL wordt in het najaar en voorjaar afgenomen. Er wordt een vragenlijst door 
de mentor ingevuld. Ook de leerling vult een vragenlijst in. 

 Eén keer in de twee weken wordt er een mentorenoverleg gevoerd door ondersteu-
ningscoördinator en mentor. Eventueel sluit de stagecoördinator of een vakdocent 
op verzoek aan. Tijdens deze overleggen komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: klas algemeen, verzuim, leerling specifiek, hulpvraag aan lid CvB, vakspeci-
fiek en switch. 

 In het eerste leerjaar worden twee CITO-toetsen afgenomen: toets 0 en toets 1 
vmbo bb, kgt, tl/havo. In het tweede leerjaar wordt toets 2 afgenomen op vmbo-bb, 
kgt, tl/havo-niveau. In leerjaar 3 wordt toets 3 vmbo-bb, kgt, tl/havo. In het derde 
leerjaar kan ook een TOA afgenomen worden. In leerjaar 4 doen de TL-leerlingen 
staatsexamen. De leerlingen richting een MBO-entree-jaar of arbeidsplaats worden 
getoetst met een TOA. De coördinatie hiervan ligt bij de ondersteuningscoördinator 
en de uitvoering bij mentor en leerling. Uitslagen van deze toetsen zijn terug te vin-
den in het OPP. 

 Leerlingen sluiten een methodehoofdstuk af met een methodegebonden toets. Ge-
maakte toetsen worden nagekeken en de cijfers worden geregistreerd in de cijfer-
lijst. Deze lijst kan ook gemiddelde cijfers aangeven. 

 Twee keer per jaar wordt er een groepsbespreking georganiseerd door de onder-
steuningscoördinator. Hierbij zijn de mentor, alle vakdocenten, switch-medewerker, 
stagecoördinator en ondersteuningscoördinator aanwezig. Tijdens deze groepsbe-
spreking worden de volgende onderwerpen besproken: klas algemeen, vakspeci-
fiek, verzuim en switch. Per leerling worden de volgende onderwerpen besproken: 
uitstroomperspectief, ontwikkeling ten aanzien van didactische doelen, ontwikkeling 
ten aanzien van pedagogische doelen, toets resultaten, stage, streefniveau en ove-
rige opmerkingen.  

 IQ-testen worden - indien nodig - afgenomen door de orthopedagogen. 

Stap 2 Uitwerking verzamelde gegevens 
In stap 1 is puntsgewijs weergegeven welke informatie er op de Spinaker wordt verza-
meld. Deze gegevens worden aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en deze 
evaluatie vormt de basis waarop  het OPP wordt  geschreven voor het komende school-
jaar. 

 
 
5.3 Analyseren en begrijpen 
 

Stap 3  Analyseren van de gegevens en benoemen van onderwijsbehoeften voor die leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben  

  
Voor elke leerling op De Spinaker wordt een OPP gemaakt.  
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 In het terugkerende mentorenoverleg worden afspraken gemaakt over doelen voor 
de leerling zoals deze worden geformuleerd in het OPP.  

 Binnen de CvB worden afspraken gemaakt over specifieke doelen. Leerlingen wor-
den aangemeld voor de CvB door middel van een ondersteuningsaanvraag. Deze 
wordt geformuleerd door de mentor. De ondersteuningscoördinator meldt de leer-
ling aan.  

 In het CvB worden de specifieke ondersteuningsbehoeften besproken en vastge-
legd in het logboek van de leerling in het leerlingvolgsysteem. Deze worden door de 
mentor en/of ondersteuningscoördinator vastgelegd in het OPP.  

 De voorzitter van het CVB vat de onderwijsbehoefte en de acties/afspraken samen. 
De ondersteuningscoördinator en orthopedagogen geven hierbij aan welke hulp-
middelen ingezet zullen worden om de gestelde doelen te bereiken.  

 In het CVB wordt bepaald of er eventueel diagnostisch onderzoek nodig is. 

 Het CVB kan ook besluiten om andere participanten uit te nodigen voor de CVB om 
mee te denken in de casuïstiek.  

 
5.4 Plannen 
 

Stap 4 Opstellen OPP’s 

 Voor elke leerling op de Spinaker wordt een OPP opgesteld.  

 De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het schrijven van het integratief beeld in 
het start-OPP en voor het verwerken van diagnostische gegevens.  

 De ondersteuningscoördinator stelt de didactische doelen vast (in overleg met de 
mentor) en de mentor beschrijft de pedagogische doelen aan de hand van een so-
ciale competentie observatie lijst (SCOL).  

 Dit plan wordt aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. Er wordt beschreven 
of de gestelde doelen behaald zijn of volgend schooljaar opnieuw aandacht verdie-
nen. 

 De klassen worden ingedeeld in niveaugroepen waardoor er in grote lijnen geza-
menlijk naar gelijke doelen wordt toe gewerkt. Er worden nog geen groepsplannen 
opgesteld.  

 
5.5 Uitvoeren 

 
Stap 5 Uitvoeren van het OPP. 

 

 De mentor voert individuele coaching gesprekken met de leerling. 

 Een kort verslag van de inhoud van het gesprek wordt in het portfolio van de leer-
ling bewaard. 

 De evaluatie van deze gesprekken is een onderdeel van de totale evaluatie van het 
OPP. 

 
 
5.6 Werken met het ontwikkelingsperspectief(plan) (OPP) 
 

In het voortgezet onderwijs moeten scholen sinds 1 augustus 2014 een zogeheten ‘ontwikkelings-
perspectiefplan’ opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen. 
In het ontwikkelingsperspectiefplan wordt beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van 
de leerling is en wat de onderbouwing van deze verwachting is. Wat dit laatste betreft gaat het om 
de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed kunnen zijn op het onderwijsleerpro-
ces. 
Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast nadat hierover ‘op 
overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) met de ouders heeft plaatsgevonden. De school evalu-
eert het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. 
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Het opstellen van een OPP vraagt om een integrale werkwijze waarin de opsteller de informatie en 
expertise vanuit alle betrokkenen meeneemt: van de leerling zelf, van de ouders, de docenten, 
mentoren en andere schoolinterne deskundigen en van de ketenpartners van de school (de exter-
ne deskundigen die bij de leerling betrokken zijn). 
 
Handelingsplannen werden tot nu toe vooral geschreven om hiaten op te vullen, een OPP is meer 
bedoeld om hiaten te voorkomen. Het OPP wordt meer opgesteld vanuit  de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de leerling op de langere termijn, met einddoelen die passen bij het perspectief (uit-
stroom) van de leerling. Het OPP richt zich meer op de doelen die in de onderwijsinstelling behaald 
dienen te worden.  

 
Vso De Spinaker gaat na welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en welk passend onderwijs-
aanbod nodig is. Het onderwijsaanbod wordt ook regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Deze werkwijze is in onderstaand schema in beeld gebracht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals het schema laat zien start het planmatig werken met de aanmelding vanuit het samenwer-
kingsverband. Het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheid tot het speciaal (voortgezet) 
onderwijs af en bepaalt de duur.  

Commissie van Begeleiding 
(voorlopige bepaling van het 

uitstroomperspectief) 

 
Plaatsing 

 

1e bespreking  
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

met leerling en  
ouder(s)/verzorger(S) 

 
Ondersteuningsteambespreking 

 

 
Evaluatie OPP 

 

2e bespreking OPP 
 

met leerling en  
ouder(s)/verzorger(S) 

 
Uitstroom 

 

Aanmelding  
vanuit het  

samenwerkingsverband 

Maximale duur vastge-
steld door toelaatbaar-

heidscommissie 

 
1e OPP 

 

 
2e, 3e, etc. OPP 

 

 
Transitie rapport 

 

 
6 weken 

 

 
6 maanden 
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Deze aanmelding en de toelaatbaarheidsverklaring komen bij de Commissie van Begeleiding van 
De Spinaker terecht. Deze commissie bepaalt of De Spinaker in de vastgestelde onderwijsbehoefte 
kan voorzien en de leerling kan toelaten. De Commissie van Begeleiding monitort de aanmeldin-
gen en blijft de leerling volgen.  
De Spinaker werkt met een systeem van handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in dat voor ie-
dere leerling binnen zes weken, samen met de ouders, een uitstroomprofiel wordt bepaald. Dit pro-
fiel wordt in het Individueel ‘ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP)  vastgelegd, conform de wettelijke 
regelingen: 

  

 Het OPP wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de inschrijving van 
de leerling vastgesteld.  

 Het OPP wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders, dan wel, indien de leer-
ling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd.  

 
Na advies van de Commissie van Begeleiding en nadat ‘op overeenstemming gericht overleg’ 
(OOGO) is gevoerd met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbe-
kwaam is, met de leerling, kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen.  
 
Het OPP bevat een didactisch deel en een deel dat gericht is op de vaardigheden die de leerlingen 
dienen te ontwikkelen, passend bij het uitstroomprofiel dat voor de leerling is vastgesteld (sociale 
vaardigheden en arbeidscompetenties). Het OPP dient als uitgangspunt voor de begeleiding en het 
leertraject van de leerling op De Spinaker. Ouders en leerling (12 jaar en ouder) ondertekenen dit 
plan. 
Tussentijdse evaluatie van het OPP vindt halfjaarlijks plaats. Aan de orde komen dan: 

  

 Het eventueel bijstellen van de doelen;  

 De docent stelt zo nodig nieuwe werkdoelen op zowel op didactisch- als pedagogisch ge-
bied en bespreekt deze met de ondersteuningscoördinator.  

 
De evaluatie wordt besproken met en ondertekend door ouders en leerling (indien 12 jaar of ou-
der). Het OPP wordt aan de hand van het verwachte leerrendement jaarlijks gemonitord en geëva-
lueerd met ouders en leerling. In het leerlingvolgsysteem wordt de voortgang vastgelegd.  
Jaarlijks wordt bezien of de leerling voldoende vaardigheden heeft verkregen om met succes terug 
te keren naar het regulier onderwijs of uitstroomt arbeid/dagbesteding. 
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Hoofdstuk 6 Ondersteuningsstructuur van de school 
 
 
6.1 Inleiding 
 

De Spinaker valt als voorziening binnen het Samenwerkingsverband Vo/Vso West-Friesland ge-
heel binnen de diepteondersteuning. 
De school kent drie uitstroomprofielen en binnen de school is een heldere ondersteuningsstructuur 
ten behoeve van de leerlingen. Hieronder wordt ingegaan op de uitstroomprofielen en de onder-
steuningsstructuur. 

 

 

6.2 Uitstroomprofielen 
 
De nieuwe wetgeving voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) houdt onder meer in dat het 
onderwijs wordt ingericht in drie uitstroomprofielen. Deze zijn hieronder schematisch weergege-
ven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 

 

Vervolgonderwijs  Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn 
een diploma voortgezet onderwijs te behalen, vmbo3. 

 Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, 
zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (exa-
menprogramma`s).  

 Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom naar het 
regulier voortgezet onderwijs en/of het behalen van een diploma. 

Arbeidsmarkt gericht  Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toe te 
leiden zijn naar loonvormende arbeid of in staat zijn een mbo-1 of 
branchegerichte opleiding af te ronden. 

 Het onderwijs in de onderbouw is daarom inhoudelijk geënt op 
vmbo b/k en in de bovenbouw op MBO-1.  

 Binnen dit uitstroomprofiel worden onderscheiden: 
o Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk er-

kend(e) certificaat/certificaten. 
o Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten. 
o (Beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening. 

                                                                 
3  Incidenteel is ook havo mogelijk. 

Leerling 

Vervolgonderwijs 

Arbeidsmarkt gericht 

Dagbesteding 

Regulier onderwijsaanbod  
en diploma vo  

of succesvolle doorstroom 
naar mbo 

Toeleiding naar                  
betaalde arbeid of mbo-1, 

maar zonder een              
diploma vo 

Toeleiding  
naar een voorziening  

voor  
dagbesteding 
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Dagbesteding 
(Arbeidsmatig) 

 Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het Vso toegeleid 
naar een voorziening voor dagbesteding.  

 Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het individuele niveau van de 
leerling.  

 Terugstroom naar de beide andere uitstroomprofielen moet tot de 
mogelijkheden behoren.  

 Er wordt een onderscheid gemaakt naar: 
o Arbeidsmatige dagbesteding. 
o Taak- of activiteitsgerichte dagbesteding. 
o Belevingsgerichte dagbesteding 

 
Voor meer informatie over de uitstroomprofielen kunt u door naar de website van het Nationaal Expertise 
Centrum Leerplanontwikkeling (SLO): http://www.slo.nl/speciaal/vso/uitstroomprofielen  

 

6.3 Arrangementen en ondersteuningsmiddelen 
 

Centraal in de diepteondersteuning van De Spinaker Hoorn is de begeleiding van- en het omgaan 
met leerlingen met internaliserende en/of externaliserende problematiek.  
Het reguliere arrangement voor diepteondersteuning richt zich op behalen van het individueel 
vastgesteld ontwikkelingsperspectief, het eindniveau van de leerling en de daarbij behorende uit-
stroombestemming. (Arrangement 1) 
Daarnaast beschikt de school over enkele ondersteunende arrangementen, in feite hulpmiddelen, 
om leerlingen bewust te laten worden van de invloed van gedrag op het eindniveau en uitstroom-
bestemming. ‘Zelfstandigheid’, ‘zelfvertrouwen’, ‘initiatief nemen’, ‘jezelf kunnen presenteren’ staan 
hierin centraal’.  Het gaat om de volgende ondersteunende arrangementen: 
 

 Arrangement 2  Switch 
De “switch” is een methode, waarin de leerling en de docent elkaar feedback geven op gedrag, 
dat op enig moment in de schoolsituatie als niet gewenst werd beleefd. Vanuit de feedback 
denken zij samen na over gewenst gedrag, waarbij de leerling in ieder geval herstelrecht heeft 
en de docent nadenkt vanuit de stelling “vragen wat ik vragen kan, niet vragen wat ik niet vra-
gen kan”. 

 Arrangement 3  Stagetraining en stage.  
Om te toetsen of leerlingen stagevaardig zijn, is het mogelijk om een stage binnen de school te 
doen (interne stage) of onder begeleiding van een docent buiten de school (beschermde stage). 
Daarop volgend - of bij directe vaststelling - is het mogelijk voor leerlingen om een externe sta-
ge te volgen. 

 Arrangement 4  Gepersonaliseerde traject 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarvoor een extra beschermd school-
klimaat op maat gemaakt wenselijk is voor een bepaalde periode.  

 Arrangement 5  SCOL 
Het stellen van gedragsdoelen met behulp van de Sociale Competentie Lijst (SCOL). Registra-
tie hiervan vindt plaats in het leerlingvolgsysteem. 

 Arrangement 6  Portfolio 
Opbouw van het portfolio. Dit geldt voor alle leerlingen. 

 Arrangement 7 
Extra ondersteunende activiteiten die de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt ver- 
groten. 

 
Deze arrangementen zijn hieronder beschreven en wordt er een beeld geschetst hoe dit zich ver-
taald in het leerproces.  
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Arrangement 1 Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen 

De Spinaker heeft een gerichte aanpak voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften vanwege 
hun: 

 internaliserende gedragsproblemen: leerlingen die een overcontrole hebben over hun 
emoties. Zij worden naar binnen gericht en leiden tot innerlijke onrust, sociale teruggetrok-
kenheid, angst;  

 externaliserende gedragsproblemen: leerlingen die te weinig controle hebben over hun 
emoties en deze uit reageren; agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid).  

Deskundigheid  De mentoren/vakdocenten bieden tijdens de gehele onderwijstijd zo veel moge-
lijk individuele aandacht aan de leerling.  

 Zij hebben specialistische kennis over de gedragsproblemen en de gevolgen 
daarvan. De professionele houding is hierop afgestemd.  

 De school beschikt over medewerkers, die een Master SEN diploma. 

Aandacht en tijd 
 

 De groepsgrootte is 9 tot 12 leerlingen.  

 Voor alle leerlingen is een handelingsgericht ontwikkelingsperspectief opge-
steld: de mentoren/vakdocenten werken volgens dit plan naar het vastgestelde 
uitstroomperspectief toe.  

Voorzieningen  Het programma is zo gestructureerd dat onrust zoveel mogelijk wordt voorko-
men. De mentor/vakdocent is in staat het gedrag te herkennen, preventieve 
maatregelen te nemen en curatief aan te pakken indien uitingen het leerklimaat 
in de klas verstoren.  

 Op De Spinaker wordt gebruik gemaakt van de switch. Zie  
arrangement 2 

 De mentor/vakdocent heeft een tweewekelijks gesprek met de ondersteunings-
coördinator. De geformuleerde hulpvraag kan in de vergadering van de Com-
missie van Begeleiding gesteld worden. 

Ruimtelijke  
omgeving 

 Het schoolgebouw is zodanig ingericht dat er te allen tijde een veilige omgeving 
is. Dat geldt voor lokalen, verkeersruimtes, speelruimtes, etc.  

 Tevens is bij gebruik van materialen, kleuren, akoestiek en verlichting rekening 
gehouden met de prikkelgevoeligheid van deze leerlingen.  

Samenwerking   De mentoren/vakdocenten werken nauw samen met specialisten en andere 
medewerkers van de school.  

 Speciale aandacht wordt gegeven aan de communicatie met de leerling en 
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) om in gezamenlijkheid naar het gewenste uit-
stroomperspectief te werken. 

 

Arrangement 2 Switch 

De switch is een methode, waarin de leerling en de docent elkaar feedback geven op gedrag, 
dat op enig moment in de schoolsituatie als niet gewenst werd beleefd. Vanuit de feedback 
denken zij samen na over gewenst gedrag, waarbij de leerling in ieder geval herstelrecht heeft 
en de docent nadenkt vanuit de stelling “vragen wat ik vragen kan, niet vragen wat ik niet vra-
gen kan”. 
 

 De leerling krijgt een switch aangezegd door de docent. De leerling gaat naar de switchruimte. In de 
switchruimte wordt van de leerling verwacht, dat hij/zij een korte vragenlijst invult. Na tien minuten 
gaat de leerling met de ingevulde vragenlijst terug naar de klas. In de switchruimte is altijd een me-
dewerker aanwezig. 

 Terug in de klas maakt de docent tijd vrij om met de leerling te spreken. De leerling heeft een “goed-
makertje” bedacht (=herstelrecht). De docent en de leerling proberen in het gesprek op elkaar en met 
elkaar af te stemmen. 

 Het aantal switches wordt geregistreerd. De switch is een gespreksonderwerp tussen mentor en 
ondersteuningscoördinator. Een mogelijke hulpvraag kan worden ingebracht in de vergadering van 
de Commissie van Begeleiding. 
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Arrangement 3 Stagetraining en stage 

Doelgroep: leerlingen vanaf 14 jaar  

 De leerlingen met uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding (vmbo basis/kader, toeleiding mbo-1) krijgen te 
maken met stagetraining en/of stage.  

 Een stageteam draagt zorg voor de expertise die noodzakelijk is om leerlingen volgens vastgestelde 
criteria stage te laten lopen.  

 Voor leerlingen waarbij nog niet is aangetoond dat ze stagevaardig zijn, is er de mogelijkheid om een 
interne stage (stage binnen de school) of beschermde stage (stage buiten de school onder begelei-
ding van een docent van school) te lopen.  

 Toetsing van het stagevaardig zijn wordt onder andere vastgesteld in de praktijklokalen van de school 
door de praktijkdocenten.  

 Het gemiddeld aantal stage-uren per week is vastgesteld op 20. Het aantal stagedagen per week kan 
worden opgebouwd van 1 dag per week naar 4 dagen per week.  

 Een positieve afronding van de stage is van groot belang bij de toeleiding naar het mbo of voor het 
verkrijgen van een baan. 

 De leerlingen met uitstroomprofiel Dagbesteding worden voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk 

functioneren in de maatschappij. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse zorginstellingen, de 
gemeenten, het UWV en de andere ketenpartners. Waar mogelijk kunnen deze leerlingen ook (terug) 
naar een lesgroep met het uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding.  

 

Arrangement 4 Gepersonaliseerd traject 

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarvoor een extra beschermd school-
klimaat op maat gemaakt wenselijk is voor een bepaalde periode.  

 Onderwijs, stage en/of zorg worden ingezet op de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

 Er wordt gewerkt in een kleine groep. 

 Er wordt gewerkt met 1 docent. 

 De leerling werkt volgens een individuele leerlijn. 

 

Arrangement 5 Sociale Competentie Vragenlijst’ (SCOL) 

Doelgroep: alle leerlingen 

 Het betreft het planmatig aanpakken van de ontwikkeling van sociale competenties op klas- of 
schoolniveau.  

 Met dit instrument kan snel worden gesignaleerd of een leerling op bepaalde competenties extra 
ondersteuning nodig heeft. Met de uitkomsten van de SCOL-scores kan ook het onderwijs beter in-
houdelijk vorm worden gegeven. 

 Het geeft een goed beeld van hoe competent de leerlingen zijn binnen De Spinaker en is een positief 
middel om over de sociale competentie met leerlingen en ouders in gesprek te komen. 

 Ook kunnen de eisen over ‘wat competent’ gedrag is, beter worden afgestemd op de uitstroomrichtin-
gen. 

 Thema’s, die in de SCOL aan de orde komen, zijn:  
o Ervaringen delen 
o Aardig doen 
o Samenwerken en doen 
o Een taak uitvoeren 
o Jezelf presenteren 
o Keuzes maken 
o Opkomen voor jezelf 
o Omgaan met ruzie  
 

Naast SCOL zijn er meer vragenlijsten (bv SEV en TRF) die extra ingezet kunnen worden om te bepalen 
voor wat er nodig is om tot de ontwikkeling van sociale competenties te komen. 

 

 

Arrangement 6 Portfolio 

Doelgroep: alle leerlingen 

 Het portfolio is een map, waarin de leerling zijn/haar voortgang kan laten zien.   

 Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is de start van het portfolio.  

 Naast het OPP zitten er competentielijsten (competenties zijn vaardigheden, zoals: samenwerken, 
omgaan met ruzie en keuzes maken), stageverslagen, stagebeoordelingen en cijferlijsten in de portfo-
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liomap. 

 Tijdens de coachingsgesprekken bepaalt de leerling in met de mentor aan welke leergebieden van de 
competentielijst hij/zij gaat werken en hoe hij/zij dit gaat doen.  

 Het portfolio kan een belangrijke functie vervullen bij het overstappen naar een andere klas, vervolg-
onderwijs of naar werk.  De portfoliomap laat zien wat de leerling heeft geleerd en wat de volgende 
leermomenten kunnen zijn. 

 
 
 

6.4 Ondersteuningsstructuur in schema  
 
Binnen de school functioneren de volgende functionarissen en geledingen: 
 

 De ondersteuningcoördinator 
Taken: 

  
o Coördineren van de ondersteuningsprocessen van de locatie ( leerlingbespreking, OPP) 

en de daarvoor bestemde toetsen.  
o Coördineren en aansturen van de pedagogische en onderwijsprocessen op de locatie.  
o Begeleiden en coachen van docenten op pedagogische en didactische vaardigheden en 

klassenmanagement 
 

 De Commissie van Begeleiding 
Elke locatie van De Spinaker heeft een Commissie van Begeleiding. (zie 4.3) 

 

 De leerkrachtcoach  
Op aanvraag van de teamleider observeert en coacht de leerkrachtcoach (beginnende) docen-
ten op pedagogische en didactische vaardigheden door middel van Video Interactie Begelei-
ding. 

 
Dit leidt tot het volgende schema:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO) 
Wijst diepteondersteuning toe 

Commissie van Begeleiding (CvB) 
Formuleert onderwijsondersteuning 

Ondersteuningscoördinator 
Maakt onderwijsondersteuning operationeel 

Docenten 
 

Leerlingen en 
ouders 

Hulpverlening 
 

Leerkrachtcoach 
 

Teamleider 
Coördineert onderwijsondersteuning 
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6.5 Overlegsituaties in het kader van de ondersteuning 
 

Vso De Spinaker te Hoorn kent de volgende interne overlegsituaties met betrekking tot de on-
dersteuning van leerlingen: 
 

 Tweewekelijks gesprek tussen mentor/docent en ondersteuningscoördinator 

 Groepsbespreking 

 Vergadering van de Commissie van Begeleiding 

 Individuele leerlingbespreking 
 
In het communicatieoverzicht van de school met betrekking tot de ondersteuning (zie bijlage 2) 
wordt de interne mondelinge communicatie nader getypeerd.  

 
 

6.6 Commissie van Begeleiding 
 

De school beschikt over een Commissie van Begeleiding. Daarnaast kan de school nog een be-
roep doen op de bovenschoolse Commissie van Begeleiding van De Spinaker, die alle locaties 
van de school ondersteunt: de bovenschoolse CvB. 

 
Commissie van Begeleiding 
De Commissie van Begeleiding komt elke week bijeen om de instroom, doorstroom en uit-
stroom van leerlingen te bespreken. Leerlingen met een specifieke hulpvraag worden via de 
mentor door de ondersteuningscoördinatoren aangemeld. In de bespreking wordt passende on-
derwijsondersteuning geformuleerd.  
Het team is samengesteld uit medewerkers van de school en bestaat uit: 
 

 Locatiedirecteur  

 Teamleider (voorzitter) 

 Orthopedagoog 

 Ondersteuningscoördinator 

 Maatschappelijk werker (in de vorm van “De Koploper”) 

 Mentoren (op afroep) 

 Stagecoördinator 

 Ketenpartners(op afroep) 

 Jeugdarts (op afroep) 
 

Commissie van Begeleiding bovenschools 
De school beschikt over een Commissie van Begeleiding bovenschools. De Commissie van 
Begeleiding op de locatie kan de bovenschoolse commissie om advies vragen. Het team be-
staat uit een voorzitter en een orthopedagoog. De casemanager (=ondersteuningscoördinator 
en/of orthopedagoog van de advies vragende locatie) neemt deel aan dit overleg. 

 
 
6.7 Aanmeldingsroutes  

 
 Tweewekelijks gesprek tussen mentor/docent en ondersteuningscoördinator 

Deze gesprekken zijn vastgelegd in een jaarrooster. Het gesprek heeft vaste gespreks-
punten, zoals verzuim, behaalde cijfers, welbevinden, switch, enz. 

 

 Groepsbespreking 
Deze besprekingen zijn aan het begin van het jaar vastgelegd in het jaarrooster. 
De gesprekspunten volgen de onderdelen van het OPP. 

 

 Vergadering van de Commissie van Begeleiding 
Deze vergadering is 1 keer per week en aan het begin van het schooljaar vastgelegd in 
het jaarplan. De nieuw aangemelde leerlingen worden besproken. Het OPP wordt vastge-
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steld (na 6 weken). De CvB evalueert 2 keer per jaar alle ontwikkelingsperspectiefplannen 
en doet daar verslag van aan het bevoegd gezag. 

 

 Individuele leerlingbespreking 
Deze bespreking kan het gevolg zijn van een gemaakte afspraak in de CvB na aanleiding 
van een ingebracht hulpvraag. Deze bespreking kan ook incident gestuurd zijn. 

 
 

6.8 Interne deskundigheid waarover de school beschikt4 
 

Op De Spinaker is ondersteunend personeel met specifieke taken en expertise aanwezig. Zij 
komen in actie op aanvraag van de Commissie van Begeleiding om leerlingen te onderzoeken 
en om leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) te adviseren. 
Het gaat om de volgende deskundigen:  

 

 Maatschappelijk werkende: in de vorm van een koploper. De expertise van de maatschap-
pelijke werkende is hulpverlening in brede zin. Zij signaleert en formuleert de hulpvraag op 
het gebied van de jeugdzorg en verzorgt de aanmelding bij de gebiedsteams.  

 Orthopedagoog: de orthopedagoog heeft expertise ten aanzien van orthodidactische pro-
blemen, (psycho)sociale en emotionele problemen, ontwikkelings- en persoonlijkheids-
stoornissen, leerproblemen en handelingsgericht werken. Zij draagt haar expertise over 
door het schrijven van het integratieve beeld in het OPP en binnen de Commissie van Be-
geleiding deelt te nemen aan het formuleren van passende onderwijsondersteuning. 

 Leerkrachtcoach: coacht en ondersteunt docenten bij het uitvoeren van hun werkzaamhe-
den door middel van video-interactie begeleiding. 

 Jeugdarts: de jeugdarts kan vanuit haar medische expertise hulpvragen beantwoorden en 
ondersteuning formuleren. 
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6.9 Externe relaties in het kader van de ondersteuning 
 

Samenwerking met hulpverlening en zorginstellingen  
De school heeft als uitgangspunt ‘één leerling, één plan’, wat inhoudt dat er per leerling een in-
dividuele zorg- en ondersteuningsroute wordt uitgezet, waarin alle betrokkenen samenwerken 
en van elkaar weten wat er wordt gedaan. Er is dus een zorgvuldige afstemming van interne en 
externe ondersteuning  en zorg.  
Hieronder staan de meest voorkomende zorg- en hulpinstellingen waar De Spinaker mee sa-
menwerkt: 

 

 Jeugd GGZ  

 1.Hoorn 

 Reclassering 

 Veiligheidshuis 

 Jeugd- en gezinsbeschermers 

 Orthopedagogische instellingen, zoals De 
Schuilhoeve 

 UWV 

 Uitvoerende instanties van de Jeugdhulp-
verlening (Parlan, Lijn5, De Waerden) 

 Contactpersoon politie/schoolagent  

 Leerplichtambtenaar  

 Fact-team Triversum  

 Andere zorg- en hulpverleningsinstellin-
gen  

  
 

Afstemming met jeugdzorg  
Op individueel leerling-niveau vindt vroegtijdige afstemming met de jeugdzorg plaats. Er zijn di-
recte contacten en ondersteuningsmogelijkheden vanuit de directe partners waarmee De Spi-
naker samenwerkt. Onder de functionele externe contacten vallen ook collega-scholen, instel-
lingen en voorzieningen. Deze contacten zijn onder andere gericht op het adequaat inzetten van 
betrokken deskundigheid ten behoeve van de leerling of het doorverwijzen van de leerling naar 
een collega-school of hulpverlener, die in staat is een onderwijsaanbod of hulp te verlenen, 
waartoe een school zelf niet in staat is. 

 
6.10 Doorlopende ondersteuningslijnen 

 
Po-vo 

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen het Samenwerkingsverband Vo en de schoolbe-
sturen primair onderwijs over de schoolkeuzeprocedure. Het samenwerkingsverband stelt elk 
jaar een ad hoc werkgroep in. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van diverse vo-
scholen. De werkgroep werkt de gemaakte afspraken nader uit en informeert alle direct betrok-
kenen. 
 
De Spinaker wordt aan het begin van het schooljaar uitgenodigd door de verwijzende scholen 
voor primair onderwijs om deel te nemen aan de voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) 
van groep 8 leerlingen. 
De Spinaker organiseert in de tweede helft van februari een open middag voor alle geïnteres-
seerde leerlingen uit het primair onderwijs. 
De teamleider draagt zorg voor het verzamelen van alle relevante dossierinformatie. 
De ondersteuningscoördinator heeft een “warme overdracht” met de toeleverende school. 

 
 

Vo-vso 

Voor het overstappen van leerlingen van vo naar vso zijn afspraken gemaakt over de procedure 
en het te gebruiken formulier. Uitgangspunt daarbij is dat het geld de leerling volgt.  
Indien er bij doorplaatsing meerkosten zijn, dan zijn deze voor rekening van de afleverende 
school.  
Door een verdergaande professionalisering van de vo-scholen wordt aangenomen dat de zoge-
heten ‘afstroom van leerlingen’ in de toekomst in mindere mate zal plaatsvinden.  
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Vo-mbo/hbo 
Er is een Voortijdig Schoolverlaten (VSV)-convenant afgesproken met vo-mbo-gemeenten voor 
de periode van 2017 - 2021. Het doel van het convenant is de succesvolle aanpak Voortijdig 
Schoolverlaten te verlengen. 

 

 Koploper in de school – aansluiting zorg-onderwijs 

 Transitiecoach thuiszitters 

 Aansluiting PRO/VSO bij Intergrip 

 Versterking RMC-functie binnen jongerenloket 
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Hoofdstuk 7 Diepteondersteuning 
 
 
7.1 Inleiding 

 
Het SWV faciliteert de diepteondersteuning. Hierbij worden onderscheiden: 

 

 Speciale trajecten buiten school en binnen het samenwerkingsverband.  

 Plaatsing bij speciale scholen. 
 

Het samenwerkingsverband kent de volgende voorzieningen en scholen ten behoeve van de diep-
teondersteuning: 

 

 Tussenarrangement extern (= buiten eigen school)  

 
o Rebound  
o Overige te ontwikkelen trajecten (verslaving, drop-out)  
o Onderzoeks- en determinatiemogelijkheden  
o Inzet van (transitie)coaches 

 

 Speciaal onderwijs  
 

o Vso De Spinaker  
o Vso De Stormvogel  
o Gespecialiseerde instellingen buiten de regio  

 
 
7.2 Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO) 

 
De toewijzing van middelen voor diepteondersteuning (maatwerk-arrangementen) zal gebeuren 
door de Toewijzings Commissie Ondersteuning (TCO). Deze commissie is samengesteld uit leden 
‘met een onafhankelijk oordeel’.  
Dossiers worden altijd via vo-scholen voorgelegd aan de TCO omdat leerlingen door ouders wor-
den aangemeld bij reguliere scholen.  
De bindende adviezen van de TCO kunnen door ouders desgewenst worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs te Utrecht. 
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Hoofdstuk 8 Leerlingvolgsysteem, dossiervorming en privacy 
 
 

8.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen zaken als leerlingvolgsysteem en wat daarin wordt vastgelegd aan de or-
de. Hier ligt een koppeling met het privacybeleid van de school en het samenwerkingsverband. 

 
 

8.2 Leerlingvolgsysteem 
 
De Spinaker maakt gebruik van Esis als leerlingvolgsysteem.  
Van scholen wordt in toenemende mate gevraagd het gevoerde beleid en de behaalde resultaten 
te verantwoorden. Niet alleen externe instanties als de inspectie, de gemeente en DUO, maar 
ook het management zelf wil weten hoe de school presteert op het gebied van lesuitval, door-
stroom van leerlingen, begeleiding en incidenten. Met Esis worden de gegevens tegen elkaar af-
gezet en weergegeven in overzichtelijke grafieken. 
Het leerlingvolgsysteem (LVS) is bedoeld om de ontwikkeling van elke leerling te kunnen volgen. 
Het LVS in Esis bestaat uit een: 
 

 Logboekmodule, waarin OPP, diagnosegegevens, I.Q.-gegevens, verslaggeving Commis-
sie van Begeleiding 

 Module administratieve leerlinggegevens 

 Methodegebonden toetscijfers worden in een Excel-bestand geregistreerd. 

 Toetsgegevens CITO worden in het CITO-portal geregistreerd. 
 
In het logboek van het leerlingvolgsysteem (LVS) worden de volgende items ingevuld: 
 

 Incidenten 

 Schorsingen 

 Verzuim 

 Te laat 

 Verlof 

 Stage 

 Hulpverlening 

 Leerlingbespreking 

 Oudercontacten 

 Notitie 

 Medisch sociale lijst 

 Rapportopmerkingen 

 Verstuurde brieven 

 Afspraken 

 Aanmeldingsinformatie 
 

Het kerndocument binnen het LVS is het OPP. Daarin wordt de relevante informatie verzameld 
en verwerkt in streefdoelen. De groei van de leerling wordt in dit document gedurende het jaar 
gevolgd en geëvalueerd. 

 
Esis ondersteunt alle medewerkers bij het begeleiden en ondersteunen van leerlingen. Alleen de 
daartoe geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot privacygevoelige gegevens. 
Personeelsleden hebben bevoegdheden: ‘alleen lezen’, ‘in een deel kunnen werken’ of ‘overal in 
kunnen werken’. 
Het systeem wordt beheerd vanuit het directiekantoor door een beleidsmedewerker. De diverse 
disciplines, zoals administratie, ondersteuningscoördinator, orthopedagoog zijn verantwoordelijk 
voor het invullen van gegevens in Esis vanuit hun specifieke taak en functieomschrijving. 
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Leerlingen worden op deze wijze gevolgd en door middel van het LVS wordt snel gesignaleerd of 
een leerling afwijkt van de perspectieflijn. Ouders kunnen desgewenst inzicht in het systeem krij-
gen. (zie privacyreglement De Spinaker: zie deel B) 

 
 

8.3  Verwijsindex 
 

De ‘Verwijsindex’ is een digitaal volgsysteem voor hulpverlening, dat ontwikkeld is om inzichtelijk 
te maken welke hulpverleningsinstantie op welk moment met een leerling bezig is.  
Uit de Verwijsindex wordt geen informatie verkregen.  
Bij de leerlingen, die gemeld worden in de Verwijsindex, moet sprake zijn van een bedreiging van 
de gezonde en veilige ontwikkeling van de leerling. Het moet onderbouwd worden door een aan-
wijsbaar feit of een ernstig vermoeden. 
De Commissie van Begeleiding van De Spinaker zal, indien nodig, leerlingen in de Verwijsindex 
invoeren. Hierover neemt de ondersteuningscoördinator contact op met de ouders. 
 

 
8.4 Dossiervorming 

 
De Spinaker maakt gebruik van een digitaal dossier. Het digitale dossier is opgenomen in Esis en 
bevat:  
  

 Toelaatbaarheidsverklaring 

 Aanmeldingsformulier  

 Het onderwijskundig eindrapport van de basisschool of speciaal basisonderwijs 

 Een kopie van het identiteitsbewijs  

 Het advies van de basisschool of speciaal basisonderwijs, onderbouwd met testgegevens, 
zoals de NIO en de Cito 

 Verklaring van dyslexie of dyscalculie 

 Rapportage diagnose 

 Indien aanwezig een intelligentieonderzoek 
 
De school hanteert een protocol voor het gebruik van de dossiers. (zie deel B) 
Ouders kunnen in het bijzijn van een personeelslid inzage krijgen in het digitale dossier. Zie voor 
verdere informatie hierover het privacyreglement. 
Stukken uit het dossier mogen alleen gekopieerd en verzonden worden met toestemming van de 
directie en de ouders en de leerling. 
De dossiers worden vijf jaar bewaard. Na deze periode vindt vernietiging plaats door de admi-
nistratie. 
 
 

8.5  Privacy 
 
De Spinaker hanteert het privacyreglement ‘Privacyreglement leerlinggegevens’. (zie deel B) 
Hierin is het volgende beschreven: 
 

 Begripsbepalingen  

 Reikwijdte en doelstelling van het reglement 

 Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

 Verwerking van persoonsgegevens 

 Het beheer (van de verwerking) van persoonsgegevens 

 Verstrekking van gegevens 

 Toegang tot persoonsgegevens 

 Beveiliging en geheimhouding 

 Informatieplicht 

 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet 

 Bewaartermijnen 

 Oud-leerlingen 
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 Klachten 

 Inwerkingtreding en citeertitel 
 
 

Hoofdstuk 9 Nazorg en bestendiging  
 
 
9.1 Inleiding 
 

Wet Kwaliteit Vso geeft het volgende aan met betrekking tot nazorg:  
‘Het bevoegd gezag van de school, waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, 
adviseert in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten de 
leerling, de werkgever of vervolgonderwijs op diens verzoek over het aansluitend vervolgonder-
wijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt en het functioneren in een vorm van 

dagbesteding.”  
Sinds 2014 worden door (V)so De Spinaker alle uitgestroomde leerlingen minimaal twee jaar na 
het verlaten van de school actief gevolgd. Dit gebeurt centraal voor De Spinaker als geheel van-
uit de afdeling Rondom Onderwijsondersteuning door de nazorgcoördinator. 

              
 

9.2 Doelstellingen nazorg. 
 

Het doel van de nazorg is uitval van de individuele leerling in (vervolg)onderwijs, werk of dagbe-
steding  te voorkomen. Indien er sprake is van uitval, zal de school begeleiding geven of een 
bemiddelende rol spelen om zo hervatting en continuering van deelname aan de maatschappij te 
bewerkstelligen. 
Door het bijhouden van de Nazorg ontstaat er een overzicht van de Bestendiging. Bestendiging 
staat voor het onderwijs(niveau), de arbeids- of dagbestedingssituatie waar uitgeschreven leer-
lingen zich bevinden op 1 jaar en 2 jaar na uitschrijving. 
Op deze manier kan een ‘waardering bij bestendiging’ worden gegeven. Deze waardering gene-
reert opbrengsten die jaarlijks gerapporteerd worden aan de Inspectie van het Onderwijs. 
Tevens vindt er een kwaliteitstoetsing binnen de school plaats of de uitstroombestemmingen 
overeenkomen met de verwachte opbrengst en/of er een aanpassing nodig is binnen het onder-
wijsaanbod van de school. 

 
 

9.3 Taak en werkwijze van de nazorg 
 

De nazorgcoördinator heeft gedurende twee jaar twee keer per jaar per mail contact met de 
schoolverlater en/of zijn/haar uitstroombestemming. 
Contacten in het kader van Nazorg kunnen de volgende acties omvatten: 
 

 Contact met schoolverlater en/of ouders 
Na uitschrijving wordt er met de leerling en/of ouders besproken of de leerling zich nog op 
de plaats van uitstroombestemming bevindt.  
 

 Contact met vervolgopleiding 
Dit contact is vooral bedoeld om eventuele uitval tijdig te signaleren, te adviseren of te on-
dersteunen bij de begeleiding van de jongere. 
 

 Contact met werkadres van de schoolverlater 
Indien bij het contact met de werkgever extra ondersteuning nodig blijkt te zijn voor de oud-
leerling kan er geadviseerd worden over de manier waarop ondersteuning geboden kan 
worden.  Extra begeleiding op de werkplek is bijvoorbeeld mogelijk door middel van een job-
coach.  
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 Overleg met het Arbeid Advies Team (AAT)  
De nazorgcoördinator onderhoudt gedurende de nazorgperiode regelmatig contact met het 
netwerk van instellingen die te maken hebben met oud-leerlingen: UWV, Gemeente, RMC, 
AAT, Zowh@t, het Jongerenloket, MBO, MEE. Deze instellingen zijn gebundeld in het Cen-
trum Alternatieve Trajecten (C@T).  
Heeft de leerling geen werk of opleiding meer, dan kan de nazorgcoördinator in samenwer-
king met de hierboven genoemde instellingen advies geven en ondersteunen bij het vinden 
van een passend vervolgtraject.  
 

 Administratie.  
In het leerlingvolgsysteem Esis wordt hetgeen is besproken tijdens contactmomenten en/of 
het netwerkoverleg bijgehouden. De bestendigingslijsten worden uit Esis gegenereerd. 
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Hoofdstuk 10 Rol en positie van ouders 
 
 
10.1 Inleiding 

 
Uitgangspunt voor de positie van ouders van leerlingen, die gebruik maken van extra ondersteu-
ning in de vo- en vso-scholen, is dat zij als een gelijkwaardige partner worden beschouwd door 
onderwijs én jeugdzorg.  
Van ouders wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om stappen te ondernemen 
als een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zijn schoolloopbaan goed en succesvol te 
doorlopen.  
Bij het bieden van ondersteuning zal de school en eventuele ondersteunende organisatie voor 
jeugdzorg de eigen kracht van de ouders en de leerling benutten. 

 
 
10.2 Samenwerking met ouders 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat de leerling goed onderwijs krijgt. 
Dit doet de school in overleg met de ouders, zodat deze kunnen meedenken over een passende 
plek voor hun kind.  
Als de ouders hun kind hebben aangemeld voor een reguliere school en daarbij hebben aange-
geven dat hun kind basisondersteuning of extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school 
of en welke ondersteuning nodig is. 
De rol van de ouders is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs flink veranderd. Hieron-
der wordt een samenvatting gegeven. 
 
1. Basisondersteuning 

Ouders van leerlingen, die te maken hebben met basisondersteuning, worden nauw bij alle 
ondersteuningsactiviteiten betrokken en worden nauwgezet geïnformeerd over de inhoud van 
de ondersteuning en de resultaten. 
Anderzijds wordt van de ouders volledige medewerking gevraagd bij het bereiken van de ge-
stelde doelen door daar in de thuis- en vrije tijdssituatie zoveel mogelijk op aan te sluiten. 
Er worden thema-avonden georganiseerd (denk aan social-media- en internetgebruik) waar-
bij de insteek is om docenten en ouders handvatten aan te reiken voor het omgaan met (het 
gedrag van) de leerling.  
Dit alles is bedoeld om zowel op school als thuis een veilig sociaal leer- en leefklimaat te cre-
eren waarin de leerling zich prettig en gewaardeerd voelt. 

 
2. Breedteondersteuning  

Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school na overleg met de ouders 
een ontwikkelingsperspectiefplan op, waarin staat welke onderwijsdoelen het kind zal kunnen 
halen. 
 
De school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast, ouders leveren input 
Binnen 6 weken nadat de leerling is ingeschreven, stelt de school het ontwikkelingsperspec-
tief voor de leerling vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met 
de ouders. Veel scholen in het voortgezet onderwijs betrekken ook de leerling bij het opstel-
len van het ontwikkelingsperspectiefplan. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam 
is, is dat zelfs verplicht.  
Daarnaast kan de school informatie gebruiken over eerder verleende hulp en ondersteuning 
en behaalde leerresultaten. De school spreekt met de ouder(s)/ verzorger(s), kijkt naar de 
thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende in-
formatie heeft, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor de leerling op. 
Aan het begin van het schooljaar is het van belang om verwachtingen uit te spreken en dui-
delijke afspraken met elkaar te maken over de ontwikkeling van de leerling. Ook kan worden 
afgesproken hoe vaak betrokkenen bij elkaar zullen zitten om de voortgang te bespreken. 
Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelijker worden. 
Daarom evalueert de school elk jaar het ontwikkelingsperspectiefplan met de ouders en stelt 
het waar nodig bij. 
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De school onderzoekt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft 
Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen 
ook het onderwijskundig eindrapport van de vorige school. Ouders hebben het recht dit rap-
port in te zien of om eventuele onjuistheden te laten corrigeren. 
De school doet binnen 6 weken na de aanmelding een passend aanbod. Op de school van 
aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling en van de expertise en mogelijkheden van de school.  
Als de school de leerling niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school – na overleg met 
de ouders – binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer 
met maximaal 4 weken verlengen. Als binnen 10 weken nog geen besluit is genomen, wordt 
de leerling ingeschreven op de school van aanmelding. Deze inschrijving is geldig tot het be-
sluit over de toelating is genomen. 

 
3. Diepteondersteuning  

Plaatsing op De Spinaker betekent per definitie diepteondersteuning. Ouders hebben bewust 
gekozen voor onderwijs op De Spinaker voor hun kind. De samenwerking tussen school-
leerling-ouders is bijzonder belangrijk voor het welslagen van het onderwijs. De school staat 
altijd open voor samenwerking met de door de ouders ingeroepen hulpinstantie. 
Voor elke leerling schrijft de school een OPP: zie hoofdstuk 5. 

 
 
10.3 Klachtenprocedure 

 
Indien ouders het niet eens zijn met het besluit over toelating van hun kind, dat extra ondersteu-
ning nodig heeft, het oneens zijn met het door de school opgestelde ontwikkelingsperspec-
tief(plan) of als een leerling wordt verwijderd en de ouders gaan niet akkoord, dan kunnen zij 
eerst samen met de school proberen tot een oplossing te komen. 
Komen de ouders er samen met de school niet uit, dan kunnen zij kosteloos een beroep doen op 
een onderwijsconsulent.  
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied 
van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en bemid-
delen in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen. 
Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen de ouders ook 
kiezen voor een bezwaarprocedure of voor wettelijke stappen. 
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Hoofdstuk 11 Kwaliteitszorg 

 
 
11.1 Basiskwaliteit 
 

De inspectie van het voortgezet speciaal onderwijs heeft De Spinaker een zogenaamd basisar-
rangement (basistoezicht) toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden 
onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. 

 
 
11.2 Interne kwaliteitszorg 
 

De Spinaker besteedt zelf veel aandacht aan kwaliteitszorg, wat wordt aangestuurd met behulp 
van het instrument ‘Werken  Met Kwaliteit’. (WMK) 
De criteria, die daarbij worden gehanteerd, zijn direct gerelateerd aan de inspectienormen, de 
kwaliteitseisen vso en aan de visie en de missie van de school.  
De school werkt ook met een kwaliteitsagenda waarin zij regelmatig nagaat in hoeverre de 
school, lopende het cursusjaar, voldoet aan de door de inspectie en door de school zelf gestelde 
eisen met betrekking tot kwaliteit. 
Er wordt naar gestreefd de kwaliteit van het onderwijs een collectieve verantwoordelijkheid te la-
ten zijn van elke medewerker die binnen de school actief is. 
Vanuit het strategisch beleidsplan wordt een schoolplan geschreven en vandaaruit een jaarplan. 
De gezamenlijke conclusies op de verschillende kwaliteitskaarten zijn de input van de verschil-
lende plannen. De evaluatie van de verschillende plannen wordt uitgewerkt in het nieuw op te 
stellen plan. 
Tevredenheidsonderzoek en sociale veiligheidsonderzoek nemen een centrale plaats in. 
De leerresultaten worden gevolgd door de CITO-volgtoets Vo en TOA-toets5 Nederlands, Engels 
en rekenen. 
 
Kwaliteit mag geen toeval zijn: daarom wordt een systematische en structurele werkwijze gehan-
teerd, gebaseerd op de PDCA-cirkel: de beleidsplannen - waaronder het schoolplan -, onder-
steuningsplan en jaarplannen, worden periodiek volgens een vaste cyclus doorlopen. 

 

 
 

 

Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en targets. 

Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering. 

Check: het plan en de uitvoering beoordelen, met elkaar praten over de scores, de meetpunten 

en de analyses. 

Act: het plan, de normen en de targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. 

 

De Spinaker presenteert jaarlijks in een gezamenlijk document haar opbrengsten en bestendi-
gingscijfers. 

 

                                                                 
5  TOA is een webbased toets- en leerlingvolgsysteem voor het vo met toetsen, goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. Deze 

toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van onder meer het 'Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen. In de TOA 
zijn toetsen opgenomen voor o.a.voor Nederlands en rekenen, maar ook voor de moderne vreemde talen. 
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11.3 Tevredenheid leerlingen en ouders 
 

De Spinaker neemt jaarlijks een sociale veiligheidslijst af onder personeel, leerlingen en ou-
ders. Tweejaarlijks wordt een tevredenheidsenquête afgenomen onder personeel, leerlingen, 
ouders en externe partners. 

 
 
11.4   Monitoren van de kwaliteit van de ondersteuning 

  
Intern 
De Commissie van Begeleiding evalueert jaarlijks de OPP’s in het kader van opbrengsten. Zij 
doet daarvan verslag aan het bevoegd gezag, in dit geval de algemeen directeur van de Spi-
naker. 

  
Samenwerkingsverband 
Het Samenwerkingsverband VO West-Friesland hanteert een monitor in aansluiting op de 
thema’s die door het samenwerkingsverband centraal zijn gesteld in de ontwikkeling van de 
ondersteuning binnen en rond de scholen. 
De monitor wordt twee keer per jaar ingevuld en eveneens twee keer per jaar vindt een ge-
sprek plaats tussen de directeur van het samenwerkingsverband en de scholen over de moni-
tor. Dit gesprek is gericht op stimulering van de scholen, bewaken van de ontwikkeling op 
school en samenwerkingsverbandniveau en op signaleren. 
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Hoofdstuk 12 Ambities, meerjarenplanning en jaarplan 
 

 
12.1 Inleiding 

 
Met betrekking tot het in dit hoofdstukgenoemde ambities en ontwikkelplannen dient te worden 
opgemerkt dat De Spinaker als geheel zich bevindt in een ontwikkelingsproces op dit gebied. Na 
een recente interne herstructurering krijgen in dit traject de missie en de visie opnieuw aandacht, 
waaruit aanpassingen kunnen volgen met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen in de ko-
mende periode. 
 
 

12.2 Ambities 
 

Ambities in het kader van passend onderwijs zijn de verdere voorbereiding op passend onderwijs 
en de implementatie ervan. 
Met name gaat het daarbij om: 

 
 Het volgen van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband vo en het implemen-

teren van de afspraken, die worden gemaakt. 

 Organiseren van voorlichting voor medewerkers over passend onderwijs.  

 Organiseren van een training voor onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel 
over stoornissen in het autistische spectrum. (ASS) 

 Trainen van medewerkers met ondersteuningstaken op het gebied van hechtingsstoornis-
sen, autisme spectrum stoornissen, angst & depressie en adhd/add/odd/cd.  

 
Voor De Spinaker Hoorn gelden verder de volgende ambities: 
 

 De ontwikkeling van het perspectief vervolgonderwijs, waarbij allerlei vormen van samen-
werking met het reguliere vo/mbo mogelijk zijn. 

 De ontwikkeling van het perspectief arbeidstoeleiding, waarbij allerlei vormen van samen-
werking mogelijk zijn. Kwalitatief goed ontwikkelde arbeid-toeleidende onderwijstrajecten 
zijn dan van groot belang. 

 Om leerlingen met een duurzame plek op de arbeidsmarkt te kunnen afleveren is een in-
tensieve samenwerking met de arbeidsmarkt, gemeente en sociale partners belangrijk. De 
inhoud van het onderwijstraject, dat leidt tot die duurzame plek, vraagt om toegespitste pro-
gramma’s, een verdere deskundigheid en uitbreiding van het netwerk. 

 De Spinaker neemt graag deel aan de ontwikkeling van trajecten op maat, waarbij de sa-
menwerking met het Praktijkonderwijs belangrijk is. 

 De Spinaker realiseert symbiosetrajecten met het regulier onderwijs en blijft hier initiatieven 
in nemen.  

 Samenwerking met het Samenwerkingsverband Vo West-Friesland voor het aanbieden van 
op maat gemaakte onderwijsprogramma’s voor vroegtijdig schoolverlaters. 

 De verdere ontwikkeling van kennis van specifieke onderwijsondersteuning voor met name 
leerlingen met ASS-problematiek. 

 Huisvesting met de uitstraling van een vo-school, waarin plaats is voor elke leerling met 
specifieke onderwijsondersteuning. 

 
 
12.3 Meerjarenplanning 

 
De Spinaker hanteert een meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de uitwerking van de ambities 
en de ontwikkeling van de leerlingondersteuning. Hierin wordt voor de looptijd van dit document 
(2016-2018) aangegeven welke thema’s in ontwikkeling zullen worden genomen en welke fase-
ring daarbij wordt nagestreefd. 
De fasering van de thema’s is afgeleid van de beleidscyclus, zodat systematisch en structureel 
aandacht wordt besteed aan de belangrijke onderdelen daarvan. 
De volgende beleidscyclus (globaal weergegeven) wordt gehanteerd: 
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Het voor de looptijd van dit schoolondersteuningsplan vastgestelde meerjarenbeleidsplan is op-
genomen in bijlage 3.  
Gezien het karakter van het onderwerp, de snelheid van de ontwikkelingen die op de school af-
komen en vanwege de opbrengsten van periodieke evaluaties zal dit beleidsplan jaarlijks worden 
aangepast en bijgesteld. 

 
 
12.4 Jaarplan  

 
Om de ontwikkeling van de ondersteuning goed te kunnen aansturen en bewaken hanteert de 
school ‘Jaarplannen’. Een Jaarplan is een schoolintern sturingsdocument, waarin per thema is 
uitgewerkt hoe de ontwikkeling zal worden aangepakt. 
Hiervoor wordt het volgende format gehanteerd: 

 

 
Jaarplan Ondersteuning 

                                                                                  

Thema 
 

 

Proceseigenaar 
Wie is verantwoordelijk? 

 

Uitgangssituatie 
Beginsituatie 

 

Doelstelling(en)  
Algemeen en specifiek 

 

Prestatie-indicator(en)  
Meetpunten 

 

Implementatie 
Opzet/werkwijze/activiteiten 

 

Tijdpad 
Tijd/fasering/mijlpalen 

 

Evaluatie 
Tussentijds en eindevaluatie 

 

Initiatief 

Voorbereiding 

(Menings-)vorming 

Vaststelling 

Uitvoering 

Bewaking 

Evaluatie 

START 

Borging 
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Borging  
 

 

Communicatie 
Wie communiceert met wie? 

 

Financiën 
Kosten? Betalingsbron? 

 

 
De bundeling van deze specifieke projectplannen vormt het ‘Jaarplan Ondersteuning’ voor enig 

kalenderjaar, dat weer deel uitmaakt van het totale schoolontwikkelplan voor die periode. Voor 
elke nieuwe periode wordt een nieuw Jaarplan geformuleerd, rekening houdend met evaluatie-

gegevens en omgevingsvariabelen. 
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Hoofdstuk 13 Afsluiting 
 

 
Dit schoolondersteuningsplan is bedoeld om de afspraken rond de ondersteuning, die de school aan 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte biedt, vast te leggen en het instrumentarium dat wordt ge-
bruikt te ordenen en af te stemmen. Een nevenfunctie is om de grenzen van de ondersteuning, die de 
school biedt, duidelijk in kaart te brengen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de ondersteuning be-
vorderd. 
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de inhoud van dit plan iedereen zal motiveren een steeds 
betere ondersteuning te realiseren ten behoeve van die leerlingen, die dat nodig hebben. 
 
Met dank aan alle medewerkers die in de voorbereiding van dit ondersteuningsplan hebben meege-
dacht! 
 
 
Ondersteuningsteam De Spinaker 
 

Charlotte Bunte 
Ilse Glas 

Kim Rijnsent-de Blieck 
 
 
Oktober 2016
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Bijlage 1 

Bijlage 1 Overzicht overlegsituaties Ondersteuning 
 

 
Naam overleg Deelnemers Status Inhoud Frequentie Besluit- 

vorming 
Verslag 

 
Individuele leerling-
bespreking 
 

 
 Mentor (2-wekelijks) 
 Vakdocenten (1x 

per 4 weken) 
 Ondersteuningsco-

ordinator 
 

 
 Meningsvormend 
 Besluitvormend 

 
 Pedagogische en 

didactische vorderin-
gen 

 Verzuim 
 Communicatie naar en 

vanuit de CvB 
 Switch 
 Functioneren van de 

leerling in de groep 
 

 
 1 x per 2 we-

ken 

 
 Consensus 

 
 Opgesteld door: ondersteuningscoördina-

tor 
 Uitgereikt aan: deelnemers overleg  

Zaken betreffende individuele leerlingen 
worden opgenomen in het leerlingendos-
sier 

 Toegankelijk voor: schoolleiding, mento-
ren en deelnemers ondersteuningsteam 
 

 
Groepsbespreking 

 

 
 Ondersteunings- 

coördinator  
 Teamleiders 
 Mentor  
 Vakdocenten 
 Stagecoördinator 

 
 

 
 Informerend 
 Meningsvormend 
 Adviserend 
 Besluitvormend op 

uitvoerings- niveau 

 
 Het onderwijsonder-

steuningsplan 
 

 
 2 x per jaar. 

 
 Consensus 

 
 Opgesteld door: ondersteuningscoördina-

tor 
 Uitgereikt aan: verslag van algemene 

zaken aan alle deelnemers ondersteu-
ningsteam Zaken betreffende individuele 
leerlingen worden opgenomen in Esis. 

 Toegankelijk voor: schoolleiding, mento-
ren en deelnemers ondersteuningsteam 

 
Commissie van  
Begeleiding 

 

 
 Ondersteunings- 

coördinator 
 Teamleiders (voor-

zitter) 
 Orthopedagoog 
 Koploper 
 Jeugdarts 
 Externe deskundi-

gen (bijv.leerplicht) 
 

 
 Informerend 
 Meningsvormend 
 Adviserend 
 Besluitvormend op 

uitvoeringsniveau 

 
 Instroom 
 Doorstroom 
 Uitstroom 
 Evaluatie van gefor-

muleerde ontwikke-
lingsperspectief 

 
 1 x in de week 

 
 Consensus 

 
 Opgesteld door: managementassistente. 

Gegevens van  elke leerling in  het log-
boek 

 Uitgereikt aan: er wordt een verslag ge-
maakt voor CvB-deelnemers  

 Toegankelijk voor: leden CvB. Informatie 
specifieke leerlingen in het logboek. 
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Bijlage 2  Meerjarenbeleidsplan ondersteuning 

 

Onderwerp Omschrijving Activiteiten 2016 2017 2018 

Aanjagen en ondersteunen van professionalisering  
De docent als professi-
onal. 

De verdere ontwikkeling van 
verantwoordelijkheid, zelfstan-
digheid, feedback, vragen stel-
len, (zelf)reflectie, 
(zelf)actualisatie. 

Studiedag en teamafspraken in jaarplan. x x  

De gesprekscyclus. De docent formuleert zijn/haar 
eigen leerdoel. 

De digitale gesprekscyclus. x x x 

Formele scholing Locatiedirecteur 
Ondersteuningscoördinator 

Universitaire Master Integraal Leiderschap 
Master SEN opleiding 

x 
x 

x 
x 

 
x 

Lesopbouw IGDI Begeleidingsprogramma door ondersteuningscoördinator, waarin de docent 
zijn/haar eigen leerlijn volgt. 
Interne audit uitgevoerd door collega’s. 

x X 
 
x 

x 

Aanpassen voorzieningenniveau 
Commissie van Bege-
leiding 

Jeugdarts De jeugdarts voert structureel haar onderzoeken uit in de vorm van een “heel 

contactmoment”. 

x         x  

Commissie van Bege-
leiding 

Koploper Koploper krijgt structurele plaats in OPP en gaat daardoor preventief werken          x         x 

Versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en leerlingen 
Verzuim Preventieve inzet op verzuim 

en onderwijsondersteuning. 
Verzuimbeleid (verzuimreglement en verzuimprotocol) 
Organiseren van verzuimspreekuur door leerplichtambtenaar. 

x         x  

Verhogen kwaliteit onderwijs, ondersteuning en verwijzingen  
OPP Het OPP op basis van de prin-

cipes HGW. 
Ontwikkelen nieuw format OPP en een nieuwe werkwijze OPP. x         x  

Pedagogisch klimaat Switch Borging van de Switch-methode x         x  

Versterken samenwerking met gebiedsteams  
Een gezin, een plan Werken met een regievoerder In de een gezin, een plan besprekingen stuurt De Spinaker op het aanstellen 

van een regievoerder en communiceert met deze regievoerder consequent. 
x         x  

Versterken doorgaande lijn PO-VO en VO-mbo/arbeidsmarkt 
Doorlopende leerlijn  De doorlopende leerlijn VSO-

MBO. 
Het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn VSO-MBO gericht op de 9 profielen 
van het MBO entreejaar. 

x        x x 

Arbeidsmarkt Stage Het ontwikkelen van het stagebeleid op basis van good practice binnen De 
Spinaker. 

x        x x 
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