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Voorwoord directie Het Saenredam 
 

 
Beste lezer, 
 
Het Saenredam is in het schooljaar 2019-2020 gestart als school voor mavo-havo. Deze transitie vergt de ko-
mende jaren veel denkwerk om de ontworpen blauwdruk voor de school om te zetten in voor alle leerlingen 
inhoudelijk aantrekkelijke onderwijs. 
  
Deze omvorming heeft zeker ook gevolgen voor de ondersteuningsstructuur. Hoe en op welke manier kunnen 
we nu nog niet zeggen. Dat betekent dat het ondersteuningsprofiel, zoals dat nu voor u ligt, geschreven is op de 
huidige stand van zaken en de werkwijze binnen de school. Te zijner tijd zal er een aangepast ondersteunings-
profiel worden geschreven dat aansluit bij de dan ingebedde visie en de daarbij behorende werkwijze.  
 
Wij zijn trots op de huidige inrichting van onze ondersteuning. Wij streven er naar ook in het nieuw te ontwerpen 
ondersteuningsplan de lat hoog te leggen. 
 
 
Marijke Hendriks 
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0 Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 
 
Het Saenredam is een openbare school voor vmbo met een uitnodigend en veilig schoolklimaat. De 
school heeft een optimaal onderwijsaanbod dat elke leerling goede kansen biedt op een diploma en 
goede doorstroom naar het vervolgonderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de intellectuele ontwik-
keling van de leerling, maar ook om zijn/haar deelname aan de maatschappij. De school hanteert daar-
bij moderne onderwijsvormen en nieuwe media. 
Het Saenredam biedt een uitgebreid pakket aan ondersteuning op leergebied, op sociaal-emotioneel 
gebied en bij de loopbaanoriëntatie. De leerling staat daarbij centraal en vindt om zich heen een net-
werk aan voorzieningen. Voorkomen is beter dan genezen: de school probeert zoveel mogelijk preven-
tief te ondersteunen. 
De meeste leerlingen stromen op of zelfs boven hun basisschooladvies door en de slaagpercentages 
van alle secties liggen boven het landelijke gemiddelde. De examencijfers laten zien dat het gemiddelde 
over de laatste drie jaar zeer stabiel is. 
Binnen de school is een uitgebreid pakket aan ondersteuningsmogelijkheden aanwezig. 
De basisondersteuning geldt voor alle leerlingen en is goed gestructureerd. Waar nodig worden hulp-
materialen ingezet en wordt samengewerkt met externe deskundigen. De school kent een breed pak-
ket aan specialismen en hanteert een ondersteuningskaart, waardoor ouders en leerlingen daarvan 
een goed overzicht hebben. De ondersteuningskaart geeft ook aan bij welke medewerker de leerling 
zich bij een ondersteuningsbehoefte kan melden en welke ondersteuning kan worden verkregen. 
Indien de basisondersteuning niet voldoende is kan extra ondersteuning worden ingezet: de leerling 
krijgt dan een arrangement, dat aansluit op zijn/haar ondersteuningsbehoefte, toegekend en er wordt 
een ontwikkelingsperspectief (het na te streven einddoel) geformuleerd: waar kan deze leerling precies 
naar toe groeien? Er wordt in overleg met leerling en ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
opgesteld, waarin nauwgezet wordt beschreven wat school en ouders aan activiteiten zullen ont-
plooien om het geformuleerde doel te bereiken. 
Binnen Het Saenredam wordt door middel van diverse overlegsituaties (o.a. leerlingbespreking, intern 
ondersteuningsoverleg, overleg met externe deskundigen en multidisciplinair overleg) de voortgang 
van de leerling bewaakt en worden eventuele signalen, dat het minder goed gaat, direct besproken. In 
sommige gevallen worden de leerling en de ouders gevraagd het overleg bij te wonen, zodat u van alles 
op de hoogte bent. 
Er wordt actief en planmatig samengewerkt met de vele voorzieningen, die de Zaanstreek kent, en waar 
nodig vindt extra begeleiding van leerling - en soms ook de ouders - plaats. Wat de leerling betreft kan 
dat binnen of buiten de school plaatsvinden en kortdurend, maar ook langdurig zijn. 
Het Saenredam volgt elke leerling nauwgezet door middel van het leerlingvolgsysteem (LVS) en legt 
alle relevante informatie nauwkeurig vast. Uiteraard is op deze informatie de privacy wetgeving van 
toepassing. 
Ten slotte kan nog worden vermeld dat er een systematische kwaliteitscontrole van het onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod plaatsvindt, wat er toe heeft geleid dat de school voor alle afdelingen een ba-
sisarrangement heeft. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de 
naleving van wet- en regelgeving in orde is. Ook de ouders en leerlingen zijn tevreden over wat Het 
Saenredam biedt. 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel: een verplicht document waarin scholen beschrijven welke 
ondersteuning zij aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bieden 
Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens de 
ambities van de school. Daardoor biedt het schoolondersteuningsprofiel de school en het Samenwer-
kingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ), waarin de v(s)o-scholen samenwerken, de moge-
lijkheid om te beoordelen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende ondersteuning wordt geboden 
aan leerlingen, die dat nodig hebben. Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende 
ondersteuning en kunnen wij dit ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders1 de mogelijkheid 
om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig 
heeft. 
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden gekeken 
in het schoolplan of op ‘Scholen op de kaart’: deze website vindt hier. U vindt op deze website allerlei 
cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, afkomstig van de onderwijsinspectie en 
van de scholen zelf, verzameld en gevisualiseerd in één systeem.  
 
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, 
is georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra be-
geleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  
Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, een document waarin 
een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft 
en van de ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden, de ambities.  
Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover zijn in Zaanstad tus-
sen scholen afspraken gemaakt) en extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die 
verder gaan dan de basisondersteuning en scholen kunnen zich hier specialiseren. Extra ondersteuning 
kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de 
school. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het Samenwerkings-
verband VO en is door de school verder ingevuld.  
Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te bereiken via de web-
site van Het Saenredam.  
 

 
  

                                                             
1  Lees overal: ouder(s)/verzorger(s). 
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2. Algemene informatie 
In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerlingpopulatie 
weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, vooral in het kader 
van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 

 
2.1 Contactgegevens 

 
Naam Het Saenredam 
Type school VMBO 
Adres Elvis Presleystraat 1, 1544LM Zaandijk 
Telefoon 075 – 640 91 30 
E-mail administratie@saenredam.nl   
Website www.saenredam.nl 

 
 

2.2 Onderwijsvisie: werken met 7 bouwstenen 
 
Het Saenredam is in verandering van een breed vmbo naar mavo-havo school in Zaandijk. Het is 
een openbare school: dit betekent dat een open ontmoeting van levensovertuigingen voorop 
staat. Uitgangspunt daarbij is onderlinge gelijkwaardigheid ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, 
geloof of seksuele geaardheid.  
 
Missie  
Het Saenredam staat voor ontplooiing van de leerling, zowel intellectueel als in zijn/haar maat-
schappelijke omgeving en verantwoordelijkheden.  
Maar ook staan de ontwikkeling van talenten, voorbereiden op een succesvolle doorstroom naar 
vervolgonderwijs (mbo of havo) en het optimaal presteren voor zowel de leerling als het perso-
neel centraal.  
Het Saenredam biedt daartoe ondersteuning en uitdaging.  
 
Visie van de school 
De kernwaarden van Het Saenredam zijn: betrokkenheid, veiligheid en duidelijkheid. 
Op Het Saenredam wordt gewerkt vanuit de volgende visie: 
 
• Er heerst het besef: ‘zonder relatie geen prestatie’  
• Er is zorg voor leerling en personeel 
• Er bestaat een veilig leerklimaat 
• We halen het maximale uit de leerlingen  
• We doen recht aan de interesses van een leerling 
• We bereiden voor op een vervolg in leren en/of beroep 
 
De school streeft naar goede verhoudingen tussen leerlingen en medewerkers, gebaseerd op 
belangstelling en wederzijds respect. Een belangrijk doel is een veilig en inspirerend school- 
klimaat: geborgenheid en een optimale leer- en werksfeer, géén pestcultuur en geen intimidatie.  
 
De school is gericht op samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, ouders, externe partners. 
Oog voor de wereld buiten school is er in de vorm van de vele buitenlesactiviteiten: o.a. muse-
umbezoek, (studie)reisjes, muziekavonden als Saenrejam. Het Saenredam wil zich dan ook profi-
leren als cultuurschool in de breedste zin van het woord.  
 
Een nieuwe dynamiek 
In ons onderwijsconcept ‘Samen vorm geven aan de toekomst, groei door keuze’ willen we in-
zetten op een nieuwe dynamiek tussen docenten en leerlingen maar ook tussen de school, ou-
ders en maatschappij. We willen kritische en mondige burgers opleiden die zich capabel voelen 
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om in die veranderende maatschappij met voldoende vaardigheden en kennis, evenals met vol-
doende zelfvertrouwen te opereren of –als de context daartoe noopt- zelf (mede) vorm kunnen 
geven aan die verandering. 
 
Dat vereist een omslag in het denken en werken van onze hele schoolgemeenschap. Het heeft 
ook impact op de leeromgeving zelf; het gebouw alsmede de inrichting van de werk- en leerruim-
tes.  
 
Verbinding, flexibiliteit, burgerschap 
Onze hoog technologische geglobaliseerde samenleving vraagt om nieuwe professionals; men-
sen die in staat zijn om slim te navigeren in een continue informatiestroom en daar strategische 
keuzes in weten te maken, mensen die in staat zijn nieuwe verbindingen te leggen tussen theorie 
en praktijk, tussen diverse vakgebieden en disciplines en mensen die in staat zijn zich als kritische 
burgers te manifesteren in het actuele maatschappelijke debat. 
 
Er is behoefte aan een nieuw type leiderschap waarin docenten, leerlingen, onderwijsinstellingen 
en ouders zelf mede sturing geven aan de manier waarop kennis wordt overgedragen, geconsu-
meerd en gecreëerd.  
 
We geloven er bij het Saenredam in dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs 
van de toekomst. Dat betekent dat we sterk inzetten op een actieve betrokkenheid van al onze 
stakeholders om voortdurend samen vorm te geven aan de school. 
Onze school wil leerlingen de mogelijkheid geven om in de vierentwintig uurs-economie en cross-
mediale informatiemaatschappij slimme en kritische keuzes te kunnen maken. Keuzes die passen 
bij persoonlijke attitudes en drijfveren, maar die ook passen in de rol die eenieder wil en kan 
spelen als burger. We willen als school een plek zijn waar we onze leerlingen kunnen helpen om 
deze keuzes te maken. Dat doen we door onderwijs op maat te leveren en in verbinding met de 
praktijk. We gaan er daarbij vanuit dat de voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen vragen 
om adaptief en flexibel onderwijs. 
 
Tegelijkertijd willen we ook een stabiele omgeving creëren waarin we veiligheid en vertrouwen 
voorop stellen. We bieden onze leerlingen daartoe een stevig basispakket aan waarin naast alge-
mene kennis en vaardigheden (in de kernvakken) ook nadrukkelijk gestuurd zal worden op bur-
gerschapsvorming (denk aan debatvaardigheden, filosofie, humanistische vorming). Burger-
schapsvorming is in onze visie zo cruciaal dat we hier veel gewicht aan willen geven. Dat doen we 
door het aanbieden van lessen filosofie en debattrainingen, door het luisteren naar podcasts of 
het kijken van online tutorials van internationale ‘thought leaders’ op het gebied van ethiek, po-
litiek of humaniora en leiden we kritische burgers op die niet bang zijn om bestaande realiteiten 
ter discussie te stellen en die zich kunnen verhouden tot actuele maatschappelijke debatten. 
 
Daarnaast willen we vooral ook focussen op inclusiviteit door meer begripsvorming voor elkaar 
en de ander. Werken aan empathie, drama, goed luisteren en Deep Democracy ondersteunen 
dit. 
 
Onderwijsconcept: zeven bouwstenen 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we de zeven bouwstenen van het onderwijs-
concept geformuleerd. Met deze elementen (ver-)bouwen we de school. Ze dienen als inspiratie, 
en als toetssteen van alles wat we ontwikkelen. Belangrijk: sommige zijn nieuw; andere zijn ver-
trouwd. We gaan immers niet een nieuwe school bouwen, maar een bestaande her ontwikkelen. 
 
1. Groeigericht 
Leerlingen krijgen maximaal kansen te groeien, op te stromen, door te stromen en te stapelen. 
 
2. De goede basis 
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We bouwen voort op elementen waar we nu al goed in zijn: solidariteit, warmte, maximale kan-
sen en goede examenresultaten.  
 
3. Eigen regie 
We geloven in een gezonde balans tussen een robuust onderwijsprogramma dat tegelijkertijd 
voldoende mogelijkheid biedt tot keuzes; we willen maatwerk kunnen bieden en vooral ook do-
centen en leerlingen uitnodigen om zelf mede vorm te geven aan het onderwijs nu en in de nabije 
toekomst. Leerlingen leren kiezen en eigen regie te voeren.  

 
4. Broedplaats voor burgerschap 
We geloven in de school als een broedplaats voor moderne kritische burgers; burgers die in staat 
zijn zich tot de actualiteit te verhouden, te opereren in diverse complexe contexten en zelf goede 
keuzes te maken voor hun eigen positie daarin. Daartoe leiden we op. 

 
5. Lokaal geworteld en midden in de wereld 
We ontwikkelen onderwijs en een strategie die past bij ons DNA, het DNA van de streek en van 
de school. Dat betekent dat we voortdurend aftasten of we de strategie kunnen inpassen. Daarbij 
willen we de regio en de wereld ‘binnenhalen’ door in drie clusters theorie en praktijk te verbin-
den.  

 
6. Community based 
We ontwikkelen dit alles voortdurend in nauwe samenhang met onze stakeholders; de docenten, 
het personeel, de leerlingen, de ouders en private en publieke partners. We geloven in co-creatie 
en vooral ook in het blijvend ontwikkelen. We zetten ‘creatie-labs’ in om samen met alle sta-
keholders ons onderwijs in de drie clusters te ontwikkelen. 
 
7. Deep Democracy 
Ontstaan in het Zuid Afrika van na de Apartheid, is Deep Democracy uitgegroeid tot een mondiaal 
gedachtegoed, dat organisaties, groepen en individuen helpt om besluiten te nemen en verschil-
len te overbruggen. Voor een inclusieve, wereldse school met veel autonomie voor leerling en 
docent een onmisbare bouwsteen. 
 
Deze bouwstenen werken we in het onderstaande uit. Aan bod komen de manier waarop we met 
lesinhoud omgaan, wat community-based werken betekent in onze context, en hoe we het stre-
ven naar maximale groei vorm gaan geven in het onderwijs. We sluiten dit hoofdstuk over het 
onderwijsconcept af met profielen van leerlingen en docenten. 
 
Onderwijsconcept: werken in clusters 
Een deel van de lesinhoud gaan we aanbieden in ‘clusters’. Die vervangen in eerste instantie ca. 
20% van de traditionele lesstof, sluiten meer dan de schoolvakken aan bij de ontwikkelingen in 
de buitenwereld en vormen een vruchtbare bodem voor inspirerend projectgericht onderwijs. 
 
We kiezen voor de volgende indeling in clusters: 
A. Lifestyle Sciences (o.a. voedingsmiddelentechnologie, natuurkunde, biologie, scheikunde, 

robotica, ICT). 
B. Creatieve Economie (game design, cultuur en maatschappij, ondernemerschapsvaardighe-

den, innovatieve economie, kunsten in brede zin). 
C. Changemakers/ duurzaam burgerschap (sociologie, cultuur en maatschappij, empathie, in-

termenselijke relaties, filosofie, duurzaamheid, recht & vrede). 
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2.3 Visie op leerlingondersteuning met cyclisch handelen en vroegsignalering  
Ontwikkelingen in de leerlingbegeleiding en ondersteuningsstructuur die passen bij de bouwste-
nen van Het Saenredam:  aandacht voor cyclisch (handelingsgericht) handelen vanaf de eerste 
lijn, meer doorlopende begeleidingslijnen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de eerste-
lijns begeleiding. Hiertoe is er gedurende het schooljaar aandacht voor  
De uitgangspunten van handelingsgericht werken in leerlingbesprekingen en in tweede- en der-
delijns leerlingbesprekingen (IOT, EAT) 
Vroegsignalering: alle mentoren van de school vullen voor hun mentorleerlingen het vroegsigna-
leringsdocument in op meerdere momenten en bespreken dit met leerlingcoördinator en in het 
team. Er wordt gesignaleerd op de domeinen van het OPP: leerprestaties, gedrag, welbevinden, 
verzuim, gezondheid en thuissituatie. Dit helpt overzicht te krijgen op wat er speelt en nodig op 
leerlingniveau, op klas- en leerjaar- en schoolniveau.  
Eigenaarschap van leerlingen bevorderen door per klas en per leerling doelen te laten stellen 
op domeinen van de vroegsignalering. Dit gebeurt in 2019-2020 in leerjaar 1. Eigenaarschap van 
leerlingen wordt ook bevorderd door inzet van de no-blamemethode bij pesten.  
 
Uitgangspunten van cyclisch handelen 
• Leerlingen hebben regie over hun leren en ontwikkelen. Elke leerling stelt zichzelf doelen. 
• Leerlingen nemen samen verantwoordelijkheid voor het leren en ontwikkelen van de klas. 

Elke klas stelt groepsdoelen. 
• Ouders zijn betrokken bij het leren en ontwikkelen van hun kind op school. Ouders denken 

en praten mee over de ontwikkeling op de leerlingdoelen. Ouders hebben grote invloed heb-
ben op de ontwikkeling van hun kind op school.  

• We handelen datagestuurd, planmatig, efficiënt, transparant. We signaleren vroegtijdig op 
de domeinen prestaties, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling, gezondheid, ver-
zuim en thuissituatie. We sturen vroegtijdig bij, zodat de leerling zoveel mogelijk regie kan 
houden. Indien nodig schalen we samen met ouders op naar tweedelijns en/of externe be-
geleiding. We bouwen dan voort op het eerste leerlingplan, met het OPP op dezelfde zes 
domeinen. We doen geen dubbel werk: niet méér tijd inzetten, maar tijd anders inzetten. 
Door trends te signaleren, weten we op welk niveau we moeten inzetten: individueel, sub-
groep, klas, jaarlaag, afdeling, school. De leerlingcoördinator verzamelt en analyseert signa-
len. Mentoren beschikken over een stappenplan voor de basisondersteuning per domein. 
De leerlingcoördinator bespreekt met de mentor de voortgang en het effect van de basis-
stappen.  

• We registreren feitelijk en herkenbaar en volgens de AVG. We registreren doelmatig: we 
willen de gegevens kunnen gebruiken in gesprekken en bij het opschalen van ondersteuning. 
We registreren in magister steeds: signaal – doel – actie – evaluatie. We registreren alleen 
feitelijkheden: wat is er te zien en te horen? In de registratie op leerlingniveau worden geen 
andere leerlingnamen, ook geen initialen, genoemd. We delen niet meer informatie dan no-
dig is. In gesprek met ouders spreken we alleen over de leerling, niet over andere leerlingen. 
Verspreiding van informatie gebeurt volgens de AVG.  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E%2byDuRBG&id=08AE6A3B6897D5D0202E3144194952559B83382A&thid=OIP.E-yDuRBGNfIlkwPDcEXFdgHaJa&mediaurl=https://www.ovo-zaanstad.nl/wp-content/uploads/2018/12/Logo_saenredam.jpg&exph=3153&expw=2482&q=saenredam+college&simid=608045305378311986&selectedIndex=22
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2.4 Kerngetallen leerlingpopulatie  

Er zaten 697 leerlingen in het schooljaar 2018-2019 op Het Seanredam.  
 
De cijfers voor 2018/2019 over veiligheid komen uit het tevredenheidsonderzoek van juni 2019, 
aantal respondenten: 617. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen het schoolkli-
maat met een 6,7 (vorig jaar 6,8) waarderen, iets onder het landelijk gemiddelde. Veiligheid 
wordt met een 9,4 (vorig jaar 9,5) bovengemiddeld gewaardeerd. Welbevinden, niet in de gra-
fiek opgenomen, krijgt gemiddeld een 6,7.  
Wanneer de vragen over aantasting van sociale en fysieke veiligheid bekeken worden, blijkt dat 
82% van de leerlingen aangeeft niet door schoolgenoten te zijn gepest in de afgelopen drie 
maanden. Vergeleken met 2017-2018 geven ongeveer evenveel leerlingen aan heel vaak of re-
gelmatig (online) te zijn gepest. 
 

 
 
Slaagpercentages van de school in 2016-2017  
 

 
 
De slaagpercentages lagen in de afgelopen drie jaar ruim boven het landelijk gemiddelde. 
 
Indien u meer informatie wilt, kijk dan op Scholen op de kaart, deze website vindt u hier. 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E%2byDuRBG&id=08AE6A3B6897D5D0202E3144194952559B83382A&thid=OIP.E-yDuRBGNfIlkwPDcEXFdgHaJa&mediaurl=https://www.ovo-zaanstad.nl/wp-content/uploads/2018/12/Logo_saenredam.jpg&exph=3153&expw=2482&q=saenredam+college&simid=608045305378311986&selectedIndex=22
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2423/Saenredam-College/categorie/Resultaten
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Vmbo-b; doorstroom vervolgonderwijs  
 

jaar totaal VO Buiten bekostigd onderwijs 
 

MBO 

  aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk 

14/15 28 <5 3,6% 3,3% <5 3,6% 4,3% 26 92,9% 92,4% 
15/16 16 <5 6,3% 3,1% <5 12,5% 4,2% 13 81,3% 92,7% 
16/17 32 <5 6,3% 2,7% - - 3,6% 30 93,8% 93,7% 
17/18 25 <5 4,0% 2,6% - - 4,8% 24 96,0% 92,5% 

 
In 2017-2018 ligt de doorstroom van vmbo-basis naar het mbo boven het landelijke percentage. 
 
Vmbo-k; doorstroom vervolgonderwijs  
 

jaar totaal VO Buiten bekostigd onderwijs 
 

MBO 

  aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk 

14/15 72 - - 0,5% <5 1,4% 2,0% 71 98,6% 97,5% 
15/16 57 - - 0,4% - - 2,2% 57 100,0% 97,4% 
16/17 55 <5 1,8% 0,5% - - 2,2% 54 98,2% 97,3% 
17/18 61 - - 0,4% <5 1,6% 2,9% 60 98,4% 96,7% 

 
Net als de voorgaande jaren ligt de doorstroom van vmbo-kader naar het mbo boven het landelijke 
percentage. 
 
Vmbo-(g)t; doorstroom vervolgonderwijs  
 

jaar totaal VO Buiten bekostigd onderwijs 
 

MBO 

  aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk aan-
tal 

% landelijk 

14/15 102 17 16,7% 14,4% <5 1,0% 2,2% 84 82,4% 83,4% 
15/16 108 25 23,1% 14,8% <5 1,9% 2,6% 81 75,0% 82,6% 
16/17 116 34 29,3% 15,1% <5 1,7% 3,1% 80 69,0% 81,8% 
17/18 120 37 30,8% 13,5% <5 0,8% 4,8% 82 68,3% 81,7% 

 
In 2017-2018 ligt het percentage leerlingen dat na vmbo-tl doorstroomt naar de havo ruim bo-
ven het landelijk gemiddelde, net als voorgaande jaren. Er wordt verwacht dat de doorstroom 
naar de havo de komende jaren juist gaat afnemen, doordat er meer interne opstroom komt 
(door de transformatie tot mavo-havo school). 
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3. Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Vo  (SVZ) 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek zijn verenigd in het Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ). Het samenwerkingsverband heeft op veel terreinen een duide-
lijke verbinding met de activiteiten van de gemeenten, die bij het samenwerkingsverband horen. Dit 
betreft de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.  
Het samenwerkingsverband werkt op basis van een ondersteuningsplan (2018-2022), de ondersteu-
ningsactiviteiten van de scholen, zoals in dit profiel beschreven, zijn hieraan gekoppeld. 
 
 

3.1 Visie van SVZ op ondersteuning 
 

De schoolbesturen werken samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de 
regio mogelijk te maken vanuit de volgende kernwaarden: samenwerken, flexibiliteit, betrokken-
heid en optimisme: 
  
• Samenwerking: jongeren hebben een integrale aanpak nodig. Het samenwerkingsverband 

zet zich in voor een intensieve en efficiënte samenwerking. 
• Optimalisering van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen, waarbij hun 

ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan, vraagt dit van de scholen flexibiliteit om binnen 
de wettelijke kaders tot maatwerk te komen.  

• Als extra ondersteuning nodig is, dan is betrokkenheid van ouders, docenten en eventuele 
hulpverleners essentieel. Zij moeten de jongere het vertrouwen geven dat er altijd mogelijk-
heden en oplossingen zijn.  

• Tot slot vraagt het van alle partijen een optimistische blik, niet het probleem is leidend, maar 
de mogelijkheden.  

 
Toelichting 
De besturen in het Zaanse onderwijs willen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zoveel 
mogelijk onderwijs laten volgen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de eigen regio.   
Hiervoor is binnen het samenwerkingsverband een basisondersteuningsprofiel afgesproken: het 
beschrijft wat alle scholen minimaal bieden aan basisondersteuning. 
Voor leerlingen, voor wie de basisondersteuning niet voldoende tegemoet komt aan de onder-
steuningsbehoeften, hebben de scholen één of meer arrangementen in de school ontwikkeld: 
extra ondersteuning.  
Kenmerk van deze arrangementen is, dat de leerlingen onderwijs volgen in de eigen klas en dat 
de ondersteuning dichtbij de klas (in de school) ingezet kan worden, waarbij men er op gericht is 
de leerling sterker te maken in het onderwijsleerproces op de eigen school. Scholen maken hier-
bij gebruik van de expertise uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.   
De tussenvoorzieningen en vso-scholen bieden daarnaast goede oplossingen voor leerlingen 
waarvoor deze arrangementen niet toereikend zijn. Het samenwerkingsverband heeft een aantal 
‘tussenvoorzieningen’, waaronder een orthopedagogisch en -didactisch centrum (opdc), om een 
dekkend aanbod van voorzieningen mogelijk te maken.   
Er zijn ook leerlingen met een dermate complexe ondersteuningsvraag dat  onderwijs, al dan niet 
tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is. Voor deze leerlingen is het van belang dat de on-
dersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp integraal wordt aangeboden, gericht op terugkeer 
naar onderwijs. Hiervoor worden op maat onderwijs-zorgarrangementen gezocht. Ouders en de 
leerlingen zelf zijn daarbij belangrijke partners om tot een kansrijke aanpak te komen.  
In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is een en ander verder uitgewerkt. 
In het ondersteuningsplan van SVZ vindt u dit alles verder uitgewerkt in uitgangspunten, doelen 
en activiteiten. U vindt het ondersteuningsplan hier. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E%2byDuRBG&id=08AE6A3B6897D5D0202E3144194952559B83382A&thid=OIP.E-yDuRBGNfIlkwPDcEXFdgHaJa&mediaurl=https://www.ovo-zaanstad.nl/wp-content/uploads/2018/12/Logo_saenredam.jpg&exph=3153&expw=2482&q=saenredam+college&simid=608045305378311986&selectedIndex=22
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3.2 Ondersteuningsmogelijkheden SVZ 

 
Binnen het samenwerkingsverband onderscheiden scholen diverse vormen van ondersteuning: 
 
• Basisondersteuning 

Een reguliere vo-school (een ‘begeleidingsschool’: zie ook paragraaf 4.1) kenmerkt zich door 
het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van leerlingen, een sterke interne ondersteu-
ningsstructuur, het bieden van verschillende ondersteuningsmogelijkheden en hulpmateri-
alen en het actief onderhouden van werkrelaties met externe deskundigen.   
Het speciaal onderwijs en de praktijkscholen (‘dialoogscholen’) dragen zorg voor een maxi-
male en voortdurende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerling, zowel 
intern (mentor-leerling, bijvoorbeeld) als naar buiten met ouders en deskundigen. Alleen bij 
ernstige problematiek worden de leerlingen doorverwezen naar (een andere vorm van) het 
vso.  

• Extra ondersteuning 
Arrangementen voor leerlingen, die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning. Ar-
rangementen verschillen per school: zie pagina 22 en volgende. De begeleiding van de leer-
ling is gericht op het omgaan met de eigen problematiek.  

• Tussenvoorzieningen  
Lichte ondersteuning: het samenwerkingsverband beschikt over een orthopedagogisch- en 
didactisch centrum: Saenstroom opdc met hierin Saenstroom vmbo, Saenstroom TOP (Re-
bound) en Baan Begeleiding Zaanstad (BBZ). Het Altra College (vso) heeft hiernaast  nog een 
diagnostische klas. 

• Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen  
Scholen voor havo/vwo krijgen een apart budget voor het onderwijs aan- en de ondersteu-
ning van hoogbegaafde leerlingen. Voor de meeste leerlingen zijn één of meer aanpassingen 
in het programma nodig. Een deel van deze leerlingen heeft ook extra ondersteuningsbe-
hoeften.  De begeleiding is gericht op het omgaan met de eigen problematiek, zodat de be-
treffende leerling in staat is onderwijs te volgen op het cognitieve niveau dat bij hem of haar 
past. In een aantal gevallen is specialistische ondersteuning nodig vanuit de hulpverlening 
en zullen onderwijs en hulpverlening samenwerken. 
 

Hiernaast kent het samenwerkingsverband een aantal scholen met een zeer hoog ondersteu-
ningsniveau: 

 
• Praktijkonderwijs  

Een school voor praktijkonderwijs is een reguliere school voor voortgezet onderwijs en is 
bedoeld voor leerlingen met een cognitieve beperking en leerachterstanden. In de Zaan-
streek gaat het om de volgende scholen voor praktijkonderwijs: De Brug te Assendelft en De 
Faam in Zaandam.  Scholen voor praktijkonderwijs richten zich onder andere op duurzame 
uitstroom naar arbeid, maar ook op de aansluiting met de ROC’s. Het ontwikkelingsperspec-
tief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalen het uitstroomprofiel.  
Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij de toeleiding naar arbeid, wordt dat 
geboden door reïntegratiebedrijven, leerwerkprojecten, jongerenloket, UWV en gemeen-
ten.   

• Voortgezet speciaal onderwijs 
Altra College: gericht op leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of een ernstige psy-
chiatrische stoornis. Soms zijn leerlingen aangewezen op een vso-school met een heel spe-
cifiek aanbod buiten de regio. 
Dynamica Onderwijs: voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn, een lichame-
lijke of een meervoudige beperking hebben. 
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• Cluster 1 en 2 
Blinde en slechtziende kinderen (Cluster 1) en kinderen die doof zijn, slechthorend of een 
ernstige taal- en/of spraakachterstand (Cluster 2) hebben, volgen in veel gevallen onderwijs 
buiten de regio. 

 
Er zijn ook leerlingen met een dermate complexe ondersteuningsvraag dat  onderwijs, al dan niet 
tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is. Voor deze leerlingen is het van belang dat de on-
dersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp integraal wordt aangeboden, gericht op terugkeer 
naar onderwijs. Hiervoor worden op maat onderwijs-zorgarrangementen gezocht. Ouders en de 
leerlingen zelf zijn daarbij belangrijke partners om tot een kansrijke aanpak te komen. 
In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is een en ander verder uitgewerkt. 
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4. Ondersteuning op Het Saenredam 
 
 

4.1 Inleiding 
 

De scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken, dat 
zij zich met betrekking tot de basisondersteuning ontwikkelen tot een zogenaamde ‘begelei-
dingsschool’. De scholen voor speciaal onderwijs, het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
(opdc) en de scholen voor Praktijkonderwijs ontwikkelen zich tot zogenaamde ‘dialoogschool’.  
 
De begeleidingsschool begeleidt leerlingen in hun onderwijsproces en heeft daartoe een aantal 
middelen in huis. De school zal bij ingewikkelde problematiek een beroep moeten doen op het 
voortgezet speciaal onderwijs (vso) en/of op de andere onderwijsvoorzieningen die in de regio 
worden aangeboden. 
Een begeleidingsschool kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de 
leerlingen en een goed intern overleg daarover, het bieden van een scala aan ondersteunings-
mogelijkheden en hulpmaterialen en het actief onderhouden van werkrelaties met externe des-
kundigen.  
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van 
de leerling en waar nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken.  
Het Saenredam werkt volgens het model ‘begeleidingsschool’. 

 
 

4.2 Basisondersteuningsprofiel 
 
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) heeft afspraken gemaakt 
over het niveau van basisondersteuning, dat door elke school geboden dient te worden.  
Elke school heeft recent in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste niveau van 
basisondersteuning door middel van een analyse. De uitkomst van deze analyse is als bijlage bij 
dit schoolondersteuningsprofiel gevoegd. (zie bijlage 1) 
Uit de recente analyse van de basisondersteuning op Het Saenredam blijkt dat de school ver is 
gevorderd in deze ontwikkeling.  

 
 

4.3 Onderwijsondersteuningsstructuur 
 
Binnen de basisondersteuning worden drie niveaus van ondersteuning onderscheiden: de 1e-, 
2e- en 3e-lijns ondersteuning.    
In schema ziet dat er als volgt uit: 
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   Lijn    Deelnemers    Overleg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4 Beschrijving van de drie niveaus van ondersteuning 
 
Hieronder een korte beschrijving van de drie niveaus van basisondersteuning. 
 

Niveau Ondersteuningsmogelijkheden 
 
1e lijns  
ondersteuning 

 
• Docent: deze beschikt over didactische en pedagogische vaardigheden 

om de leerling op maat te begeleiden, is bekend met de eventuele be-
perkingen van de individuele leerlingen, kan tijdig aangeven als hulp ge-
wenst is en heeft een professionele en lerende houding. Hij/zij ontwikkelt 
arrangementen op het gebied van leerachterstanden en voert deze uit. 

• Mentor: de mentor:  
o onderhoudt contact met de ouders en de docenten; 
o is in principe op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot 

de mentorleerlingen; 
 
 
 

 
 
 

2e-lijns  
ondersteuning 

 
 
 
 
 

3e-lijns  
ondersteuning 

1e-lijns  
ondersteuning 

Mentor 
Vakdocent 

Afdelingsleider 

Coördinator O&B 
Trajectgroepbegeleider 

Coördinator O&B 
Afdelingsleider 

Jeugdarts en -verpleegkundige 
Leerplichtambtenaar 

Schoolmaatschappelijk werk(st)er 
Contactpersoon Jeugdteams 

 

Intern  
Ondersteuningsoverleg  

Bespreken individuele leerlingen 
 

 
Leerlingbespreking 

 

Coördinator O&B 
Afdelingsleider 

Schoolmaatschappelijk werk(st)er 
Ambulante begeleider 
Leerplichtambtenaar 

 

Afstemmingsoverleg 
Bilateraal,  

wisselend van  
samenstelling, maken afspraken 

over specifieke leerlingen 
 

 
Extern Advies Overleg 

Denktank met  
externe deskundigen over trends en 

beleid + 
Bespreken leerlingen 

(4 x per jaar) 

Coördinator O&B 
Afdelingsleider 

Mentor 
Trajectgroepbegeleider 

Vertegenwoordiger Hulpverlening 
Ouders en leerling 

 

 
Multidisciplinair Overleg 

(MDO) 
Selectie van betrokkenen, 
rond individuele leerlingen 
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o heeft inzage in het dossier en is zo op de hoogte van de voorgeschie-
denis; 

o leidt de klassenbesprekingen (rapport- en leerlingbesprekingen) van 
de eigen klas; 

o is betrokken bij de extra activiteiten van de eigen mentorklas; 
o is in staat om individuele hulpvragen van de leerling te formuleren.  
 
De mentor signaleert wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leer-
ling de 1e-lijns ondersteuning overstijgt en inzet van de 2e-lijns ondersteu-
ning gewenst of noodzakelijk is. 
Hij/zij onderhoudt contacten met de docenten over de voortgang, signa-
leert knelpunten en brengt leerlingen in de leerlingbespreking in, zet de 
adviezen over de aanpak in een handelingsadvies naar de docenten en 
meldt, indien van toepassing, leerlingen schriftelijk aan bij het interne 
ondersteuningsteam met een beschrijving van de ondersteuningsbe-
hoefte van de leerling, de eventueel reeds gedane inzet en de effecten 
daarvan.  
Hij /zij geeft ook invulling aan het mentoruur, waar zaken aan de orde 
komen als huiswerkaanpak, pesten, discriminatie, drugs en alcohol, be-
roepenvoorlichting, studiekeuze welbevinden in de groep portfolio, etc.  
Op dit niveau wordt gebruik gemaakt ondersteuningsmethoden als de 
Kanjertraining, klasgerichte Peer2Peer en de No Blame-methode. 

• Evaluatie van 1e-lijns ondersteuning vindt plaats in de leerlingbespreking, 
in gesprekken met ouders en leerling en afdelingsleider. 

• Elke 1e klas krijgt twee peer leaders, die helpen de leerlingen wegwijs te 
maken. 
 

 
2e lijns 
ondersteuning 

 
De 2e-lijnsondersteuning wordt aangeboden binnen de school.  
Deze ondersteuning wordt gegeven door gespecialiseerde begeleiders.  
De 2e-lijnsondersteuning is voor een beperkte groep leerlingen en wordt aan-
geboden na overleg met het Intern Ondersteunings Team of IOT en met de 
leerling en de ouders.  
Het IOT heeft wekelijks overleg. In dit overleg worden de nieuwe aanmeldin-
gen en de lopende leerlingen met (extra) ondersteuning besproken. Hierbij 
wordt de betreffende afdelingsleider betrokken en desgewenst uitgenodigd 
op het overleg.  
Er is overleg over de voortgang en de te nemen stappen. Het IOT kan besluiten 
of de leerling wordt aangemeld bij het Externe Advies Team (EAT) of dat er 
een Multidisciplinair Overleg (MDO) moet worden georganiseerd. 
Daarnaast bestaat er een apart overleg met de coördinatoren ondersteuning 
en begeleiding (Coördinator O&B) en afdelingsleiders. Dit overleg vindt elke 
zes weken structureel plaats. Het doel daarvan is: ontwikkelen van ondersteu-
ningsbeleid, het implementeren daarvan en afstemming. 
 
Soorten 2e-lijns ondersteuning: 
• Individuele begeleiding (door coördinator O&B, schoolmaatschappelijk 

werk-(st)er, pedagogisch medewerker, trajectgroep begeleider en ambu-
lant begeleider) 

• Training diverse competenties (faalangstreductietraining, sociale vaar-
digheidstraining en examentraining) 

• Cursus omgaan met dyslexie en individuele ondersteuning bij dyslexie 
 
 
• Peer Tutor, gericht op individuele vakhulp 
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• Huiswerkbegeleiding (extern) 
• Keuzebegeleiding (mentor) 
• Opvang uitgestuurde leerlingen 
• Interne contactpersoon 

 
Evaluatie van tweedelijns ondersteuning vindt plaats in de bespreking van het 
IOT, in samenwerking met de mentor, ouders, leerling en afdelingsleider. 

 
 
3e lijns 
ondersteuning 

 
Wanneer structureel ondersteuning nodig is of wanneer de aard van de pro-
blematiek de tweedelijns ondersteuning overstijgt, zijn er verschillende mo-
gelijkheden.  
Intern is langdurig inzet van de Trajectgroep mogelijk en ook schoolmaat-
schappelijk werk, leerplicht en jeugdarts kunnen worden ingezet.  
Daarnaast kan de expertise vanuit het opdc worden ingezet en het Externe 
Advies Team (EAT) kan worden ingeschakeld. Ook advisering naar externe 
hulpverlening is mogelijk via school door aan te melden bij het Jeugdteam.  
Voor leerlingen die derdelijns ondersteuning krijgen wordt een ontwikke-
lingsperspectief(plan) of OPP opgesteld.  
Contact met 3e-lijnsinstanties gebeurt in overleg met de ouders. In een uit-
zonderlijke situatie (als contact duidelijk niet in het belang van de leerling is) 
kan van deze regel worden afgeweken.  
3e-lijnsbegeleiders zijn:  
 
• Leerplichtambtenaar 
• Saenstroom opdc 
• Jeugdarts  
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Jeugdteams 
• Diverse andere externe instanties 

 
Bij ondersteuning in de tweede of derde lijn vindt altijd ook ondersteuning op 
de onderliggende niveaus plaats. 
 

 
 

4.5 Intern ondersteuningsoverleg 
 

4.5.1 1e-lijns overleg  
Dit vindt plaats door docenten/mentoren en de afdelingsleider 
De teams vergaderen wekelijks en regelmatig is individuele leerlingbespreking of groeps-
bespreking onderdeel van de vergadering. 
 
 

4.5.2 Intern Ondersteunings Team (IOT) 
 

Het Saenredam beschikt over een intern ondersteuningsteam (IOT).  
Het IOT bestaat uit: 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=E%2byDuRBG&id=08AE6A3B6897D5D0202E3144194952559B83382A&thid=OIP.E-yDuRBGNfIlkwPDcEXFdgHaJa&mediaurl=https://www.ovo-zaanstad.nl/wp-content/uploads/2018/12/Logo_saenredam.jpg&exph=3153&expw=2482&q=saenredam+college&simid=608045305378311986&selectedIndex=22


 
 
 
 

19 
Schoolondersteuningsprofiel Het Saenredam 2019-2020 
Versie december 2019 

• Ondersteuningscoördinatoren 
• Pedagogisch medewerker 
• Trajectgroepbegeleiders 

 
Daarnaast zijn de interne contactpersonen, de schoolmaatschappelijk werker, de verschil-
lende trainers voor sociale vaardigheidstraining (sova) en faalangst reductietraining (frt) 
actief in de leerlingondersteuning.  
Op verzoek van het docententeam/afdelingsleider kan één van de ondersteuningscoördi-
natoren aanwezig zijn bij de leerlingbespreking. Als de mentor de hulp inroept van het 
IOT, zorgt hij er samen met dit team voor dat leerling de juiste ondersteuning krijgt.  
De leden van het IOT zorgen voor terugkoppelingen naar de mentor en afdelingsleider. 
Met de mentor worden afspraken gemaakt over de communicatie met de ouders en over 
dossiervorming in het leerlingvolgsysteem. (Magister) 
Als de problematiek erg complex is en er externe instanties moeten worden ingeschakeld 
dan kan het IOT een multidisciplinair overleg (MDO) organiseren en/of de leerling door-
verwijzen naar het Externe Advies Team (EAT). 

 
 
4.5.3 Extern Advies Team (EAT) 
 

Naast het IOT heeft de school ook een EAT, waarin externe deskundigen participeren, 
soms vast, soms op afroep. 
Doel van het EAT is: het versterken van de ondersteuning en de begeleiding van de indivi-
duele leerling door samenwerking met partners van buiten de school. Dit houdt in dat het 
belang van de individuele leerling en het belang van zijn of haar optimale schoolloopbaan 
gediend moet zijn.  
Deelnemers aan het Extern Advies Team zijn: 

 
• Coördinatoren Ondersteuning en Begeleiding 
• Alle afdelingsleiders 
• Contactpersoon Jeugdteam 
• GGD/JGZ (Jeugdarts) 
• Leerplichtambtenaar 
• Psycholoog Dienstencentrum Saenstroom 
• School Maatschappelijk Werker 

 
 

4.6 Externe voorzieningen in de Zaanstreek 
 
In de Zaanstreek is ook nog een aantal voorzieningen, waarnaar de school kan verwijzen. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn dit:  
 
• Het Ortho Pedagogisch en Didactisch Centrum (opdc). 
• Baanbegeleiding Zaanstreek (BBZ)  
• Reboundvoorziening (Time Out Top). 
• Diagnostische Klas 
• Altra College (voortgezet speciaal onderwijs) 
• Dynamica XL (voortgezet onderwijs) 
 
De school kan ouders hierbij voorlichten en adviseren.  
 
 

4.7 Interne deskundigheid en externe relaties in het kader van de ondersteuning 
 
De school kent de volgende taken en functies in het kader van de ondersteuning: 
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• Coördinator Ondersteuning en Begelei-
ding 

• Mentor 
• Pedagogisch medewerker 
• Trajectgroepbegeleider 
• Docent  

 

 
• Docentbegeleider 
• Interne contactpersoon 
• Dyslexiecoach 
• Orthopedagoog 
• Diverse trainers 
• Verzuimcoördinator 

 
Op de volgende externe gecertificeerde/gediplomeerde expertise kan de school eveneens een 
beroep doen: 
 

 
• School Maatschappelijk Werker 
• Leerplicht 
• GGD, jeugdverpleegkundige en jeugdarts 
• Alle Jeugdteams in Zaanstad 
• Lucertis 
• Triversum 
• Veilig Thuis 
• Straathoekwerk, JPP 
• Dienstencentrum Saenstroom 
• Mee 
• Odion 
• Visio 
• Bartimeus  
• Viertaal 
 

 
• Jeugdbescherming 
• Viersprong 
• Spirit 
• Centrum Jong 
• Opvoedpoli 
• Lijn 5 
• Orion 
• Qpido 
• Brijder stichting 
• Heliomare  
• Team thuiszitters 
• Ambulant begeleider 
• Etc. 
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5. Basisondersteuning 
 

 
Het aanbod van Het Saenredam in de basisondersteuning ziet er als volgt uit: 

 
Functie, taak en 
ondersteunings-
aanbod 

Taak 

Coördinator On-
dersteuning en 
Begeleiding 
(COB) 

De coördinator O&B is in de school verantwoordelijk voor:  
• de coördinatie van de leerlingondersteuning in de tweede en derde lijn;  
• het aansturen van intern- externe ondersteuningsteam, trajectgroep; 
• contacten met externe instanties; 
• adviseren om aan te melden bij externe instanties; 
• organiseren van trainingen;  
• ondersteuning bij de handelingsplannen; 
• aanvragen van ondersteuningsbudgetten, etc. 

School  
Maatschappelijk 
Werker (SMW) 
 

• De schoolmaatschappelijk werker is één dag per week op school. Leerlingen 
en ouders kunnen zelf contact opnemen of worden in overleg met de onder-
steuningscoördinatoren doorverwezen.  

• Het gaat dan vooral om leerlingen die problemen op school hebben, die voort-
vloeien uit problemen in de thuissituatie.  

• De school maatschappelijk werker kan ook helpen zoeken en doorverwijzen 
naar passende vervolg hulpverlening. 

Interne  
Contactpersoon 

• Deze begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en medewerkers bij behan-
deling van klachten op het gebied van ongewenst gedrag en treedt op als aan-
spreekpunt voor alle leerlingen, ouders en medewerkers die een klacht heb-
ben op het gebied van ongewenst gedrag. 

• Hij/zij neemt bij een klacht zo nodig contact op met de externe vertrouwens-
persoon om samen te kijken welke stappen er moeten worden gezet. Dit tra-
ject is vastgelegd binnen OVO Zaanstreek. 

Preventief 
spreekuur  
Leerplicht 

• De leerplichtambtenaar houdt regelmatig een (preventief )spreekuur in 
school. De opzet hiervan is om het ongeoorloofd verzuim terug te dringen. De 
verzuimcoördinatoren werken nauw samen met de leerplichtambtenaar. 

Ondersteuning 
dyslexie 
 

• Dyslexie is: een stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 
met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen/spellen. 

• Leerlingen met een dyslexieverklaring worden benaderd door de taalcoördi-
nator. Hij/zij bespreekt met de leerlingen welke hulp  er mogelijk en nodig  is 
(extra tijd, vergrotingen, aangepaste normering, werken met lap top, werken 
met ‘Daisy-speler’, ingesproken boeken, enz.).  

• In leerjaar 1 krijgen alle dyslectische leerlingen een cursus ‘Omgaan met dys-
lexie’ aangeboden.  

• Leerlingen met een dyslexie verklaring  krijgen een dyslexiekaart. 
• Indien het vermoeden bestaat dat een leerling dyslectisch is, kan de taalcoör-

dinator - in overleg met mentor en coördinator )&B - een pre-dyslexie test af-
nemen.  

• Afhankelijk van de uitslag van deze test en het effect van het remediërende 
programma, kan er een dyslexieonderzoek worden afgenomen. Hieraan zijn 
voor de ouders kosten verbonden. 
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Ondersteuning 
dyscalculie 
 

• Het Saenredam werkt volgens het protocol 'Ernstige Reken Wiskunde-proble-
men en Dyscalculie Vo/Vso'.  

• Dit protocol geeft scholen concrete handvatten voor het vormgeven van be-
leid op het gebied van het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen 
van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. 

• De rekendocent verzorgt een remediërend programma. 
Ondersteunende 
arrangementen 

• In de onderbouw ontwikkelen de secties arrangementen om de leerachter-
standen weg te werken. Dit zijn individuele arrangementen waar de leerling 
grotendeels zelfstandig aan werkt. 

Faalangst en 
faalangst-reduc-
tietraining (frt)   
 

• Met faalangst wordt bedoeld: onder invloed van de angst om goed te preste-
ren zó geblokkeerd raken, dat het resultaat van je prestatie onder je mogelijk-
heden ligt. Eigenlijk is het de angst voor wat er gebeurt als je slechter presteert 
dan voorzien. 

• De inhoud van de faalangst-reductie training is vooral gebaseerd op rationele 
technieken (‘het beïnvloeden van je gedachten’), ontspanningstechnieken en 
simulatieoefeningen.  

• De mentoren en coördinatoren O&B dragen leerlingen uit leerjaar 1 en 2 voor 
om aan de training mee te doen. De ondersteuningscoördinator organiseert 
de intake en de informatie naar de ouders.  

• Meedoen aan een training gebeurt op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. 
• In de bovenbouw wordt een examentraining georganiseerd.  

Sociale vaardig-
heden en sociale 
vaardigheidstrai-
ning (sova) 
 

• Heeft een leerling voldoende vaardigheden tot zijn beschikking  om in de 
schoolsituatie goed te functioneren, dan zal de ontwikkeling van het zelfbeeld 
zich op een 'normale' positieve manier ontwikkelen. De leerling heeft vol-
doende vertrouwen in zichzelf en is in staat tot samenwerking en zelfreflectie. 
Heeft hij deze vaardigheden niet of onvoldoende, dan kunnen er in zijn gedrag 
storingen optreden. De leerling zal zichzelf terugtrekken of zich onttrekken aan 
zijn omgeving; hij zal zichzelf zo luid 'overschreeuwen' dat hij zichzelf of zijn 
omgeving niet hoeft te horen. In de sociale vaardigheidstraining wordt geleerd 
hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. 

• De mentoren en de coördinatoren O&B dragen leerlingen uit klas 1 en 2 voor 
om aan de training mee te doen. De coördinator O&B organiseert de intake en 
de informatie naar de ouders.  

• Meedoen aan een training gebeurt op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. 
• Er worden steeds vaker trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, on-

zekerheid, angst en stress door de GGD aangeboden. De school stimuleert 
leerlingen, die dat nodig hebben, aan deze trainingen mee te doen. 

Pesten en de 
Kanjertraining 

• Op Het Saenredam wordt in het schooljaar 2017-2018 de Kanjertraining geïn-
troduceerd. Deze methode is erop gericht om pesten aan te pakken.  

• Alle mentoren in het eerste leerjaar zijn getraind om deze methode te gebrui-
ken om van de klas een groep te maken. Door het inzetten van deze methode 
ontstaat een schoolsfeer, waarin leerlingen, onderwijsgevenden en ouders sa-
men oplossingen zoeken als er wordt gepest. We herinneren leerlingen aan 
hun verlangen een goede klasgenoot te zijn. Het uitgangspunt is dat in gedrag 
een keuze kan worden gemaakt.  

• De gepeste leerling zien wij niet als slachtoffer of zielig en de pester zien wij 
niet als slechterik of dader. We zoeken naar respectvolle oplossingen als pro-
blemen zich voordoen.  

• De school hanteert een pestprotocol, waarin alle afspraken over het anti-pest-
beleid zijn vastgelegd. Dit pestprotocol is te vinden op de website van de 
school.  

Peer2peer • De school werkt met de Peer2Peer systematiek. Deze methode wordt op scho-
lenwereldwijd toegepast en biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen actief 
te betrekken bij elkaars leerproces. Leerlingen staan vaak dichter bij elkaars 
belevingswereld dan docenten en mentoren dat doen. Vaak zien en horen zij 
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ook dingen sneller dan de schoolleiding. Leerlingen kunnen daardoor een po-
sitief rolmodel voor elkaar zijn. 

• De school werkt met derdejaars leerlingen, die worden gekoppeld aan brug-
klassers en aan nieuwkomers. De Peer Leaders maken leerlingen wegwijs, on-
dersteunen bij praktische zaken en helpen soms met het plannen van huis-
werk.   

• Elke 1e klas heeft twee Peer Leaders. 
Aanleren  
vaardigheden 

• In de onderbouw wordt gestart met het aanleren van vaardigheden als plan-
nen, organiseren, presenteren en samenwerken.  

• In leerjaar 1 en 2 is er tijdens het mentoruur les volgens een carrousel-werk-
wijze, waarin aandacht wordt besteed aan concentratie, mindset en doorzet-
tingsvermogen. Alle mentoren verzorgen hierin lessen vanuit hun eigen exper-
tise.  

• Daarnaast is er in de mentoruren aandacht  voor plannen, organiseren en leren 
leren. 

• Naast de lessen zijn alle docenten betrokken bij het aanleren van genoemde 
vaardigheden.  

De Remise 
 

• De leerlingen, die de les uit worden gestuurd, worden in de Remise door de 
pedagogisch medewerker opgevangen. Hij zet de leerlingen aan het werk, vult 
Magister in en koppelt de gegevens terug naar de mentor (via het uitstuurfor-
mulier).  

• Indien een leerling meerdere malen de les is uitgestuurd, neemt de pedago-
gisch medewerker contact op met de afdelingsleider, die dan verder actie on-
derneemt. 
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6. Extra ondersteuning 
 
 
6.1 Inleiding 

 
De extra ondersteuning van de scholen wordt kort beschreven in een schema in de vorm van 
arrangementen. Op de website en in het schoolondersteuningsplan van de school is nadere in-
formatie te vinden over de arrangementen: hier onder zijn ze kort samengevat. 
Voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een OPP opgesteld. Dit zijn 
leerlingen die worden aangemeld met een extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen die af-
komstig zijn uit het speciaal onderwijs of het opdc. Deze leerlingen worden begeleid in de Tra-
jectgroep. 
 
 

6.2 Arrangementen extra ondersteuning Het Saenredam  
 

Het Saenredam kent de volgende arrangementen in het kader van de extra ondersteuning: 
 

Arrangement voor:  
Trajectgroep 
 

Extra ondersteuning 

Tijd/ aandacht Begeleiding op maat voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en 
die via het Interne Ondersteunings Team (IOT) voor extra ondersteuning in aan-
merking komen.  
De Trajectgroep biedt ook de ondersteuning die nodig is aan leerlingen die:  
- terugkeren na plaatsing vanuit een bovenschoolse voorziening zoals TOP en  
diagnostische klas.  
- Overstap maken van het OPDC naar Saenredam college 
- overstap maken vanuit speciaal onderwijs naar regulier onderwijs 
- langdurig ziek zijn (of zijn geweest) of veel ziekteverzuim hebben 
De ondersteuning kan bestaan uit: 
• Hulp bij plannen en organiseren van het schoolwerk  
• Agendabeheer  
• Roosterwijzigingen doornemen 
• Oefenen met leerstrategieën en leerstijlen 
• Oefenen met sociale en communicatieve vaardigheden 
• Voortgangsgesprekken met de trajectgroepbegeleiders 
• Time-out mogelijkheid 
• Een rustige werkplek 
• Inloopmogelijkheid voor leerlingen en hun docenten 
• Aanpassing in rooster voor leerlingen met veel ziekteverzuim / gefaseerde te-

rugkeer naar reguliere rooster en klas 
• Pauzelokaal voor kwetsbare leerlingen  
• No-blame aanpak bij pesten 
• Ondersteuning van docenten bij het begeleiden van leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte: observatie, coaching 
• Contact met ouders 
• Contact met mentoren 
• Contact met docenten: handelingsadvies, informatie, voorbereiden terugkeer 

van leerlingen uit tussenvoorzieningen 
• Contact met interne- en externe ondersteuning, o.a: ambulant begeleiders, 

begeleiders van tussenvoorzieningen of school van herkomst, jeugdteam, 
jeugdarts, leerplicht, externe hulpverlening, consulent zieke leerlingen 
schoolbegeleidingsdienst, schoolmaatschappelijk werk. 
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• Begeleiding langdurig zieke leerlingen/ leerling met veel ziekteverzuim: men-
tor signaleert en bespreekt en registreert redenen van verzuim. Bij melding 
aan COB wordt indien nodig aanmelding jeugdarts gedaan tbv inschatting be-
lastbaarheid en wordt voor het maken van een aangepast programma of pro-
gramma voor gefaseerde terugkeer de Trajectgroep ingezet. Mentor regis-
seert aanlevering schoolwerk. Eventueel is er samenwerking met consulent 
zieke leerlingen tbv thuisonderwijs / bijles gedurende een korte periode.  

 
Deskundigheidsbevordering docenten: 
• Teamcoaching 
• School Video Interactie Begeleiding 
• Intervisie 
• Begeleiding mentoren bij no-blame aanpak 
• Begeleiding mentoren bij klasseninterventies 

 
Beschikbare materialen • Materialen worden afgestemd op de individuele behoeften van leerlingen 

in de trajectklas. Er kan worden gedacht aan: een loep, kussens, spellen, e.d. 
• Computers 
• Planningsbord 
• planningformulieren 
• Aangepaste leesboeken 
• Aangepaste tafels 

 
Ruimtelijke omgeving 
 

Vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de school waar leer-
lingen extra begeleiding wordt aangeboden. 

Deskundigheid De begeleiding wordt gegeven door de trajectgroepbegeleiders waarbij er weke-
lijks overleg is met coördinatoren ondersteuning en begeleiding (voorheen 
zoco’s). De docentbegeleiding wordt geboden door de docentcoach.  
 

Samenwerking met mentoren, docen-
ten en ouders 
 

Er is sprake van een nauwe samenwerking bij het opstellen van de ondersteu-
ningsvraag, de ondersteuning van de leerlingen, het informeren van elkaar en het 
uitwisselen van expertise. 
Ouders zijn betrokken bij het opstellen van de begeleidingsdoelen en in het OPP 
is de inzet van ouders bij de doelen ook beschreven.  

Samenwerking met externe instanties 
 

Zie boven 

Doelen  De leerling 
1. Met de ondersteuning van de Trajectgroep is de leerling in staat de 

schoolloopbaan op Het Saenredam met succes af te ronden op het ni-
veau dat passend is bij zijn/haar capaciteiten.  

 
De klas 

2. Met de ondersteuning van de Trajectgroep ontwikkelen klassen met hun 
mentor en docenten een positief leerklimaat  

 
De docent 

3. Met de ondersteuning van de Trajectgroep worden docenten deskundi-
ger en zekerder in het begeleiden van leerlingen met een specifieke on-
dersteuningsbehoefte in de klassensetting én in het ontwikkelen van een 
positief leerklimaat in de klas.  
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7. Planmatig werken 

 
 

7.1 Handelingsgericht werken: doelen stellen en OPP  
 
Het Saenredam werkt volgens een vaste cyclus: 
 

 
 
 
Indien een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, biedt of organiseert de mentor, samen 
met ouders, leerling, afdelingsleider en team doelgerichte begeleiding. De mentor ziet erop toe 
dat de ingezette schoolse ondersteuning ook daadwerkelijk plaatsvindt en wordt geëvalueerd.  
Indien er meer nodig is, schaalt de mentor op en betrekt de Coördinator Ondersteuning en Be-
geleiding erbij. Het planmatig handelen wordt ook in de tweede lijn gecontinueerd door te wer-
ken met doelen, die worden geëvalueerd.  
Als er sprake is van een structurele extra ondersteuningsbehoefte en/of wanneer er ernstige ge-
dragsmatige problemen zijn, wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) opgesteld in sa-
menwerking met de mentor. In het OPP wordt beschreven welke inzet er door alle betrokkenen 
wordt gedaan om het beoogde uitstroomperspectief te behalen. Ook hier wordt de cyclus van 
planmatig handelen gevolgd.  
 
 

7.2 Leerlingvolgsysteem  
 
Het Saenredam werkt met het zogeheten Cito-VAS leerlingvolgsysteem. 
Met de toetsen worden de prestaties van de leerlingen gemeten op kernvaardigheden vanaf de 
brugklas tot en met de tweede klas. Zo wordt bekend wat het niveau is van de leerlingen en of 
ze vooruitgaan. De resultaten kunnen worden vergeleken met landelijke normen.  
De toetsen voor de onderbouw zijn onmisbare instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs 
in kaart te brengen, de prestaties van de leerlingen te volgen en onderwijskundige beslissingen 
te ondersteunen.  
Er is een speciale versie beschikbaar voor dyslectische leerlingen. 
 
 

  

signalen

signalen 
begrijpen

planuitvoering

evaluatie
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7.3 Planmatig handelen op sociaal-emotioneel gebied 
 
School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) 
Begin november wordt in leerjaar 1 de SAQI afgenomen. De SAQI is een vragenlijst die informa-
tie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet: 

• De motivatie voor schoolvakken 
• De tevredenheid met school 
• Het zelfvertrouwen 
• Pesten en gepest worden 
  
Hierdoor wordt er een beeld verkregen over het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. 
Op grond van de uitkomsten kunnen leerlingen doorverwezen worden naar een faalangstreduc-
tie training of sociale vaardigheidstraining. 
Ouders hebben inzage in de uitkomsten van de SAQI.  
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8. Basiskwaliteit van het onderwijs 
 
 

8.1 Inspectie Voortgezet Onderwijs 
 
De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft Het Saenredam het zogenaamde basisarrangement (ba-
sistoezicht) toegekend. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en 
de naleving van wet- en regelgeving in orde is. 
Veiligheid en sfeer worden door leerlingen en ouders als voldoende beoordeeld. 

 
 
8.2 Zelfevaluatie 

 
Regionale samenwerking wordt gebruikt om met de externe partners te toetsen of het Saenredam 
op de juiste weg is en om eventuele bijstellingen in het gesprek met het bedrijfsleven, het primair 
onderwijs en het mbo op realiteitszin te toetsen. 
In Scholen op de kaart vindt u meer en specifieke informatie. Deze website vindt u hier. 

 
Kwaliteitscyclus  
De kwaliteitszorg binnen Het Saenredam verloopt volgens de bekende PDCA-cyclus: 

 

     
 

Toelichting 
• PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze 

werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 
• DO: Voer de geplande verbetering uit en controleer. 
• CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situa-

tie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 
• ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

 
 

8.3 Kwaliteitszorg Samenwerkingsverband Vo Zaanstreek 
 

In het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Vo staan de visie, uitgangspunten en 
doelen verwoord. Daarnaast hebben de scholen hun ambities gerelateerd aan de schoolondersteu-
ningsprofielen. Het is belangrijk in het kader van kwaliteitszorg dat de doelen en ambities regel-
matig en cyclisch geëvalueerd worden. Monitoren is belangrijk om het succes en de realiteitszin 
van de doelen te borgen. Aanpassingen moeten leiden tot verbetering in het belang van leerlingen 
maar ook voor de medewerkers in de scholen, de ouders, het samenwerkingsverband en alle ove-
rige betrokkenen.  
De kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording van de middelen die ingezet worden in de scho-
len vormen nadrukkelijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband. 
De scholen dienen in hun rapportage aan het samenwerkingsverband aandacht te besteden aan 
de inzet van de middelen, activiteiten in de scholen en de doelen, die zij realiseren met de middelen 
uit het samenwerkingsverband. Om tot een goede en vergelijkbare verantwoording te komen is in 
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2016 geïnvesteerd in de wijze waarop de kwaliteit in beeld gebracht kan worden. Uit de opbreng-
sten worden resultaten zichtbaar, die mogelijk kunnen leiden tot een aantal beleidsaanpassingen. 
De begroting kan daarmee in de toekomst beleidsrijker worden. 
Concreet heeft de directeur van het Samenwerkingsverband Vo twee keer per jaar overleg met 
een afvaardiging van elke school om met betrekking tot de ondersteuning de stand van zaken, 
ontwikkeling en de eventuele nieuwe ambities te bespreken. 
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9. Ambities 
 

Het is de ambitie van het bestuur en de school om Het Saenredam om te vormen van een breed vmbo 
tot een mavo-havo school. Daartoe worden in schooljaar 2018-2019 plannen gemaakt, waarin ook de 
ambities op het gebied van ondersteuning en begeleiding in de school worden geformuleerd. Het 
Schoolondersteuningsprofiel zal hierop worden aangepast in de loop van schooljaar 2018-2019.  
 
 

10. Afsluiting 
 

Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen, kunt u zich 
wenden tot de school.  
Overigens vindt u ook op de website van de school en in de vele documenten, die u via de website 
gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide informatie over wat in deze notitie aan de orde is gesteld. 
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Bijlage 1   Analyse basisondersteuningsprofiel ‘begeleidingsschool’ Het Saenredam  
 

Vooropmerking 
• Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom ‘In ontwikkeling’ uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat 

dat de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. 
• Voor ‘Aanwezig ’is de norm: 75% van de docenten kan dit of doet dit. 

 
 Aspecten In 

 ontwikkeling 
Aanwezig 

Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 
a De school brengt onderwijsbehoeften in kaart door informatie bij aanmelding en over-

drachtsgegevens, warme overdracht en gesprek ouders 
 x 

b Iedere medewerker reageert op signalen door zelf actie te ondernemen of door signalen 
door te spelen 

 x 

c Gegevens leerlingvolgsysteem:    
 .   Docenten/mentoren voeren leerlinggegevens structureel in leerling volg systeem (lvs) in  x 
 .   Gegevens betreft basisvaardigheden, referentieniveaus en sociaalemotionele  

    ontwikkeling 
 x 

 .   Mentoren kunnen deze gegevens analyseren  x 
d Minimaal 2 x per jaar bespreking van analyse van alle leerlingen, opbrengst onderwijsbe-

hoeften per leerling en plan van aanpak op basis van een analyse van het LVS 
x  

e De school stelt informatie over onderwijsbehoeften beschikbaar voor professionals  x 
f Mentor stelt informatie over onderwijsbehoeften beschikbaar in school  x 
g Docenten e.a. professionals halen informatie over onderwijsbehoeften  x 
h Voor speciale onderwijsbehoeften diagnostisch expertise inschakelen  x 
Veilig schoolklimaat door aanwezigheid/toepassing van: 
a Verzuimprotocol  x 
b Pestprotocol  x 
c Interne contactpersoon  x 
d Convenant veilige en leefbare school  x 
e Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  x 
f Er zijn gemeenschappelijke afspraken/gedragscodes, waarin meegenomen wettelijke voor-

schriften. 
 X 

Differentiatie 
a Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het individuele ontwikkelingsperspectief x  
b Docenten maken zo nodig aanpassingen in de lessen x  
c Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd op grond van:   
 .  Speciale psychologische of sociaal-emotionele kenmerken x  
 .  Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie x  
 .  Verschillende leerstijlen x  
d Gedifferentieerde onderwijsprogramma’s zijn opgenomen in het vakwerkplan en zijn be-

schikbaar 
x  

e De school hanteert de protocollen voor leerlingen met dyslexie  X 
f De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen  X 
g Onderwijsprogramma’s voor leerlingen met fysieke beperkingen:   
 .  Goed ingerichte elektronische leer omgeving (ELO)  X 
 .  Aangepaste onderwijskundige leer- en hulpmiddelen  X 
 .  Aangepast rooster  X 
 .  Beperkte lokaalwisseling  X 
 .  Ruimte voor verrichten van medische handelingen  X 
h Bovenop basisprogramma is beschikbaar:   
 .  Sociale vaardigheidstraining  X 
 .  Faalangstreductietraining  X 
i Middelen die toegekend zijn voor ondersteuning worden ingezet  X 
Extra aandacht/tijd 
a Docenten kunnen extra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  X 
b Iedere leerling met ondersteuningsbehoefte heeft een begeleider  X 
 Aspecten In 

 ontwikkeling 
Aanwezig 
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c Bij toelating is er voldoende ruimte om de leerlingen te ondersteunen  X 
d Inzetten LWOO-ondersteuningsmiddelen (verantwoording begroting/jaarverslag)  X 
e Er is voor deze leerlingen een tweede aanspreekpunt  X 
f Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het Extern Advies Team (EAT)  X 
g Leerlingen krijgen de gelegenheid elkaar te helpen  X 
Beschikbare materialen/ruimtelijke omgeving: 
a Onderwijsmaterialen die niveau- en tempodifferentiatie mogelijk maken x  
b Er zijn aangepaste methoden en materialen beschikbaar  X 
c De school regelt aanvullende onderwijsmaterialen  X 
d Omgaan met dyslexie is vastgelegd  X 
e Omgaan met dyscalculie x  
f Er is een programma voor een veilig klimaat  X 
g Er zijn programma’s gericht op vergroten van sociale vaardigheden  X 
h Er zijn programma’s gericht op vergroten van studievaardigheid  X 
Ruimtelijke omgeving 
a De school zorgt voor fysieke toegankelijkheid  X 
b De school is bereid om in verband met fysieke beperkingen aanpassingen te realiseren  X 
c Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen gebruik maken van een eigen plek  X 
Expertise 
a Er is binnen de school een cultuur waar professionaliteit met elkaar gedeeld wordt  X 
b Docenten kunnen differentiëren  X 
c Het ondersteuningsteam heeft expertise in:   
 .  Handelingsgericht werken  X 
 .  Individueel ontwikkelingsperspectief  X 
 .  Individuele leerlijnen x  
d Er is teamaanpak op gedrag in klassen- en vrije situatie x  
e Docenten zijn in staat binnen de teamaanpak maatwerk te leveren x  
f Binnen school is kennis over onderwijszorgvoorzieningen in regio Samenwerkingsverband  X 
g Bekwaamheid van enkele docenten/groepen op peil houden voor:   
 .  Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag  X 
 .  Kennis en aanpak dyslexie  X 
 .  Kennis en aanpak dyscalculie x  
 .  Kennis en aanpak AD(H)D  X 
 .  Kennis en aanpak ASS  X 
 .  Kennis en aanpak faalangst  X 
h Binnen school is kennis over psychiatrische stoornissen  X 
i Binnen school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen  X 
j Er is scholingsbeleid voor bovenstaande expertise  X 
Competenties 
a Onderkennen van speciale onderwijsbehoeften  X 
b Betrekken van ouders bij de onderwijsondersteuning  X 
c Voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s  X 
d Voeren van leerlingbespreking x  
e Kunnen reflecteren op eigen handelen  X 
Samenwerking met externen 
a Interventies van school Maatschappelijk Werk  X 
b Inschakelen van Jeugdarts  X 
c Inschakelen van Jeugdteams en geïndiceerde zorg  X 
d Inschakelen van GGZ  X 
e Adequate communicatie met leerplichtambtenaar  X 
f De school heeft een Extern Advies Team (EAT)   X 
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