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1. INLEIDING 
 

1.1 Functie van dit plan 

Het ondersteuningsplan beschrijft de mogelijkheden van de school voor het bieden van passend 

onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte of –vraag. Het ondersteuningsplan 

is voor VSO de Optimist de basis voor de wijze waarop de school de leerlingen volgt, begeleidt en 

ondersteunt bij het behalen van gestelde doelen in het ontwikkelingsperspectief. Het bouwt voort 

op het zorgplan uit 2011. Een samenvatting van het ondersteuningsplan is terug te vinden in de 

schoolgids en op de website van de school. Het ondersteuningsplan is een bijlage bij het schoolplan 

2016-2020. 

 

Dit ondersteuningsplan is gebaseerd op een Eduvier breed format. De onderdelen die voor alle 

Eduvier-scholen gelden, zoals de werkwijze van de Commissie voor de Begeleiding en de procedure 

van het werken met een OPP staan standaard in het Eduvier brede format. De school vult de 

onderdelen aan die voor haar specifieke leerling populatie, onderwijsleerproces, zorgsysteem en 

organisatie gelden. 
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2. VISIE OP ONDERSTEUNING 
 

2.1 Visie Eduvier breed 

Uitgangspunt voor de ondersteuning die we bieden zijn de onderwijsbehoeften van de leerling 

populatie. Gestreefd wordt naar een integraal systeem van ondersteuning: de ondersteuning dient 

deel uit te maken van het didactisch en pedagogisch handelen van leraren, mentoren, vakdocenten 

en ondersteuners. Wij achten het van belang om handelings- en opbrengstgericht te werken, 

nauwgezet de cognitieve en sociale ontwikkeling te volgen, samen te werken met de ouders en 

eenduidige procedures te hanteren voor het OPP, instroom, doorstroom en uitstroom en voor de 

werkwijze van de Commissie voor de Begeleiding.  

 

2.2 Aanvullende visie VSO de Optimist 

VSO de Optimist is een school met een maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen inspelen op wat 

de regio biedt en nodig heeft. Samenwerking met regionale sociale partners is van belang. In 

gemeenschappelijkheid willen wij trajecten aanbieden voor de diverse domeinen: school, wonen en 

vrije tijd. 

 

De Optimist draagt zorg voor een autisme vriendelijke leeromgeving waarin kleinschaligheid, rust 

en voorspelbaarheid gewaarborgd worden. De kleinschaligheid is een basis van veiligheid en rust 

waaruit de leerling nieuwe stappen kan nemen. De kleinschaligheid zit ook in de grootte van de 

lesgroepen. We werken met vaste lesgroepen van ongeveer 13 leerlingen. Bij de praktijkvakken 

werken we in vaklokalen met groepen van 6-7 leerlingen onder begeleiding van een vakleerkracht. 

De overige leerlingen krijgen les in het eigen leslokaal van de mentor. Als vaste basis is er altijd de 

eigen les groep met een vaste mentor die alle theorievakken, mentorlessen en Leefstijlessen geeft. 

Binnen de school wordt gebruik gemaakt van vaste roosters en dag structuren, duidelijke regels en 

afspraken. Veranderingen bereiden we zo goed mogelijk voor. Dit geldt ook voor bijzondere 

activiteiten, zoals excursie, kamp, gastlessen enzovoort. Verder is rust een belangrijke factor in de 

leeromgeving voor onze leerlingen. De rust bieden we in de vorm van prikkelarme lokalen en in de 

benadering vanuit het personeel.   
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3. OMSCHRIJVING LEERLINGPOPULATIE 
 

Eduvier biedt onderwijs aan en begeleidt kinderen en jongeren met een (tijdelijke) ernstige  

gedragsbeperking of psychiatrische problematiek, dan wel met (ernstige) leermoeilijkheden in de 

leeftijd van 3-20 jaar (en soms 27 jaar) in een uitdagende leer- en werkomgeving, waarin ze zich 

thuis voelen en waar ze hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen. Waar ze uitgedaagd worden hun 

talenten te ontplooien teneinde een krachtige toekomst tegemoet te gaan. VSO de Optimist richt 

zich meer specifiek onderstaande leerlingen. 

De Optimist is een school voor voortgezet onderwijs waar voornamelijk leerlingen met 

internaliserende problematiek onderwijs volgen.  Het merendeel van onze leerling heeft als 

(hoofd)diagnose een vorm van autisme. Met de invoering van passend onderwijs is een diagnose 

niet langer voorwaarde voor toelating tot het VSO. Dit maakt dat er binnen onze school ook 

leerlingen zijn waarbij er geen diagnose is gesteld, maar die qua onderwijsbehoeftes wel de 

ondersteuning vanuit het VSO nodig hebben. Bij de indeling van onze klassen houden wij niet enkel 

rekening met leerjaar en leerroute, maar ook met sociaal-emotionele problematiek en 

onderwijsbehoeftes.  

De Optimist biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 11 en 20 jaar op een viertal niveaus; 

praktijkgericht, vmbo-bb, -kb en –tl. Afhankelijk van de leersnelheid en uitstroomprofiel variëren 

de trajecten bij het volgen van een volledig curriculum tussen de vier en zes jaar. Naast instroom 

vanuit het (speciaal) basisonderwijs arrangeren wij ook onderwijs voor jongeren die uitvallen in het 

regulier voortgezet onderwijs.  

 

3.1 Leerling populatie in kaart 

De leerling populatie brengen we jaarlijks schematisch in kaart volgens een binnen Eduvier 

afgesproken format (Excel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het huidige 

leerlingvolgsysteem. Het is zowel mogelijk om de populatie als geheel, als op het niveau van een 

klas te analyseren.  

Een overzicht van de gehele leerling populatie van VSO de Optimist in het huidige schooljaar is te 

vinden in bijlage 1. 

 

3.2 Onderwijsbehoeften in beeld 

In bijlage 4 beschrijven we de onderwijsbehoeften die voor onze leerling populatie gelden. Dit geldt 

op leergebied (cognitief/didactisch) en op leer overstijgend gebied (sociaal-emotionele 

ontwikkeling, studievaardigheden en voorbereiding op vervolg). De individuele onderwijsbehoeften 

van een leerling liggen aan de basis van ons handelen. Hierbij staat de leerling met zijn 

onderwijsbehoeften centraal. Hierdoor wordt bevorderd dat iedere jongere zoveel mogelijk 

‘onderwijs op maat’ krijgt. De richtinggevende vraag is: Wat heeft deze jongere, van deze ouders, 

in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, de komende periode nodig? De specifieke 

onderwijsbehoeften voor de leerling leggen we vast in het OPP. 

 

Door het clusteren van de individuele onderwijsbehoeften bepaalt de school welke behoeften de 

leerling populatie op schoolniveau en op groepsniveau heeft op leergebied (cognitief/didactisch) en 

leer overstijgend gebied (sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden en voorbereiding op 

vervolg). 

 

3.3 Leeropbrengsten volgen 

Naast de informatie over de omschreven kenmerken van de leerling populatie en haar 

onderwijsbehoeften is actuele informatie over de leeropbrengsten nodig om te komen tot een 

onderwijsleerproces waarin opbrengstgericht gewerkt wordt. De leeropbrengsten worden 

systematisch gevolgd in een evaluatieve cyclus (zie ook het kwaliteitsbeleidsplan). Een overzicht 

van de leeropbrengsten op leergebied en leer overstijgend gebied wordt per Eduvier-school 

jaarlijks in beeld gebracht.  
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In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de leeropbrengsten en de manier waarop deze worden 

gevolgd. In Bijlage 2 is een overzicht te vinden van de leeropbrengsten van VSO de Optimist over 

het afgelopen schooljaar.  

 

3.4 Vertaling naar onderwijsleerproces 

De informatie uit het schematisch overzicht van de leerling populatie, de onderwijsbehoeften (zoals 

o.a. opgenomen in de OPP’s) en de leeropbrengsten worden jaarlijks geanalyseerd. Daaruit worden 

richtlijnen voor het onderwijsleerproces opgesteld op school- en groepsniveau. 
We stellen vast wat de consequenties zijn voor het onderwijs dat de school geeft. Daarbij wordt 

nagedacht over de gevolgen voor het aanbod op leergebied en leer overstijgend gebied. De 

factoren leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen 

en schoolklimaat zijn daarbij van belang.  
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4. LEEROPBRENGSTEN  
 

4.1 Volgen van leerresultaten 

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het plannen 

en het volgen van de vordering en ontwikkeling van de leerlingen. We geven hieronder weer welke 

instrumenten hiertoe worden gebruikt.  

 

4.1.1 Didactische instrumenten  

Op het gebied van de didactische instrumenten worden vanuit wetgeving dezelfde eisen aan 

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesteld als aan de reguliere basis- en voortgezet 

onderwijsscholen. Vanwege de invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO is dit op dit moment op veel 

scholen sterk in ontwikkeling.  

 

Op het VSO worden diverse didactische toetsinstrumenten gebruikt. De Optimist maakt gebruik 

van: 

 Methode gebonden toetsen: hoofdstuktoetsen.   

 CITO toetsen onderbouw: er wordt gewerkt met het CITO Volgsysteem Voortgezet 

onderwijs (toets 0, 1 en 2). 

 Taal- en leesscreening in het eerste leerjaar.  

 Niveautoetsen KSE (bovenbouw praktijkgericht, vmbo-bb, vmbo-kb). 

 KSE (proef)examens (bovenbouw praktijkgericht, vmbo-bb, vmbo-kb) 

 Periode toetsen en proefexamens vmbo-tl. 

 Vmbo-tl certificaten (bovenbouw van de vmbo-tl leerroute). 

 

4.1.2 Sociaal-emotionele instrumenten 

Leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden op  sociaal-emotionele gebied. Voor het volgen hiervan 

zijn nog weinig evidence based vragenlijsten beschikbaar voor het onderwijs. Met dit gegeven en 

op basis van de positieve beoordeling door de inspectie, hebben we de keuze gemaakt om 

vooralsnog te gaan werken met de volglijst sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding. Twee  

keer per jaar, voor de leerlingbespreking, vult de mentor per leerling deze volglijst in. We zullen de 

ontwikkelingen op dit gebied goed volgen, hier ligt een belangrijke taak voor de 

gedragswetenschappers.  

 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te vergroten, wordt op De Optimist 

gebruik gemaakt van de methode Leefstijl vso. Er is een coördinator aangesteld binnen het team. 

Deze coördinator zorgt voor het waarborgen van de continuïteit van Leefstijl binnen de school. Er is 

een jaarplanner Leefstijl gemaakt waardoor binnen de school gewerkt wordt aan dezelfde thema’s. 

 

4.1.3 Instrumenten op Leer overstijgend Gebied (LGO) 
Leerlingen ontwikkelen ook hun vaardigheden op leer-overstijgend-gebied. Voor de ontwikkeling 

van studievaardigheden draait momenteel de pilot ‘Leren leren op maat’ in het eerste leerjaar. De 

resultaten hiervan worden eind van het schooljaar 2015-2016 verwacht. Daarnaast is een 

werkgroep bezig met de ontwikkeling van een portfolio gericht op de schoolloopbaanbegeleiding.  

 

4.1.4 Diagnostisch onderzoek  

Met behulp van diagnostisch onderzoek en vanuit het OPP maken we continu de vertaalslag tussen 

de onderwijsbehoeften van de leerling en het onderwijsaanbod dat de school biedt. Bij speciale 

hulpvragen voert de gedragswetenschapper diagnostiek/onderzoek uit. De 
gedragswetenschapper gaat hierbij uit van de richtlijnen van handelingsgerichte 

diagnostiek. Een visie op diagnostiek is in ontwikkeling binnen de vakgroep 

gedragswetenschappers 
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4.2 Uitstroom 

In het kader van het cyclisch proces van de ondersteuningsstructuur vloeit de uitstroom naar een 

vervolgperspectief op logische wijze voort uit de in- en doorstroom gegevens. Een goede en tijdige 

voorbereiding in overeenstemming met de ouders en de leerling is daarbij belangrijk. Het 

uitstroomprofiel van de leerling wordt opgenomen in het OPP.  

 

4.2.1 Uitstroom Voortgezet Speciaal Onderwijs: VSO  

Uitstroom in het VSO is afhankelijk van het uitstroomprofiel en de daarbij behorende 

uitstroomrichtingen. Leerlingen vanuit onze school stromen uit naar: 

 

Vervolgonderwijs: het merendeel van onze leerlingen volgt dit uitstroomprofiel. Het onderwijs in 

het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is gericht op het behalen van een diploma / certificaten. 

Hiermee krijgen de leerlingen toegang tot vervolgonderwijs (MBO) waar ze verder toe kunnen 

werken naar een startkwalificatie. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich eveneens op 

vaardigheden die nodig zijn bij de overgang naar een MBO opleiding (studievaardigheden, sociaal-

emotionele vaardigheden, voorbereiding op het vervolg). 

 

Arbeidsmarkt: Het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op een baan op de 

(beschermde) arbeidsmarkt. Dit uitstroomprofiel is niet gericht op doorstroming naar 

vervolgonderwijs. Tijdens de opleiding komt de nadruk steeds meer op beroeps- en arbeidsmarkt-

vaardigheden te liggen. Als voorbereiding op de praktijk lopen de leerlingen meerdere dagen in de 

week stage.  

 

Dagbesteding: Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar 

een vorm van arbeidsmatige dagactiviteiten. Het gaat hier om leerlingen die niet in staat zijn 

zelfstandig aan de arbeidsmarkt deel te nemen, ook niet aan de beschermde arbeidsmarkt. Het 

onderwijs is gericht op persoonlijkheidsvorming, sociale competenties en de redzaamheid van 

leerlingen in hun toekomstige woon-, leef- en werksituatie. Als voorbereiding op de praktijk lopen 

de leerlingen meerdere dagen in de week stage.  

 

In bijlage 2 zijn de uitstroomgegevens van VSO de Optimist te vinden. Twee maal in het jaar vindt 

er het scholenoverleg plaats. Bij dit overleg sluit MEE, leerplicht, de werkcoöperatie, de stage-

coördinator, de intern begeleider en de gedragswetenschapper aan. Het doel van het overleg is te 

komen tot gezamenlijk trajecten op het gebied van school, werk en wonen voor leerlingen die 

uitstromen bij De Optimist. Met toestemming van ouders en leerling wordt de leerling tijdens dit 

overleg besproken.  

 

4.3 Aangeboden Leerroutes 

Binnen VSO De Optimist worden de volgende leerroute aangeboden: 

 Theoretische leerweg (vmbo-tl) 

 Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) 

 Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb)  

 Praktijkgerichte leerweg (pro) 

 

4.3.1 Praktijkgericht onderwijs  

De nadruk in de praktijkgerichte leerweg  ligt op het werken in de praktijk en het oefenen van 

vaardigheden die nodig zijn binnen het arbeidsproces. Dit gebeurt via de praktijklessen en via 

stage trajecten. Deze leerlingen die deze leerweg volgen behalen over het algemeen KSE 1 

certificaten.  
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4.3.2 Basis Beroeps- en Kader Beroepsgerichte leerweg  

De leerlingen in de BB/ KB-groepen werken toe naar het behalen van KSE-diploma’s. KSE betekent 

Kwalificatie Structuur Educatie. Dit houdt in dat de eindtermen van de verschillende schoolvakken 

op meerdere niveaus zijn opgesteld met een landelijke geldigheid, door de Stichting Leerplan 

Ontwikkeling. De Optimist werkt met 4 niveaus. Als school streven we ernaar iedere leerling op een 

zo passend mogelijk niveau examen te laten doen. Na het behalen van het examen krijgen de 

leerlingen een certificaat. In het 3e jaar wordt per leerling bekeken in welke vakken examen 

gedaan wordt. Ook behoort het verhogen van het niveau van de examens van Nederlands, Engels 

en wiskunde tot de mogelijkheden. Dit alles gebeurt in overleg tussen de leerling, ouder(s), de 

leerkracht en de examencommissie.  

 

4.3.3 Theoretische leerweg  

De leerlingen die de leerweg VMBO-TL volgen kunnen deelcertificaten halen op VMBO-TL niveau. 

De mentor biedt elk schooljaar begeleiding voor vier vakken aan. De leerling kiest hieruit maximaal 

drie vakken waarin hij of zij deelcertificaten wil behalen. Een leerling kan zo in minimaal vier en 

maximaal vijf jaar tijd een volledig VMBO-TL diploma halen binnen de sector Economie of Zorg en 

Welzijn. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan een drie jarig bovenbouw 

traject worden ingezet. De examens worden afgenomen op een locatie te Lelystad. Eind mei/begin 

juni vinden de schriftelijke examens plaats. In de laatste week voor de zomervakantie worden de 

mondelinge examens afgenomen.  
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5. CYCLISCH SYSTEEM VAN ONDERSTEUNING 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we het systeem van ondersteuning binnen onze school en de wijze 

waarop we dit planmatig vormgeven. 

 

5.1 Aanmelding en inschrijving 

Voor aanmelding van een leerling bij Eduvier is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De TLV 

wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs die tevens de looptijd van de 

TLV bepaalt. Zonder TLV is inschrijving niet mogelijk. 

 

Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de inschrijving van de 

leerling. In deze zes weken dient te school te beoordelen wat de onderwijsbehoeften zijn van de 

leerling en welk aanbod passend is. Deze termijn kan verlengd worden met vier weken. Na 

aanmelding of inschrijving van de leerling heeft de school zorgplicht. Dat betekent dat de school 

verantwoordelijk is voor het vinden van een passende onderwijsplek op de eigen school of 

eventueel een andere school/ voorziening.  

 

5.1.1 Oriënterend gesprek 

Ouders kunnen zich bij de gedragswetenschapper of Intern begeleider aanmelden voor een 

oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de school, onze visie, 

werkwijze en doelgroep. Tevens wordt er ingegaan op de mogelijkheden voor plaatsing en wordt 

de route hiertoe helder uitgelegd. Ouders kunnen na dit gesprek overgaan tot het invullen van het 

aanmeldformulier.   

 

5.1.2 Intakegesprek 

Na aanmelding worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Vanuit school sluiten de gedragswetenschapper en de Intern Begeleider aan.  Het gesprek is 

kindgericht: de vragen zullen veelal aan de leerling worden gesteld. Dit wordt gedaan om een 

beeld te vormen van de leerling en zijn onderwijsbehoeften. Onze ervaring is dat leerlingen hier 

zelf goed zicht op hebben en dit tijdens een gesprek ook weten te verwoorden. Daarnaast wordt er 

ingegaan op de wensen en verwachtingen van ouders ten aanzien van de school.  Het gesprek 

wordt afgesloten met een rondleiding door de school, zodat ouders en leerling zich een beeld 

kunnen vormen. Tot slot wordt de verdere procedure uitgelegd, de toestemmingsverklaringen 

ondertekend en afspraken voor het vervolg gemaakt.  

 

5.1.3 Verzamelen gegevens 

Om een compleet beeld van de leerling te krijgen, wordt het dossier gevuld met verslaglegging. In 

overleg met ouders zal er gekeken worden welke verslaglegging van belang is voor plaatsing. 

Gedacht kan worden aan diagnosestelling, verslagen van hulpverlening, intelligentieonderzoek e.d. 

Voor schoolgegevens neemt de gedragswetenschapper/ Intern begeleider contact op met de school 

van herkomst. Er wordt veelal een belafspraak gepland voor een overdracht.   

 

5.1.4 Bespreken CvB 
Binnen de CvB wordt het dossier van de leerling besproken en wordt bekeken of een leerling 

plaatsbaar is op onze school. Er wordt gekeken of de school kan voldoen aan de 

onderwijsbehoeftes van de leerling. Bij akkoord volgt plaatsing. De instroomdatum is afhankelijk 
van de periode van aanmelding.  

 

5.1.5 Plaatsing 

Voorafgaand aan de daadwerkelijk start, wordt een kennismakingsgesprek gepland met de mentor. 

Voor groep 8 leerlingen zal deze voor de zomervakantie plaatsvinden, voor zij-instromers vindt dit 

plaatsing in overleg met leerling en ouders. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er o.a. uitleg 

gegeven over het weekrooster, de vakken en klassenregels.   
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5.2 Commissie voor de Begeleiding (CvB) 

De Commissie voor de Begeleiding is een multidisciplinair team. Hierin participeren in ieder geval 

de directeur van de school (voorzitter), de afdelingsleider, de gedragswetenschapper, de intern 

begeleider, de pedagoog en de schoolarts.  

 

De leden van deze commissie overleggen over leerlingen met betrekking tot de instroom, 

doorstroom en uitstroom. De doelstellingen zijn: 

 het bevoegd bezag (bestuur) binnen 6 weken na plaatsing te adviseren over het 

ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.  

 minstens één keer per jaar te bepalen of de leerling zich volgens de leerroute en daarmee 

volgens verwachting ontwikkelt.  

 samen te werken met ketenpartners als die expertise niet aanwezig is binnen de school. 

 

De werkwijze van de CvB is vastgelegd in het document Commissie voor de Begeleiding Eduvier 

(zie bijlage 5).  

 

5.3 OPP 

Het werken met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) heeft tot doel het onderwijs zo goed 

mogelijk af te kunnen stemmen op wat de leerling nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. Een 

ontwikkelingsperspectief is ‘de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor 

een bepaalde langere periode’ en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. 

Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose, 

dan wel ontwikkelingslijn. Voor het werken met dit OPP gelden de volgende richtlijnen: 

 Voor alle leerlingen in het SO en VSO stelt het betreffende bevoegd gezag een  

ontwikkelingsperspectief vast na advies van de Commissie voor de Begeleiding en na 

overleg met de ouders (of eventueel met de leerling). Het overleg met ouders is gericht op 

overeenstemming. 

 Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na 

de inschrijving van de leerling vastgesteld. 

 Het ontwikkelingsperspectief wordt tenminste twee keer per schooljaar met de ouders (of 

eventueel met de leerling), geëvalueerd. 

 Na advies van de Commissie voor de Begeleiding en in overleg met de ouders (en waar 

mogelijk de leerling), kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen. 

 

Het uitstroomniveau wordt vastgesteld op basis van leerpotentieel, leervorderingen en protectieve 

en belemmerende factoren in kind, gezin en school. Het ontwikkelingsperspectief bevat én bepaalt 

de doelen die de school met de leerling wil bereiken en de keuzes die gemaakt worden in het 

onderwijsaanbod. Specifieke expertise en deskundigheid bij het vaststellen van het OPP zijn van 

groot belang (wat eisen stelt aan de CvB) 

 

5.3.1 Inhoud ontwikkelingsperspectief (voortgezet) speciaal onderwijs 

 Voor een leerling in het speciaal onderwijs bevat het OPP in ieder geval informatie over de 

verwachtte uitstroom van de leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs, dan wel of 

uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs wordt verwacht, en de onderbouwing 

daarvan.  

 Voor een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs bevat het OPP in ieder geval 

informatie over naar welk vervolgonderwijs, naar welke soort arbeid of naar welke vorm 

van dagbesteding uitstroom van de leerling wordt verwacht, en de onderbouwing daarvan. 

 De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende 

factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. 
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Het vertalen van het (lange termijn) ontwikkelingsperspectief naar de (korte termijn) 

onderwijsbehoeften van een leerling doet een groot beroep op de vakkennis en 

vaardigheden van psychologen, orthopedagogen, interne begeleiders en leraren op de school. 

Kernvraag is: wat zijn de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de 

leerling om de doelen die geformuleerd zijn in het ontwikkelingsperspectief te bereiken? 

Beantwoording van die kernvraag vraagt om kennis van leerlijnen, methodes en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van jongeren. Daarnaast zijn vaardigheden in klassenmanagement en het geven van 

effectieve instructie essentieel.  

 

5.4 Groepsgericht werken (groepsplanning) 

Veel scholen werken met een groepsgerichte aanpak, afgeleid van de OPP’s van de leerlingen. De 

kerndoelen en leerlijnen V(S)O fungeren als leidraad. Te denken valt dan aan een groepsplanning 

op didactisch gebied zoals: voor rekenen, spellen, lezen en schrijven (bij SO) en Nederlands, 

Engels en wiskunde (VSO) en op het gebied van de LGO doelen (bij SO en VSO). Vanuit de 

groepsplanning geeft de groepsleerkracht/mentor gerichte instructie aan een groep leerlingen. 

 

5.5 Leerlingenbespreking  

Op VSO de Optimist is twee maal per jaar een leerlingbespreking. De gedragswetenschapper gaat 

samen met de intern begeleider in gesprek met de groepsleerkracht over de klas en de individuele 

leerling. Voorafgaand aan dit gesprek bestaat de mogelijkheid dat er een lesobservatie heeft plaats 

gevonden. De groepsleerkracht kan gedurende het gesprek bijzonderheden aangeven en vragen 

stellen in relatie tot het klassenklimaat of individuele ontwikkeling van leerlingen. Anderzijds 

bevragen de gedragswetenschapper en de intern begeleider de groepsleerkracht op deze 

onderwerpen. Wanneer er vragen zijn die niet direct te beantwoorden zijn worden deze door de 

gedragswetenschapper/ intern begeleider ingebracht in het intern zorgoverleg, dan wel bij de CvB.  

 

5.6 Ouders 

Ouders zijn partners in het onderwijsleerproces van hun kind. Basisprincipes binnen Eduvier zijn:  

 Laat ouders weten dat ze welkom zijn op school en benadruk dat school en ouders een 

gemeenschappelijk belang hebben: het kind/de jongere. 

 Wees duidelijk over de rol van ouders en van de school en over ieders 

verantwoordelijkheden. 

 Verwoord zowel de positieve aspecten als de zorgen. 

 Maak samen duidelijke afspraken en evalueer deze.  

 Gedeelde verantwoordelijkheid, partnerschap (onderwijs en opvoeding worden gezien als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid met eigen taken). 

 

Ouders zijn betrokken bij de vaststelling van het OPP en de bespreking van de evaluatie van het 

OPP en het maken van de vervolgafspraken; Structurele informatievoorziening en overleg-

momenten met ouders zijn in het jaarrooster van onze school opgenomen.  

 

Ouders/verzorgers zijn voor ons zeer belangrijke samenwerkingspartners, ze zijn 

ervaringsdeskundigen van hun zoon/dochter, onze leerling. Een goede samenwerking vinden wij 

belangrijk omdat dit het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de leerprestaties van 

leerlingen doet toenemen. Leerlingen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer 

hun ouders betrokken zijn bij de school. Gezamenlijk werken we aan het welbevinden, de 

motivatie, de prestaties en het steeds zelfstandiger worden van de jongeren. We willen het 

partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid, ieder op 

zijn/haar eigen terrein. We streven naar samenwerking op zo’n manier dat de thuissituatie en de 

schoolsituatie elkaar versterken en ouders zich gehoord en betrokken voelen. Ieder schooljaar 

wordt gestart met het omgekeerde oudergesprek. Bij dit gesprek staat de informatie vanuit de 
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ouder centraal. Het doel van dit gesprek is om kennis uit te wisselen over de leerling wat het 

welbevinden van de leerling op school kan vergroten.  

Jaarlijks evalueren wij ons beleid ten aanzien van de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij 

zien ouders als partners en ouderbetrokkenheid als een vast onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De 

communicatie met ouders is ingebed in het klimaat van de school. De mentor is de spil in de 

contacten met ouders.    
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6. BASISONDERSTEUNING EN EXTRA 
ONDERSTEUNING 

 

6.1 Basisaanbod (Basisondersteuning) school 

6.1.1 Handelingsgericht werken  

Handelingsgericht werken is een belangrijke basis voor onze werkwijze. Het is een werkwijze 

waarbij de curatieve insteek (wat is er mis met deze leerling) wordt omgezet in een meer 

preventieve benadering (wat heeft deze leerling nodig in aanpak, begeleiding, instructie en 

ondersteuning?). Bij HGW staan de ondersteuningsvraag van de leerkracht en de 

onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Het vaststellen van die onderwijsbehoeften en de 

besluitvorming die daarop volgt, is doelgericht, systematisch, inzichtelijk en transparant: 

 Wat is het doel 

 Hoe wordt dat bereikt 

 Wie doet wat wanneer? 

 Wanneer en hoe wordt er geëvalueerd 

Vanuit het CvB overleg worden de fasen van handelingsgericht werken aangestuurd. De zeven 

uitgangspunten van HGW bieden elke betrokkene een referentiekader en een gemeenschappelijke 

visie. Handelingsgericht werken wordt geplaatst binnen een continuüm van ondersteuning. De 

uitgangspunten zijn een waardevol kwaliteitskader voor het beleid van de school, de pedagogisch-

didactische aanpak van de leraar in de klas, de samenwerking met CvB en externe organisaties. 

Het doel van HGW is om passend onderwijs te bewerkstelligen, zodat iedere leerling gebruik kan 

maken van de onderwijsvoorziening en alle ondersteuning die daar geboden wordt.  

 

Zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken 

1. Onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling staan centraal. 

2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding 

(systeemdenken). 

3. De leraar/mentor doet ertoe. 

4. Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 

5. Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 

6. Het handelen is doelgericht. 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

6.1.2 Opbrengstgericht werken 

Opbrengstgericht werken is een andere belangrijke pijler. Het is erop gericht om de 

onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leraren/mentoren hun onderwijs aanpassen aan 

de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een grondige 

analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt het OPP op- of 

bijgesteld met meetbare doelen. Het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor optimale 

opbrengstgerichtheid. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch 

werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst te realiseren, op leergebied én leer 

overstijgend gebied.  

 

Zie voor meer informatie hierover het kwaliteitsbeleidsplan.  

 

6.1.3 Het ADI-model 

Het activerende directe-instructiemodel (ADI) is een model dat instructie effectiever maakt en 

Eduvier breed wordt ingezet. Het is gebaseerd op het directe-instructiemodel, maar geeft meer 

aandacht aan het activeren van de leerlingen. Activerende directe instructie staat dus niet gelijk 

aan frontaal klassikaal lesgeven zonder interactie met de leerlingen. Het model bestaat uit zeven 

fasen met bijbehorende aandachtspunten.  
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 Fase 1. Terugblik 

 Fase 2. Oriëntatie 

 Fase 3. Uitleg 

 Fase 4. Begeleide in oefening 

 Fase 5. Zelfstandige verwerking 

 Fase 6. Evaluatie 

 Fase 7. Terug- en vooruitblik 

 

6.2 Extra ondersteuningsaanbod door de school 

 

 Uitleg 

Video Interactie 

Begeleiding 

Onze intern begeleider maakt gedurende het schooljaar video-
opnamen in de klassen in het kader van beeldbegeleiding. Deze 

beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en bedoeld om collega’s 
goed te kunnen ondersteunen en coachen in hun professionaliteit. 
Voorafgaand wordt gezamenlijk met de intern begeleider een specifieke 
hulpvraag vastgesteld. Deze is leidend voor het beeldbegeleiding 

traject en zal tijdens de evaluatie centraal staan.  

Taakspel VO Taakspel kan ingezet worden om de taakgericht gedrag van leerlingen 

te verbeteren. Het volgen van regels wordt ingezet in een spelvorm 
waarbij de nadruk ligt op het positief bekrachtigen van gewenst gedrag 
en het zo min mogelijk aandacht besteden aan ongewenst gedrag.   

 

No Prob – 

assertiviteitstraining 

Dit is een nieuwe training die met ingang van het schooljaar 2016-

2017 gestart gaat worden: 
Kinderen en jongeren hebben baat bij het ontwikkelen van een stevige 
én flexibele houding op school, op straat en in de sociale media. Op 
school is er de mogelijkheid deel te nemen aan de 

assertiviteitstraining: No Prob, ik kom voor mezelf op. Dit is een 
intensieve groepstraining waarbij ook een actieve rol voor 
ouders/verzorgers is weggelegd. Deze groepstraining maakt jongeren 

op een positieve manier weerbaar. Door de training krijgt de jongere 
zelfinzicht en leert het gedrag te veranderen door te kijken naar 
anderen en zichzelf. Na aanmelding wordt in het CvB bekeken of de 

training passend zou kunnen zijn voor de leerling. 
 

Ondersteuning 

pedagoog 

Leerlingen die binnen het onderwijsproces vastlopen wegens 

problemen op sociaal-emotioneel gebied of in de werkhouding, kunnen 
een individueel traject bij de pedagoog krijgen. Middels gesprekken/ 
activiteiten onderzoekt zij de onderliggende aard van de problemen en 

werkt samen met de leerling naar oplossingen toe die in de praktijk 
(klas) toepasbaar zijn. Methode die hiervoor o.a. gebruikt worden zijn 
het volle hoofden boek, werken met helpende gedachtes, 

kwaliteitenspel enz.  
 

Specialisten Eduvier 

(extern) 

De specialisten bieden ondersteuning aan scholen / leerkrachten op de 

volgende gebieden: pedagogische en didactische ondersteuning, 
rekenen (dyscalculie), taal (dyslexie) en veiligheid. 
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6.3 Extra ondersteuningsaanbod met samenwerkingspartners 

Tactus Jaarlijks vinden er voorlichtingen plaats vanuit Tactus over 

middelengebruik en gameverslaving. Voor jongeren waarbij er zorgen 

zijn op één van deze gebieden kan er ondersteuning geboden worden 

vanuit Tactus op school. Dit zijn maatwerktrajecten die in overleg met 

ouders, leerling en school worden opgesteld.  

Girls Choice (MEE) Girls choice kan ingezet worden als er aandachtspunten liggen rondom 

vriendschappen, relatie en intimiteit. De interventie maakt meisjes op 

een leeftijd adequate en speelse manier bewust van het belang van 

veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele 

contacten. 

 

De specialistische zorg door externen kan worden gekarakteriseerd als de zorg die niet valt onder 

de verantwoordelijkheid van de school, maar wel moet worden aangeboden om de leerling een 

optimale ontwikkeling te garanderen. Hierbij valt te denken aan onder andere kinderpsychiatrie( 

GGZ), team DOEN, MEE, Vitree. Het is belangrijk dat er goede afstemming is tussen de school en 

de instelling om de leerling een optimale ontwikkeling te garanderen. Komen tot structurele 

overlegsituaties is een streven van De Optimist. Naast de jeugdzorginstelling onderhouden wij ook 

contacten met andere sociale partners om leerlingen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn op 

de drie domeinen: school, wonen en vrije tijd. 
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BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 
 

Bijlage 1: Overzicht kenmerken leerling populatie school  

Bijlage 2: Analyse leeropbrengsten school en uitstroomgegevens 

Bijlage 3: Basisaanbod school  

Bijlage 4: Onderwijsbehoeften leerling populatie 

Bijlage 5: Werkwijze Commissie voor de Begeleiding 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT KENMERKEN 
LEERLINGPOPULATIE SCHOOL 
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BIJLAGE 2: ANALYSE LEEROPBRENGSTEN SCHOOL 
EN UITSTROOMGEGEVENS 
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BIJLAGE 3: BASISAANBOD SCHOOL 
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BIJLAGE 4: ONDERWIJSBEHOEFTEN 
LEERLINGPOPULATIE 
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BIJLAGE 5: WERKWIJZE COMMISSIE VOOR DE 
BEGELEIDING 
 


