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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2020 

Naam van onze school  Roelof van Echten College Sportveldenweg 20 

Onderwijstype Voortgezet onderwijs (VO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Roelof van Echten  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband VO 22.03 Hoogeveen Meppel Steenwijk  

Leerjaren 
Onderbouw 

Bovenbouw 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

Het RvEC: onderwijs dat bij jou past 

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen. Wij bieden 

onderwijs aan voor ieder kind: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vanuit onze christelijke 

identiteit vinden we dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Een succesvolle leerloopbaan voor 

ieder kind – dat is ons doel. We doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat jij het onderwijs 

krijgt dat bij jou past. Of je nu heel goed kunt leren, of als je juist wat extra hulp nodig hebt – wij 

helpen je de beste plek te vinden. 

 

Onze visie op passend onderwijs 

Passend onderwijs betekent dat zorgvuldig gekeken wordt waar een kind de beste kansen heeft: in een 

reguliere school, met extra aandacht of in het speciaal onderwijs met zijn specialistische aanpak. Ook 

gemengde arrangementen en individueel maatwerk zijn mogelijk. Regulier waar het kán en speciaal 

waar het moet. Roelof van Echten College doet dat samen met RENN4 (De Atlas, cluster 4 en De 

Windroos, cluster 3), onderwijscentrum De Twijn en Ambiq. Deze samenwerking noemen we Eduwiek. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Het RvEC is een scholengemeenschap met christelijke waarden en normen. Deze waarden zijn vertaald 

naar vijf duidelijke beloften naar onze leerlingen en hun omgeving. Wij zijn een plek voor iedereen. 

Ieder kind is bij ons welkom. Wij creëren kansen. Wij kunnen elk kind volop kansen bieden samen met 

onze Eduwiek-partners, afgestemd op behoeften, wensen en de ontwikkeling van onze leerlingen. En 

wij beloven dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Wij werken relatiegericht en in dialoog met alle 

betrokkenen. We zorgen voor goed onderwijs ter voorbereiding op een succesvolle toekomst. 

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Wij zijn een plek voor iedereen. Ieder kind is bij ons welkom. 

Wij creëren kansen. Wij kunnen elk kind volop kansen bieden samen met onze Eduwiek-partners, 

afgestemd op behoeften, wensen en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

En wij beloven dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. 

Wij werken relatiegericht en in dialoog met alle betrokkenen. 

We zorgen voor goed onderwijs ter voorbereiding op een succesvolle toekomst. 

  

Het Eduwiekconcept 

 

Samen met Ambiq en RENN4 bundelen we onze expertise en werken we als één organisatie. Daardoor 

kunnen we maatwerktrajecten bieden en gespecialiseerde ondersteuning. Regulier waar het kan, 

speciaal waar het moet. Ons gezamenlijk Expertisecentrum ondersteunt. 

We staan voor: 

• Meer middelen naar onderwijs en begeleiding 

• Minder bureaucratie 

• Meer samenwerking met jeugdzorg 

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Het Eduwiekconcept 

Samen met Ambiq en RENN4 bundelen we onze expertise en werken we als één organisatie. Daardoor 

kunnen we maatwerktrajecten bieden en gespecialiseerde ondersteuning. Regulier waar het kan, 

speciaal waar het moet. Ons gezamenlijk Expertisecentrum ondersteunt. Wanneer expertise binnen de 

samenwerking niet aanwezig is, zal het Roelof van Echten passende expertise inschakelen binnen de 

mogelijkheden. 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

‘Regulier waar het kan, speciaal waar het moet’. Binnen dat motto wordt steeds geprobeerd om 

leerlingen zo te ondersteunen dat ze met de noodzakelijke minimale ondersteuning deel kunnen 

nemen aan het onderwijs en een optimaal eindresultaat kunnen behalen. 

Het betekent dat er veel wordt gewerkt met arrangementen, die deels speciaal en deels regulier zijn. 

Te denken valt aan: 

• Studiesteunpunten bij het ondersteunen bij het ‘leren leren’ en maken van huiswerk 

• Een structuurwerkwijze, waarbij leerlingen extra ondersteuning krijgen om aan het reguliere 

proces te kunnen deelnemen 

• Remedial Teaching gericht op lees- en rekenproblemen 

• Sociale vaardigheidstraining gericht op redzaamheid en assertiviteit 
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• Ook besteden we aandacht aan hoog- en meerbegaafde leerlingen, zodat zij ook een 

succesvolle leerloopbaan krijgen wat past bij hun interesses en behoeften. We willen onze 

ondersteuning op dit gebied verder professionaliseren. Binnen ons samenwerkingsverband 

werken we hier aan. 

• Maatwerktraject: Het maatwerktraject Roelof van Echten College/RENN4 richt zich op de 

reguliere VO leerlingen, die vanwege gedragsproblematiek tijdelijk niet deel kunnen nemen 

aan het regulier onderwijs van het Roelof van Echten College. Zij volgen gedurende een 

periode van maximaal 12 weken onderwijs met specifieke ondersteuning in een 

maatwerktraject bij RENN4 de Atlas Hoogeveen. Na deze periode keren zij weer terug naar het 

regulier onderwijs van het Roelof van Echten College. 

• Stagebureau: Gezamenlijk vorm geven van het stagebureau binnen Eduwiek zodat alle 

leerlingen een goede passende stageplek kunnen krijgen. Het stagebureau regelt het contact 

tussen bedrijven en leerlingen. 

 

  



7 

 

2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Op 4-2-2016 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 

 

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Autisme-specialist  

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Begeleider passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 NT2-specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 

 
Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
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Toelichting deskundigheid 

Zorgcoördinatie wordt uitgevoerd door de afdelingsleider en om die reden is daar niet een specifiek 

aantal uren aan te koppelen. 

 

  



10 

 

3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Autiklas / structuurgroep  

 Gedragsgroep  

 NT2-klas  

 Time-out voorziening (met begeleiding)  

 Trajectgroepvoorziening  

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)  

 

Waar Anders, namelijk … 

 
studiesteunpunt  

Expertisecentrum Eduwiek  

 

 

 

Toelichting voorzieningen  

Op het Roelof van Echten College is de tussenvoorziening geregeld middels het Expertisecentrum 

binnen het Eduwiek concept. Hier maken alle gedragsdeskundigen en ondersteuners van beide 

scholen deel uit.  

Binnen onze school bieden we ook het studiesteunpunt. Dit is een naschoolse studiebegeleiding voor 

leerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren van hun schooltaken. 

 

  



11 

 

3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod NT2  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  

 Aanbod spraak/taal  

 Compacten en verrijken  
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Agressieregulatietraining   

 Bijles (op vakinhoud)   

 Compenserende dyslexiesoftware   

 Examentraining   

 Faalangstreductietraining   

 Huiswerkbegeleiding   

 Rekentraining   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

We geven de aanpak sociale vaardigheid vorm doormiddel van een TOPS! training. Dit is een 

groepstraining in positief denken om zo een positief groepsklimaat te realiseren. 
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3.5 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

Bijlage routekaart 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Leerlingbegeleider 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Ondersteuningscoördinator 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

Het Roelof van Echten College hecht er grote waarde aan om ouder(s)/verzorger(s) te betrekken bij de 

ondersteuning van hun kind. Wanneer er gedacht wordt aan een vorm van ondersteuning, gebeurt dit 

altijd in overleg en met instemming van de ouders. 

Via ouderraad en MR en bovenbestuurlijke MR hebben ouders inspraak in het beleid. 

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 

bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Leraar / mentor 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Ondersteuningscoördinator 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 10 keer per jaar bij elkaar. 

 

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  
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Toelichting op het aanmeldproces  

De basisscholen zijn leidend voor de plaatsing op onderwijsniveau van leerlingen op het Roelof van 

Echten College. Sinds het schooljaar 2014-2015 is door de rijksoverheid voorgeschreven dat het advies 

van de basisscholen het onderwijsniveau van leerlingen in het VO bepaalt. Basisscholen geven in een 

schooladvies aan welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. 

Een VO-school kan een leerling in overleg met de ouders wel hoger plaatsen dan het schooladvies. 

Lager plaatsen is alleen toegestaan in overleg met ouder(s) en basisschool. Wanneer het resultaat op 

de eindtoets anders uitvalt dan verwacht, kan de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool 

kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de 

toelating tot het voortgezet onderwijs, mits er nog ruimte is (www.vanponaarvo.nl/toelating-vo).  
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Speciaal onderwijs (so)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  

Hoger onderwijs (hbo/wo)  

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jeugdhulpverlening  

Jongerenwerk  

Leerplichtambtenaar  

Lokale overheid/gemeente  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

 

Andere keten-/kernpartners 

Jeugdagent  

Bibliotheek  

Bedrijfsleven  

Ambiq  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   

De Mentor is verantwoordelijk voor de actualisatie. 
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6. Bijlage 

Routekaart 

Inleiding 

Op het Roelof van Echten College willen we passend onderwijs bieden voor ieder kind. We willen een 

school zijn waar het talent van de leerling centraal staat. Een school waar we met persoonlijk en 

gedifferentieerd onderwijs die talenten tot ontwikkeling laten komen. Daarbij gaan we uit van de 

kracht van betekenisvol onderwijs; onderwijs dat gericht is op een diploma of doorstroom naar werk. 

Maar net zo belangrijk vinden we aandacht voor persoonsvorming en socialisatie. 

 

1.1 Plaatsing in klas 1 

De basisscholen zijn leidend voor de plaatsing op onderwijsniveau van leerlingen op het Roelof van 

Echten College. Sinds het schooljaar 2014-2015 is door de rijksoverheid voorgeschreven dat het 

advies van de basisscholen het onderwijsniveau van leerlingen in het VO bepaalt. Basisscholen geven 

in een schooladvies aan welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past.  

 

Een VO-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Het Roelof van Echten 

College doet dit in overleg met de ouders. Lager plaatsen is alleen toegestaan in overleg met ouder(s) 

en basisschool. Wanneer het resultaat op de eindtoets anders uitvalt dan verwacht, kan de 

basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te 

stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs, mits er 

nog ruimte is (www.vanponaarvo.nl/toelating-vo). 

 

Het onderwijskundig rapport (OKR) en de plaatsingswijzer geven informatie over bevorderende of 

belemmerende factoren m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag & leer/werkhouding en de 

fysieke ontwikkeling. In het geval er sprake is van gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornissen en in 

het geval van het vermoeden van of vastgestelde hoogbegaafdheid wordt een 

ontwikkelingsperspectiefplan(OPP) opgesteld als meer ondersteuning dan basisondersteuning 

noodzakelijk is.  

 

1.2 Signaleren 

Op het Roelof van Echten College volgen we de leerlingen (zie schema 1.2). Dat doen docenten, 

mentoren, vaksecties, clusters én afdelingen. De cijfers, afwezigheid, gedrag van leerlingen kunnen 

indicaties zijn voor oorzaken van slecht presteren die in de leerling of in het onderwijs en de 

begeleiding zijn gelegen. Opvallende onderwijsprestaties worden in eerste instantie door de mentor 

gevolgd. Met de leerling volgt een gesprek en indien nodig met de ouders. De mentor en de 

afdelingsleider bespreken deze opvallende onderwijsprestaties en schakelen het expertisecentrum 

in. Alle ondersteuning wordt geregistreerd in SOM, het leerlingvolgsysteem. 

  

http://www.vanponaarvo.nl/toelating-vo
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Schema 1.2 

 
 

1.3 Beleid doubleren en afstromen. 

We streven ernaar dat leerlingen in klas 3 in de leerweg zitten die onvertraagd tot een diploma zou 

moeten leiden. We helpen leerlingen om zichzelf te leren kennen en begeleiden hen in het maken van 

keuzes die passen bij hun interesses en talenten. In de onderbouw wordt op basis van 

overgangsnormen gekeken welke stroom het beste past bij de leerling. Op basis van de 

overgangsnormen blijkt of een leerling in de juiste stroom zit, kan opstromen of moet afstromen. 

Doubleren in de onderbouw (klas 1 en 2) is in principe niet mogelijk. De school beslist welke stroom 

het beste past bij de leerling, dit is geen keus van de ouder(s) of leerling. (Uit: determinatiebeleid 

Roelof van Echten College, 2014). Gedachtengoed mist in dit stuk, registratie SOM. Negatief 

geschreven, opstromen mist. 

 

Leerlingen die niet in de juiste stoom lijken te zitten moeten dit vroegtijdig en uiterlijk tijdens de 

cijferbespreking van het 2e rapport bekend zijn. Naar aanleiding van het tweede rapport krijgen de 

leerlingen van klas 1 en 2 een prognosebrief. Deze brief informeert ouder(s) en leerling dat een 

leerling met handhaving van de vertoonde onderwijsprestaties of over gaat naar het volgende 

schooljaar, danwel niet bevorderbaar is en af zal gaan stromen naar een meer passende leerlijn, 

danwel bevorderbaar is en kan opstromen naar een hogere leerlijn. Deze laatste twee situaties 

worden altijd besproken met leerling en ouder(s). Mentor adviseert ouder(s) en leerling wat te doen 

om afstroom dan wel doubleren te voorkomen. Als leerlingen en ouder(s) afzien van extra 

ondersteuning moet dit vermeld worden in SOM. Er kan na overleg met het expertisecentrum extra 

hulp ingezet worden, dit wordt vermeld in een begeleidingsplan of OPP. Daarbij is de afdelingsleider 

verantwoordelijk voor het inschakelen van het Expertisecentrum.  

Wanneer de leerling in aanmerking komt voor opstroom, adviseert de mentor de ouder(s) en leerling 

wat te doen om opstroom te bevorderen. 
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Leerlingen die na rapport 2 pas in beeld komen voor afstroom of doublure worden voor de 

eindvergadering door de afdelingsleider met de directie besproken. 

 

Het overgangsbeleid is gebaseerd op normen (cijfers) voor op- en afstroom en doubleren. In principe 

beslist de docentenvergadering over de voortgang van de schoolloopbaan van een leerling. De 

algemeen bestuurder heeft echter te allen tijde het recht om het besluit van de docentenvergadering 

te herzien. 

 

1.4 Kwaliteitsborging 

Het bewaken van de toetskwaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van de 

toetsen is o.a. aan de clusters. Het bewaken van de kwaliteit van de totale opleiding is aan de 

afdelingen. Leerlingen mogen niet de dupe worden van veel lesuitval of slecht functionerende 

docenten. Het cluster (regie clusterleider) neemt tijdig maatregelen. (Daarbij kan worden gedacht 

aan aanpassing van het toetsplan, het verplaatsen van toetsen naar een volgend leerjaar of 

inhaallessen voor leerlingen die dit nodig hebben.) 

 

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor het monitoren van de processen en verbeteracties. 

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de toepassing en ontheffing van het beleid. 
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Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 

video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel 

van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 

onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyscalculie 

bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 

(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 

bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 

vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed 

kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten 

oplossen. 

Jonge kind specialist 
Een deskundige die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, train

ing en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken e

n kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 

uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 

laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 

gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor leerlingen 

met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis

eur / 

gedragswetenschapp

er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 

met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, ambulant 

begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 

gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan 

verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij 

de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit, met als 

doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun participatiekansen te 

maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag van de mens. 



23 

 

Reken-/wiskunde-

specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 

reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 

leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


