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OVER DE 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
 

Dit is het schoolondersteuningsprofiel van VSO Tromp Meesters. Deze pdf-versie van het 

schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om 

het onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere 

scholen in Samenwerkingsverband VO 22.03. 

 

Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod deze school kan bieden. Voor meer informatie kunt u ook de 

website van deze school bekijken. Hierop is onder meer de schoolgids met informatie voor ouders 

te vinden. U kunt ook de informatieavond bezoeken of een afspraak maken voor een gesprek op 

de school. 

 

Als u uw kind/leerling bij deze school wilt aanmelden, neemt u contact op met de contactpersoon 

voor toelating. De school onderzoekt vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt 

daarover een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Plaatsing op VSO Tromp Meesters is echter 

alleen mogelijk wanneer de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs 

heeft. 

 

Dit Schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van 

deze school. De school biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend 

mogelijke plek in het onderwijs, maar kan niet garanderen dat deze plek op de bovenstaande 

school zal zijn. 
  



VSO TROMP MEESTERS 4 

 

1 ALGEMEEN 
1.1 Algemene Informatie 
 

  

 

Naam schoollocatie:  VSO Tromp Meesters 

Adres:   Stationsstraat 40 

8331 GK Steenwijk  

Telefoonnummer:  0521-521401    

E-mail:   j.wouda@ambelt.nl    

      

    

Website:    www.rsgtrompmeesters.nl   

 

Contactpersoon  

voor toelating: Bianca Agten 

Telefoonnummer: 0521-521401 

E-mail:  b.agten@rsgtrompmeesters.nl 

 

 

Hoe is de school bereikbaar met openbaar vervoer? 

VSO Tromp Meesters is dichtbij het bus- en treinstation gelegen.  

 

 

Hoeveel leerlingen volgen onderwijs op deze school? 

Op dit moment telt VSO Tromp Meesters  75 leerlingen uit een breed toeleveringsgebied.  

 

Welke denominatie heeft deze school? 

VSO Tromp Meesters is een algemeen bijzondere school. 
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1.2 Onderwijsaanbod  
 

Welk onderwijstype biedt VSO Tromp Meesters? 

 

 
      ALLE LEERJAREN  ALLEEN ONDERBOUW  ALLEEN BOVENBOUW 
 

Voortgezet Speciaal Onderwijs ☒    ☐    ☐  

Arbeidsmarkt Gericht Onderwijs ☒    ☐    ☐  

Praktijkonderwijs   ☐    ☒    ☐   

VMBO-BL    ☒    ☐    ☐     

VMBO-BL met LWOO   ☒    ☐    ☐     

VMBO-KL    ☒    ☐    ☐     

VMBO-TL / MAVO   ☒    ☐    ☐   

HAVO     ☐    ☐    ☐     

Atheneum    ☐    ☐    ☐   

Gymnasium    ☐    ☐    ☐   

  

 

Welke sectoren biedt VSO Tromp Meesters op welk niveau aan? 

 
                 VMBO-BL         VMBO-BL         VMBO-KL         VMBO-TL 
                     LEERWERKTRAJECT 

Techniek    ☒    ☒    ☒   ☐  

Zorg en welzijn   ☒    ☒    ☒   ☐  

Economie    ☐    ☐    ☐   ☐     

Landbouw    ☐    ☐    ☐   ☐   

Intersectoraal    ☐    ☐    ☐   ☐ 

Intrasectoraal    ☐    ☐    ☐   ☐ 

   
  

 

Welke profielen kunnen gekozen worden binnen de havo en atheneum/gymnasium 

afdeling VSO Tromp Meesters? 

 
            HAVO       ATHENEUM                 GYMNASIUM 
 

Natuur en techniek     ☐    ☐    ☐  

Natuur en gezondheid  ☐    ☐    ☐ 

Economie en maatschappij  ☐    ☐    ☐ 

Cultuur en maatschappij   ☐    ☐    ☐  

 

     

Welke vak-/beroepsrichtingen zijn er in het vmbo op VSO Tromp Meesters? 

Zorg- en welzijn, bouw breed. 
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1.3 Typering van de school en de leerlingen 
 

Wat is het motto van de school? 

VSO Tromp Meesters is specialist in (onderwijs)differentiatie op gedrag en biedt onderwijs en 

ondersteuning aan jongeren met gedragsproblemen, zodat iedere jongere een uitdagend 

toekomstperspectief heeft.  

 

 

Hoe is de school te typeren? 

VSO Tromp Meesters is een orthopedagogisch onderwijsexpertisecentrum dat onderwijs biedt aan 

leerlingen waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden, behoefte en belangstelling van iedere 

leerling.  

Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier onderwijs.  

Ons pedagogisch klimaat is er op gericht om een veilige leeromgeving te bieden waarin leerlingen 

zich cognitief, psychomotorisch en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Daarbij vinden wij het vooral belangrijk het zelfvertrouwen en de competentie ervaringen van 

leerlingen te vergroten. Wij willen de leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en 

beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan. 

 

 

Wat maakt deze school bijzonder? 

Om een warm pedagogisch klimaat te scheppen wordt gewerkt vanuit kleinschaligheid.  

VSO Tromp Meesters werkt volgens de kerndoelen die door de overheid voor het VSO zijn 

opgesteld.  

Deze omvatten leergebied overstijgende doelen die de volgende domeinen bestrijken: 

leren leren, leren een taak uitvoeren, leren functioneren in verschillende sociale situaties, het 

ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, 

omgaan met technische hulpmiddelen en praktische redzaamheid.  

Gedurende de gehele dag op school wordt hier aandacht aan geschonken door het bieden van 

structuur in tijd en ruimte, ondersteund met visualisatie en waar nodig in combinatie met gepaste 

controle en toezicht.  

Ook werken we met methodes die specifiek gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling, 

ontwikkellijnen die zich richten op persoonlijke kwaliteiten (portfolio), (oriënterende) stages, etc.  

Onze primaire doelstelling is onze leerlingen handvatten te bieden om om te gaan met hun 

belemmering en de wereld om zich heen. Met als doelstelling terugkeer naar het reguliere 

onderwijs. De leerlingen waarvoor dat niet haalbaar blijkt, bereiden we middels het PTA van de 

RSG Tromp Meesters voor op reguliere examens of de IVIO examens bij de RSG. We werken in 

klassikale lessen, waarin leerlingen per leerjaar hun aanbod krijgen. Hiermee willen we zo dicht 

mogelijk bij de aanpak van een reguliere vo school blijven. 

 

 

Welke leerlingpopulatie komt naar deze school? 

Het gaat om leerlingen tussen de 12 en 20 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, 

psychiatrische problemen en/of ontwikkelingsstoornissen, soms in samenhang met cognitieve 

en/of lichamelijke problemen. De leerlingen hebben diverse diagnoses zoals ADHD, ODD, CD, 

Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, hechtingsstoornissen of combinaties daarvan.  
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2 TOELATING 
2.1 Toelatingscriteria 
 

Advies basisschool 

Voor de toelating is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig die door het Samenwerkingsverband 

wordt afgegeven.  

 

Uitgangspunten Samenwerkingsverband 

 

De scholen in het samenwerkingsverband VO 22-03 hebben zich ten doel gesteld zoveel mogelijk 

leerlingen te ondersteunen in een reguliere setting. Alleen wanneer in het regulier voortgezet 

onderwijs geen passend arrangement beschikbaar is zal overplaatsing naar het VSO aan de orde 

zijn. 

Mocht qua ondersteuningsproblematiek plaatsing op het Voortgezet Speciaal Onderwijs in 

aanmerking komen, wordt door de verwijzende school, samen met ouders, gekeken wat de 

mogelijkheden zijn.  

De Commissie Toelating van het Samenwerkingsverband 22.03 beoordeelt of toelating mogelijk 

is.  

Per leerling wordt bekeken wat het best passende ondersteuningsaanbod is.  

 

Voor leerlingen die in aanmerking komen voor VSO heeft het samenwerkingsverband de volgende 

procedure vastgesteld: 

 

   

 
 

Zijn er andere criteria/voorwaarden om toegelaten te worden op deze school? 

Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis op het gebied van gedrag. Het onderwijs is gericht op 

de onderwijsbehoeften van de leerling en bevat extra ondersteuning met specifieke 

pedagogische- en didactische componenten.  

Het uitstroomniveau is minimaal arbeidsmarkt gericht.  

 

Welke toelatingscriteria gelden voor leerlingen die tussentijds instromen op deze 

school (dus niet vanuit het basisonderwijs)? 

Voor leerlingen die tussentijds instromen gelden dezelfde criteria. 
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2.2 Toelatingsprocedure 
 

Maken onderstaande activiteiten onderdeel uit van de intake- en toelatingsprocedure?  
 

        ALTIJD   ALLEEN ALS NODIG        NEE, NOOIT 

 

Een intakegesprek met de   ☒    ☐    ☐  

leerling 

 

Een intakegesprek met de ouders  ☒   ☐    ☐ 

 

 

Een overdrachtsgesprek met de  ☒    ☐    ☐ 

school van herkomst 

 

Aanvullende testen en/of   ☐    ☒    ☐ 

onderzoeken 

 

Een observatie (bijvoorbeeld  ☐    ☒    ☐ 

tijdens een testdag) 

 

Een observatie op de school van  ☐    ☐    ☒ 

herkomst 

 

 

Ruimte voor aanvullende informatie over de toelating 

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Indien geen 

toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, kan de leerling niet naar het speciaal onderwijs, 

maar moet voor een passend aanbod in het regulier onderwijs worden gezorgd. Het besluit over 

de toelaatbaarheid tot het VSO ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. 

De intake vindt plaats nadat alle didactische gegevens zijn aangeleverd door de school van 

herkomst. 
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3 VOLGEN 
3.1 Ontwikkeling van de leerling 
 

Hoe volgt de school de ontwikkeling van de leerling? 

In de leerlingenzorg speelt naast de leerkracht de Commissie voor Begeleiding (CievB) een 

centrale rol. De CievB bestaat uit intern begeleider, gedragswetenschapper, 

schoolmaatschappelijk werker, schoolarts en teamleider.  

De CievB evalueert de uitvoering van het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief. 

Om de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen te registreren en te volgen, gebruiken we 

methode gebonden voortgangstoetsen en niet-methode gebonden toetsen, zoals CITO.  

Om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen wordt twee keer per jaar de ZIEN ingevuld. 

De leerresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de evaluatie van de bereikte 

resultaten worden in de leerlingbespreking besproken. 

Voor het registreren van de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem 

Magister.  

Verder worden coachingsgesprekken en een portfolio ingezet om de voortgang van de leerlingen 

te volgen. 

 

 

Hoe brengt de school van elke leerling de startsituatie in beeld? 

Na toelating tot VSO Tromp Meesters wordt door de Commissie van Begeleiding een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de 

bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen 

beschreven.  

 
               ALTIJD               ALEEN ALS NODIG          NOOIT 

 

In beeld brengen    ☒    ☐    ☐

taalvaardigheden door afnemen 

methode onafhankelijke toetsen 

 

In beeld brengen    ☒    ☐    ☐  

rekenvaardigheden door afnemen 

methode onafhankelijke toetsen 

 

Screenen op dyslexie   ☒    ☐    ☐  

 

Screenen op dyscalculie in het 1e jaar ☒    ☐   ☐  

 

Screenen op faalangst   ☐    ☒   ☐ 

 

Screenen op hoogbegaafdheid  ☐    ☒   ☐  

 

In beeld brengen van het   ☒    ☐    ☐ 

welbevinden (bijv. met SAQI) 

 

In beeld brengen sociale   ☒    ☐    ☐ 

vaardigheden 



VSO TROMP MEESTERS 10 

 

 

In beeld brengen    ☒    ☐    ☐ 

vaardigheden op gebied van leren 

leren 

 

 

Hoe volgt de school de ontwikkeling van elke leerling? 

Iedere leerling wordt minimaal drie keer per jaar besproken tijdens de leerlingbespreking. Hierbij 

zijn alle direct bij de leerling betrokken medewerkers aanwezig. Gezamenlijk wordt bekeken of de 

gestelde doelen bereikt zijn, de doelen bijgesteld dienen te worden of dat er nieuwe werkpunten 

zijn voor de komende periode. Dit wordt verwerkt in de plannen, die op de contactavonden met 

de ouders worden besproken.  

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport (schoolverslag).  

Ten minste een keer per jaar wordt de voortgang van het ontwikkelingsperspectief van de leerling 

geëvalueerd door de CievB.   

 

                  
   

        ALTIJD     ALLEEN ALS NODIG          NOOIT 
 

Inzet methodeafhankelijk   ☒    ☐    ☐ 

toetsen om de ontwikkeling 

te volgen 

 

Observeren van sociale   ☒    ☐    ☐   

 

vaardigheden in de (mentor)klas 

 

Periodieke, geplande individuele  ☐   ☒   ☐ 

gesprekken met de leerling 

gericht op prestaties 

 

Periodieke, geplande individuele  ☐   ☒   ☐  

gesprekken met de leerling 

gericht op welbevinden 

 

Periodiek in beeld brengen   ☒    ☐    ☐ 

onderwijsbehoeften van leerlingen 

 

Geregeld afstemmen met ouders  ☒    ☐    ☐  

over gedrag en opvallende zaken 

in de thuissituatie 

 

De mentor bespreekt zijn   ☒    ☐    ☐ 

leerlingen met de mentor van het 

volgende schooljaar 

 

Gebruik portfolio’s in de AMG groepen ☒    ☐            ☐ 
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4 SCHOOLKLIMAAT 
4.1 Veiligheid en welbevinden van leerling 
 

Hoe geeft de school invulling aan het mentoraat? 

De relatie tussen leerkracht/begeleider en de leerling is de basis waarop wij bouwen.  

In een klas zitten maximaal 14 leerlingen die een vaste leerkracht hebben.  

Wanneer een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit worden ingebracht bij de CievB via 

een signaalbrief. Voorafgaande aan het invullen van deze signaalbrief heeft de leerkracht contact 

met ouders/verzorgers (en eventueel met de leerling zelf) om de zorgen te delen en kenbaar te 

maken dat de zorgen worden besproken in de CievB.  

 

 

Hoe zorgt de school voor veiligheid en welbevinden van de leerlingen? 

Om een goed pedagogisch klimaat te scheppen wordt er gewerkt vanuit kleinschaligheid. In 

homogene leeftijdsgroepen wordt een veilige leeromgeving geboden. Dit wordt gerealiseerd door 

het bieden van structuur in tijd en ruimte, ondersteund met visualisatie en waar nodig in 

combinatie met gepaste controle en toezicht. Het werken in kleine groepen is voor onze 

doelgroep essentieel. De leerlingen hebben een eigen vaste plek in een klaslokaal en een eigen 

opbergruimte voor schoolspullen. Tijdens pauzes is er doeltreffend toezicht. We werken in 

groepen van maximaal veertien leerlingen. Hierin is de samenstelling van de groep leidend voor 

de omvang. Onze school heeft als doelstelling de leerling eigenaar te maken van zijn handelen 

door te coachen, het spiegelen van gedrag en het bieden van varianten en handvatten. 

 

Alleen in een veilige omgeving kunnen pedagogische inspanningen tot een goed resultaat leiden. 

Een Veilige School met een veilig klimaat is dan ook ons uitgangspunt. Om dat te garanderen 

moet er in sommige gevallen maatregelen genomen worden.  

Alle incidenten worden in een digitaal registratiesysteem (Incidenten Meldpunt) geregistreerd. Dit 

inzicht helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van het preventieve veiligheidsbeleid. 

Incidenten tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling worden ook 

geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden alle ongevallen geregistreerd in het 

ongevallenregister van VSO Tromp Meesters, zodat een analyse kan worden gemaakt. 

Brandveiligheid: in ieder gebouw hangen ontruimingsinstructies en -plattegronden. We houden 

met regelmaat ontruimingsoefeningen. Een deel van het personeel is opgeleid tot 

bedrijfshulpverlener/EHBO’er. 

 

 

Hoe zorgt de school dat de overstap voor nieuwe leerlingen zo goed mogelijk verloopt? 

▪ Eerste kennismaking voor de leerling met de nieuwe mentor én nieuwe klas voor de 

zomervakantie. 

▪ Proeflessen voor de zomervakantie. 

▪ Ouderavond voor de zomervakantie. 

▪ Warme overdracht. 
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4.2 Werken aan sociale vaardigheden 
 

Hoe besteedt de school aandacht aan sociale vaardigheden en omgaan met elkaar? 

Er zijn leergebiedoverstijgende kerndoelen geformuleerd voor het ontwikkelen van kennis, 

vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, 

werken, burgerschap, wonen en vrije tijd:  

▪ leren leren 

▪ leren een taak uitvoeren 

▪ leren functioneren in verschillende sociale situaties 

▪ ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. 

Gedurende de gehele dag op school wordt hier aandacht aan geschonken.  

Competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en 

rekening houden met andere mensen zijn voor leerlingen onmisbaar om zich optimaal te 

ontwikkelen. Hier werken we onder andere aan door middel van methodes die specifiek gericht 

zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling (Leefstijl) en ontwikkellijnen die zich richten op 

persoonlijke kwaliteiten (portfolio), (oriënterende) stages, etc.  

In de onderbouwgroepen kunnen leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking komen op het 

gebied van gebied van SoVa (sociale vaardigheidstraining).  

 

In alle groepen wordt gewerkt met het TOPS! Programma. Dit is een compleet programma voor 

jongeren gericht op positief denken en doen. Het maakt jongeren bewust van hun eigen denken 

en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Door jongeren te leren dat ze in 

iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing, wordt een stevig fundament gelegd 

voor een toekomst, met positief en pro sociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep. Het 

programma besteedt veel aandacht aan het leren toepassen van helpende gedachten 

(zogenaamde TOP-gedachten). Het creëren van een positieve groepscultuur staat centraal, 

waardoor jongeren leren elkaar te motiveren, elkaar te helpen, elkaar aan te spreken en van 

elkaar te leren.   

 

 

 

 

4.3 Betrekken van leerlingen 
 

Welke activiteiten heeft deze school om leerlingen actief bij elkaar en de school te 

betrekken? 

 

• Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de leerling zelf. 

• leerlingen lopen intern stage in het kader van hun opleiding 

• mentoruren 

 

 

Hoe is de tevredenheid van de leerlingen over de school? 

Leerlingen zijn tevreden over de wijze waarop leerkrachten met hen omgaan. In het 

tevredenheidsonderzoek dat in april 2014 werd gehouden geven de leerlingen in Steenwijk een 

6,7.  
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5 OUDERS 
5.1 Betrokkenheid ouders 
 

Hoe betrekt de school ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en de school? 

▪ informatieavond waarop uitleg wordt gegeven over de doelen, inhoud en organisatie van 

het schooljaar; 

▪ contactavonden waarop de leerling individueel wordt besproken; 

▪ ouderlezingen die gaan over aspecten van ontwikkelingsproblemen en andere zaken die 

van belang kunnen zijn bij de opvoeding en de begeleiding van jongeren; 

▪ huisbezoeken wanneer daartoe aanleiding is; 

▪ schoolmaatschappelijk werkers;  

▪ locatienieuwsbrief die vier keer per schooljaar uitkomt;  

▪ weekbrief  

▪ locatiegids die ouders aan het begin van schooljaar krijgen uitgereikt;  

▪ algemene nieuwsbrief van VSO Tromp Meesters; 

▪ website, waarop naast actuele informatie ook de nieuwsbrieven worden gepubliceerd; 

▪ GMR.  

 

Hoe is de tevredenheid van de ouders over de school? 

Uit het kwaliteitsonderzoek dat april 2014 is uitgevoerd binnen het VSO komt naar voren dat 

ouders tevreden zijn. Het rapportcijfer dat zij aan de locatie toekennen is een 7,4 (Steenwijk). 

 

Ruimte voor aanvullende informatie over het betrekken van ouders of de 

oudertevredenheid 

Uit de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders zich voldoende betrokken 

voelen. Ouders geven gemiddeld genomen aan dat het contact met de groepsleerkracht goed is 

en dat zij terecht kunnen bij de groepsleerkracht van hun kind als er problemen zijn. Ook zijn 

ouders positief over de mate waarin leerkrachten aan de leerlingen vertellen hoe zijn/haar 

vorderingen zijn. Daarnaast vinden ouders dat hun kind voldoende wordt uitgedaagd om zich 

maximaal te ontwikkelen.  
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6 ONDERSTEUNING 
6.1 Omgaan met verschillen in leren 
 

Hoe gaat de school om met verschillen op het gebied van de basisvaardigheden (taal 

en rekenen)? 

Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het 

planmatig handelen van de leerkracht. Op basis van de uitgangspunten van handelingsgericht 

werken stelt de leerkracht een plan op om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 

In de onderbouwgroepen kunnen de leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking komen op 

het gebied van sociale vaardigheden. 

Alhoewel al sterk wordt aangesloten bij het niveau van de leerling, wordt daarnaast ook 

remediërend, verbredings- en verdiepingsstof aangeboden.  

 

 

Heeft de school ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met dyslexie? 

▪ Bij plaatsing van een leerling wordt bij de vorige school het leesdossier opgevraagd 

evenals informatie over (een vermoeden van) dyslexie. Bij nieuwe leerlingen in het VSO 

vindt ook een screening plaats. Deze informatie wordt opgenomen in het 

leerlingvolgsysteem. 

▪ Als bij een VSO-leerling op basis van dossier-, toets- en observatiegegevens over een 

langere periode (ten minste een halfjaar) remediërende activiteiten zijn aangeboden en er 

het vermoeden ontstaat dat er sprake is van dyslexie wordt er diagnostisch onderzoek 

uitgevoerd. 

▪ Als dit onderzoek leidt tot een dyslexieverklaring dan heeft de school diverse passende 

mogelijkheden voor ondersteunende en compenserende begeleiding van de leerling, zoals 

Kurzweil en verlenging van de toetstijd 

 

 

Heeft de school aanpassingen voor leerlingen die extra aandacht voor dyscalculie nodig 

hebben? 

Ja, namelijk 

▪ Extra rekenles 

▪ Remediërend muiswerk 

▪ Rekenmachinegebruik 

 

 

Heeft de school aanpassingen gericht op begaafde leerlingen? 

Ja, namelijk 

▪ extra uitdagingen op vakoverstijgende vaardigheden 

 

 

Hoe gaat de school om met verschillen in leren? 

Het onderwijs is ingericht op basis van drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en 

dagbesteding. Leerlingen volgen op basis van het individueel vastgestelde 

ontwikkelingsperspectief een theoretisch en praktisch programma op maat. Er wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de problematiek van leerling, bijvoorbeeld wanneer de leerling 

problemen heeft met concentratie, rekenen, taal, zwakke motoriek of faalangst. Uitgangspunt 

hierbij zijn de sterke kanten van de leerlingen.  

Speciale aandacht is er voor: 

▪ sociale omgang/inzicht/vaardigheden; 

▪ taal/communicatie; 

▪ zelfstandigheid/zelfredzaamheid; 

▪ basisveiligheid en angstreductie; 
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▪ leren omgaan met preoccupaties; 

▪ bewustwording; 

▪ zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen. 

 

Sleutelwoord bij het werken hieraan is structuur; structuur in tijd en ruimte, visualisering en 

voorspelbaarheid. 

In alle leerjaren wordt loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) geboden. Dit geeft de leerling 

inzicht in wat hij of zij wil en kan en welke sector en vervolgopleiding bij hem of haar past. 
 

 

6.2 Groepsarrangementen 

 

Leren en ontwikkelen gaat het beste in een omgeving waar leerlingen zich prettig voelen. 

Daarom passen we ons aan de specifieke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van een 

leerling aan en zetten we ons in voor een goed en veilig klassen- en schoolklimaat. 

Enerzijds door veel individuele aandacht voor en betrokkenheid bij de leerlingen, 

anderzijds door: 

▪ kleine groepen; 

▪ vaste groepsleerkrachten/mentoren; 

▪ duidelijke en eenduidige regels; 

▪ duidelijke en overzichtelijke dagstructuur/voorspelbaarheid; 

▪ ordelijke en opgeruimde lokalen met zo min mogelijk prikkels; 

▪ zoveel mogelijk ondersteuning binnen en buiten de eigen klas; 

▪ daar waar nodig veel visualisatie; 

▪ positieve benadering van de leerlingen, succeservaringen bewerkstelligen; 

▪ goede regels en toezicht tijdens de minder gestructureerde (spel)momenten 

binnen en buiten; 

▪ een duidelijke aanpak van pestgedrag; 

▪ hulp bij invulling van pauzes; 

▪ hulp in sociale situaties. 

 

 

ONDERSTEUNINGSAANPAK VOOR GROEPEN LEERLINGEN 

Uitgangspunt in ons samenwerkingsverband is dat alle scholen extra ondersteuning  

(kunnen) bieden. Elke school gaat na of leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben  

en bepaalt vervolgens met de ouders hoe zij de ondersteuning het beste kan vormgeven.  

Het kan gaan om ondersteuning op maat voor individuele leerlingen: maatwerk of een 

individueel arrangement. Of om ondersteuning voor meerdere leerlingen in een 

groepsarrangement. 

 

Groepsarrangement = een combinatie van activiteiten en/of aanpassingen gericht op  

extra ondersteuning van een specifieke groep leerlingen 
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6.2.1 Uitstroomprofielen 
 

Wij delen ons onderwijsaanbod in overeenkomstig drie uitstroomprofielen.  

Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is geënt op het reguliere voortgezet onderwijs en is gericht 

op doorstroom naar het reguliere onderwijs. 

Het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel focust op de praktijk en inzet op duurzame 

arbeidsparticipatie. Stages worden binnen dit profiel verplicht gesteld. 

Het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op het vergroten van sociale redzaamheid om zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen vormen van dagactiviteiten. 

Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele schoolperiode leergebied overstijgende 

kerndoelen. Deze kerndoelen richten zich op leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren 

in sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.  

 

Het groepsarrangement VOA 

Op VSO Tromp Meesters werken we met een VOA groep. Dit is een groep leerlingen die qua 

cognitie voldoende in huis heeft om een diploma te halen, maar in uitvoerend vermogen teveel 

belemmerd wordt door hun diagnose om zich staande te houden in het vervolgonderwijs. Voor 

deze groep hebben we Voorbereiding op Arbeid ontwikkeld.  

 

VOA draait om ik, wonen, werken en vrije tijd. De leerlingen leren om te gaan met hun 

belemmerende factoren, om naar maximaal vermogen te kunnen participeren in onze 

maatschappij. De doelstelling hierin is toestroom naar Entree onderwijs, werk of dagbesteding. Er 

volgt geen volledig diploma, maar certificaten via staatsexamens. Hierdoor kan het vervolgtraject 

MBO 1 zijn. 

 

Centraal staan psycho-educatie, reflectie, groepsstages, werkhouding en aanpak gedrag. Ook 

persoonlijke hygiëne en zelfredzaamheid maken onderdeel uit van het traject. Iedere leerling 

volgt dit traject naar zijn of haar kunnen. 

 
6.3 Ondersteuning in de school 
 

Welke (basis)vaardigheden/deskundigheid wat betreft omgaan met verschillen, is 

breed aanwezig bij het docententeam van deze school? 
 

Naast de docenten wordt expertise geboden door de leden van de CievB, deze bestaat uit intern 

begeleider, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts en teamleider 

(voorzitter en eindverantwoordelijke).  

De leerkrachten kunnen ieder jaar specialisaties volgen, zoals de opleiding Master SEN (Special 

Educational Needs).  

VSO Tromp Meesters biedt de mogelijkheid om studenten stage te laten lopen. Er komen 

stagiaires van verschillende opleidingen zoals de Pabo, SPH, SAW, Jeugdzorgmedewerker of 

Logopedie. Deze studenten doen onder begeleiding activiteiten met de leerlingen.  

VSO Tromp Meesters werkt regelmatig mee aan onderzoeken vanuit de universiteit van Nijmegen 

en Utrecht. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan wetenschappelijke 

ontwikkelingen die in het belang zijn van de leerlingen.  

Andere vormen van ondersteuning zoals fysiotherapie en logopedie huren wij in waarbij de kosten 

voor de ziektekostenverzekeraar komen. 

Ook is er de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met de orthopedagoog of maatschappelijk 

werker. 

Er worden geen leerlingen onder schooltijd geholpen door commerciële instellingen waarbij de 

ouders voor bekostiging zorg dragen, tenzij dit vastgelegd is in het ontwikkelingsperspectief. Het 

maakt niet uit of deze hulp op school plaatsvindt of op een andere locatie.  

Het is in voorkomende gevallen wel mogelijk om leerlingen via de inzet van een 
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Persoonsgebonden Budget van individuele hulp te voorzien. De inzet daarvan gebeurt dan in 

overleg met VSO Tromp Meesters en wordt ook vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. 

 

Welke aanpassingen bieden docenten in hun aanpak om tegemoet te komen aan extra 

onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen? 
 
      VOOR ALLE        VOOR EEN         INDIVIDUELE            NIET 
     LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN          IN HUIS 

 

Werken volgens een vast lesmodel  ☒   ☐    ☐   ☐ 

 

Extra verduidelijking van lesopbouw  ☒   ☐   ☐   ☐ 

en regels in de les (waar mogelijk 

visueel maken) 

 

Extra verduidelijking van taken in   ☒   ☐   ☐   ☐ 

de les (m.b.v. stappenplannen) 

 

Extra verduidelijking van grenzen   ☒   ☐   ☐   ☐ 

 

aan gedrag (waar mogelijk visueel) ☒   ☐   ☐   ☐ 

 

Extra aandacht voor aanmoediging  ☒   ☐   ☐   ☐ 

en feedback in de les 

 

Uitbreiding instructietijd   ☐   ☐   ☒   ☐ 

 

Leerstof aanbieden in kleinere  ☐   ☐   ☒   ☐ 

delen 

 

Elke dag starten met de mentor  ☒   ☐   ☐   ☐ 

 

Structureel werken volgens een  ☒   ☐   ☐   ☐ 

programma/methode gericht op 

gedrag 
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Welke ondersteuningsmogelijkheden heeft de school? 
 

       ALLEEN     GEÏNTEGREERDE      NIET IN HUIS 
    ALS NODIG                 AANPAK VOOR ALLE  INDIEN AAN DE ORDE 
                                      OF VOOR GROEPEN       WORDT DOORVERWEZEN 

Zorgteam / CVB      ☐    ☒    ☐  

 

Studiebegeleiding (gericht op   ☐    ☒    ☐   

leren leren) 

 

Bijles (gericht op vakinhoud)  ☒    ☐    ☐  

 

Huiswerkbegeleiding    ☐    ☒    ☐  

 

Examentraining    ☐    ☒    ☐  

 

Ondersteuning bij beroepskeuze  ☐    ☒    ☐  

en/of vervolgopleiding 

 

Stagebegeleiding    ☐    ☒    ☐  

 

Begeleiding bij arbeidsinpassing  ☒    ☐    ☐  

 

Faalangstreductietraining   ☒    ☐    ☐  

 

Examenvreesreductietraining  ☒    ☐    ☐  

 

Weerbaarheidstraining   ☐    ☒    ☐  

 

Agressieregulatie training   ☐    ☒    ☐  

 

Psycho-educatie    ☐    ☒    ☐  

 

Dramatherapie    ☐    ☐    ☒  

 

Muziektherapie    ☐    ☐    ☒  

 
 

Over welke deskundigen beschikt de school? 

 

Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, 

intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers. 

De volgende deskundigen zijn in huis of makkelijk toegankelijk: 

 

▪ counselor/vertrouwenspersoon Rinda Verheij  

▪ schoolmaatschappelijk werker Wyanne Sijtsma 

▪ orthopedagoge   Otteline Spijker  

▪ jeugdagent    Jimmy van Ooijen 

▪ leerplichtambtenaar   Marleen Heine  
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▪ arbeidsdeskundige (UWV) 

 

 

 
6.4 Aanpassingen 
 

 

Welke aanpassingen in de organisatie zijn aanwezig om tegemoet te komen aan extra 

onderwijsbehoeften van leerlingen? 

 
 

    VOOR ALLE        VOOR EEN       INDIVIDUELE        NIET 
   LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN      IN HUIS 

Verlenging toetstijd     ☒   ☐   ☐   ☐ 

Voorlezen toetsen     ☐   ☐   ☒   ☐ 

Voorlezen examen     ☐   ☐   ☒   ☐ 

Spreiding van examens over   ☐   ☐   ☒   ☐ 

meerdere jaren 

 

 

 

 

Welke fysieke aanpassingen en welke ondersteuningsmiddelen heeft de school 

beschikbaar om tegemoet te komen aan extra onderwijsbehoeften van leerlingen? 

 

 
      JA           NEE 

Rolstoeltoegankelijk     ☐   ☒   

Theorie- en praktijklokalen    ☐   ☒   

aangepast voor gebruik door 

leerlingen in een rolstoel 

Lift      ☐         ☒   

Invalidentoilet     ☐         ☒   

Brede deuren     ☐   ☒   

Tilvoorzieningen    ☐   ☒   

Extra schoonmaak i.v.m. allergieën  ☐   ☒   

Mogelijkheid tot rusten    ☐   ☒   

 
      VOOR ALLE      VOOR EEN          NIET   INDIVIDUELE 
     LEERLINGEN       GROEP       IN HUIS     LEERLINGEN   

Prikkelarme inrichting lokalen   ☒   ☐   ☒  ☐ 

Prikkelarme verlichting    ☐   ☐   ☒      ☐ 

Aanpassingen in de akoestiek   ☐         ☐   ☒        ☐  

Visuele ondersteuning    ☐         ☒   ☐  ☐ 
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(pictogrammen) 

Prikkelarme werkplekken binnen de  ☐         ☐   ☐  ☒ 

lesruimte (bijv. tafel met schot) 

Stilte (werk)plek waar de leerling   ☐         ☐   ☐  ☒ 

heen kan om rustig te werken 

Time-out ruimte met begeleider,  ☐   ☐   ☒           ☐ 

waar de leerling heen kan om tot 

rust te komen 

Vaste persoon waar de leerling  ☒   ☐   ☐                 ☐ 

naar toe kan tijdens vrije 

momenten 

 

 

 

 
    VOOR ALLE        VOOR EEN       INDIVIDUELE        NIET 
   LEERLINGEN           GROEP       LEERLINGEN      IN HUIS 

Laptop / tablet     ☐   ☒   ☐   ☐ 

Digitaal lesmateriaal    ☒   ☐   ☐   ☐ 

Computers met 'voorleesapplicatie'  ☐   ☐   ☒   ☐ 

(zoals Kurzweil) 

Laptop/computer voor toetsen   ☐   ☐   ☒   ☐ 

Vergroot lesmateriaal    ☐   ☐   ☒   ☐ 

 

 

 

6.5 Samenwerking 
 

 

SAMENWERKINGSVERBAND VO 22.03 HOOGEVEEN, MEPPEL, STEENWIJK 

Deze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband VO 22.03 met ongeveer 11.000 

leerlingen. De scholen in het Samenwerkingsverband bevinden zich in Hoogeveen, Meppel  

en Steenwijk. Vanzelfsprekend komen er ook leerlingen uit andere dorpen en steden in de 

omgeving van deze plaatsen naar deze scholen, waaronder de gemeenten Westerveld en  

De Wolden, die ook bij het samenwerkingsverband horen. 

 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 22.03 wil onderwijs bieden aan iedere  

leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling wil en bij wat de leerling kan.  

Binnen het gewone voortgezet onderwijs en, als dat nodig is ook in het Voortgezet  

Speciaal Onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd 

wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn  

mogelijkheden leren benutten. 

 

 

 

Heeft de school een structurele samenwerkingsrelatie met een andere VO of VSO 

locatie? 

In Steenwijk werkt de school nauw samen met CSG Eekeringe en andere V(S)O scholen in ons 

samenwerkingsverband.  
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Heeft de school een structurele samenwerkingsrelatie met een (zorg)instelling? 

De school werkt samen met diverse instellingen voor jeugdhulpverlening. 

 


