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“Schaersvoorde gaat voor goed onderwijs én goede begeleiding.”  
 

1. Vooraf  
 

De komende vier jaar staat Christelijk College Schaersvoorde (verder: Schaersvoorde) voor de uitdaging 
om de zorg aan te passen aan de nieuwe context. Leerlingen die opgroeien in deze tijd brengen hun 
eigen vragen, behoeften en aandachtspunten mee. Een ontwikkeling als het passend onderwijs vraagt 
daarbij om een nieuwe kijk op de zorgstructuur in de school. Daarnaast hebben we als school te maken 
met de krimp in de Achterhoek en de daarmee gepaard gaande teruglopende leerlingenaantallen en 
financiering. Tenslotte is de zorg continu onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving en nieuwe 
inzichten. Dit vraagt om flexibiliteit van de organisatie en alle betrokken partijen. We moeten ons steeds 
de vraag stellen hoe we zodanig begeleiding kunnen bieden dat leerlingen in staat zijn hun talenten 
optimaal te ontwikkelen binnen een veilig kader. Het is daarom goed om nieuwe doelstellingen te 
formuleren voor de zorg in de klas, buiten de klas en voor de samenwerking met de externe zorgpartijen.  

Schaersvoorde maakt vanaf 2014 deel uit van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Binnen dit 
samenwerkingsverband werken zes gemeenten en vijftien scholen voor voortgezet onderwijs samen als 
het gaat om het bieden van zorg. Het contact met externe zorgpartijen verloopt dan ook grotendeels via 
het samenwerkingsverband. Bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband is er per school een 
zorgprofiel vastgesteld. Voor Schaersvoorde is dat het profiel van “begeleidingsschool”. De interne 
zorgstructuur van de school heeft elementen van het profiel van “dialoogschool” (zie voor toelichting van 
het profiel bijlage 1). In het zorgprofiel Schaersvoorde (2015) staat ter motivering bij deze profielkeuze:  

Als we de komende jaren vooral in de breedte van de zorg investeren - en daarmee bedoelen we het scholen van 
de teams - hopen we voor alle leerlingen die in ons wervingsgebied zitten een passende plek te realiseren. We 
kennen ook onze grenzen als het gaat om onderwijszorg. Waar het onderwijsproces van groepen leerlingen gevaar 
dreigt te lopen door het gedrag/belang van een individuele leerling, zal voor het groepsbelang gekozen worden. 
Samen met ouders willen we als school bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Het onderwijsproces staat 
voor ons als school voorop en waar extra zorg nodig is, willen we die bieden.” (p.17)  
 
Het doel op school is het onderwijs zo te organiseren dat al onze leerlingen terug kunnen kijken op een 
fijne leerzame schoolperiode. Aan het einde van hun schoolloopbaan hebben zij naast een diploma een 
koffer vol met vaardigheden meegekregen. Vaardigheden die zullen bijdragen aan een stevige basis, 
zodat ze in het vervolgonderwijs, hun beroep en de maatschappij waarin zij leven zichzelf staande 
kunnen houden. Alle leerlingen hebben recht op deze stevige basis, maar niet iedere leerling komt er op 
dezelfde manier.  

Het begeleidingsplan richt zich op de diversiteit van leerlingen en biedt mogelijkheden van 
ondersteuning aan leerlingen, ouders en collega’s om in de individuele behoeften te kunnen voorzien. 
Onze school is divers. De vier locaties, met allen een eigenheid passend bij de groep leerlingen die er 
onderwijs geniet, vragen om ruimte voor verschil in uitwerking van de hieronder geformuleerde visie en 
doelstellingen. Ditzelfde geldt voor de verschillende niveaus binnen de school waaruit logischerwijs 
verschillende onderwijsbehoeften ontstaan.  

Dit begeleidingsplan heeft een drietal functies:  

1. Het geeft weer aan welke doelen en ontwikkelingen er de komende vier jaar gewerkt wordt; 
2. Het biedt inzicht in de begeleidingsstructuur aan iedereen die op Schaersvoorde werkt (bijlage 

begeleiding 2017-2018); 
3. Het geeft een beeld van de begeleiding die door Schaersvoorde geboden wordt in 2020-2021.  
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2. Visie  
 

De ambitie van Schaersvoorde is dat alle leerlingen gezien worden. In het strategisch beleidsplan 2016-
2020 staat onze ambitie als volgt verwoord:  

“Het betekent dat we in ons onderwijs recht doen aan verschillen tussen leerbehoeften van leerlingen. Wij bieden 
een breed aanbod voor leerlingen van LWOO tot VWO+. Daarbinnen is elke medewerker van de school erop 
gericht de leerling te faciliteren bij zijn eigen leerproces. We sluiten aan bij de verschillen tussen leerlingen zodat 
leerlingen meer op hun eigen niveau en tempo kunnen leren. Dit vraagt om een inrichting van het onderwijs waarbij 
het leren leidend moet zijn voor de structuur. Flexibiliteit en differentiatie zijn daarbij de kernbegrippen van ons 
onderwijs.” (p.2-3)  
 

Gezien worden door docenten, gezien worden door elkaar. Er heerst een veilig schoolklimaat, waarbij 
iedereen mag zijn wie hij is. Men gaat met elkaar om op een respectvolle manier. De focus binnen 
Schaersvoorde ligt dan ook op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Een leerling wordt 
aangesproken op zijn talent en krijgt de ruimte deze te ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen 
niveau.  

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its abililty to climb a tree, it wil live its whole life believing that it is 
stupid.  

Albert Einstein (1879-1955)  
 

Door alle ontwikkelingen, mede als gevolg de invoering van passend onderwijs, neemt de diversiteit in 
een klas toe. De docent komt voor andere vragen en uitdagingen te staan met betrekking tot de 
vakdidactische en pedagogische aanpak, maar ook met betrekking tot het klassenmanagement. Een 
docent zal naast het onderwijzen van zijn vak, goed zicht moeten hebben op de leerbehoeften van de 
individuele leerling. De leerling moet aan de docent merken dat hij iedere leerling accepteert zoals hij is 
en dat de docent bereid is op zoek te gaan naar de juiste aanpak van leren. 

De ondersteuning die een leerling nodig heeft, zal voor een heel groot deel geïntegreerd zijn in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Alle leerlingen hebben de behoefte om bij een groep horen. Leerlingen 
worden, zoals het nu georganiseerd is op Schaersvoorde, deels ondersteund buiten de klas. Dit zorgt 
ervoor dat zij opvallen en gezien kunnen worden als anders. In de toekomst zal de zorg veel meer 
geïntegreerd in de lessen plaats gaan vinden. Op die manier doe je op allerlei manieren meer recht aan 
de leerlingen. Er zijn meer leerlingen die van de extra ondersteuning gebruik kunnen maken en ze 
kunnen leren van elkaar. De docenten worden betrokken bij deze begeleiding. Op die manier wordt een 
docent ondersteund bij het leren om te gaan met de diversiteit van een groep en de daarbij horende 
noodzakelijke differentiatie. Hoe groter het vertrouwen in het eigen kunnen van leerlingen, des te groter 
de kans op het slagen van onderwijs dat daadwerkelijk recht doet aan verschillen in leerbehoeften. 

In onze school worden docenten ondersteund in het onderwijs aan allerlei type leerlingen. Het opdoen 
van meer kennis over specifieke ontwikkelingsproblematiek helpt om meer vanuit een positieve 
grondhouding te kunnen werken. Hierbij geldt dat hoe groter het vertrouwen in het eigen kunnen van 
docenten is des te groter de kans op het slagen van goed onderwijs voor iedere leerling. 
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3. Doelstellingen  
 

Om invulling te geven aan de bovenstaande visie willen we de komende jaren gaan werken aan een 
aantal doelstellingen. Daarbij is onderscheid gemaakt in begeleiding die in de klas geboden kan worden, 
begeleiding buiten de klas en begeleiding die geboden kan worden in samenwerking met de externe 
zorgpartijen. Verder zijn de doelstellingen ingedeeld op verwezenlijking op de korte en langere termijn. 

Begeleiding in de klas  

Een goede begeleiding op Schaersvoorde begint bij de mentor en docenten die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor een klas. Deze groep professionals hebben dagelijks contact met de leerlingen 
en oefenen de meeste invloed uit op het leerproces en het welbevinden van de leerling binnen de klas. 
Deze plek is erg effectief om, indien noodzakelijk, een stukje begeleiding te laten plaatsvinden. Zoals 
reeds vermeld vraagt het passend onderwijs het een en ander van mentoren en docenten. Om hen 
daarbij goed te ondersteunen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

Op korte termijn:  

Ø Zullen docenten nog vaardiger worden op het gebied van leren differentiëren op niveau, tempo, 
leerstijlen, denkstijlen en persoonlijke eigenschappen. 

Ø Maken docenten meer gebruik van elkaars kwaliteiten binnen klassenverband, om meer 
leerlinggericht onderwijs in de klas te laten plaatsvinden. 

Ø Werken mentoren blijvend aan positieve groepsvorming en kunnen daarbij indien gewenst worden 
ondersteund. 

Ø Blijven docenten, mentoren en ouders samen investeren in de dynamische driehoek: school-ouders-
kind. Deze samenwerking is van cruciaal belang als het gaat om de begeleiding van een leerling en is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en thuis. Het contact met ouders en leerlingen vraagt 
om een verschillende aanpak in gesprekstechnieken. Dit vergt kennis van verschillende 
gesprekstechnieken en training op dat gebied. Docenten en mentoren moeten de mogelijkheid krijgen 
om zich op dit gebied verder te bekwamen. 

Op langere termijn: 

Ø Mag van mentoren verwacht worden dat zij sociale vaardigheidstraining binnen de klas kunnen laten 
plaatsvinden. Hierbij zal een passende methode worden gebruikt. Mentoren worden betrokken bij de 
keuze van deze methode en de manier waarop zij dit binnen hun mentorklas gaan toepassen. 

Ø Krijgen leerlingen ondersteuning in de klas (dyslexiebegeleiding, lees/rekenbegeleiding, cluster 4 
begeleiding). Binnen de school zijn deskundigen op dit terrein die docenten en leerlingen kunnen 
begeleiden. 

Ø Bereiden alle docenten hun leerlingen goed voor op het examen, inclusief de leerlingen die extra 
stress ervaren voor het examen (of faalangstig zijn). Dit vergt kennis over stress/faalangstreductie en het 
aanleren van leerstrategieën. 
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Begeleiding binnen de school (maar buiten de klas)  

Niet alle ondersteuning is binnen het klaslokaal op te vangen. Er blijven situaties waarbij het 
noodzakelijk is om buiten het klassenverband begeleiding te bieden.  

Op korte termijn:  

Ø Kiezen we voor teamcoaches. Deze teamcoaches zijn docenten met extra expertise op zorgvlak die 
zich richten op het ondersteunen van collega’s (docenten en mentoren). De teamcoaches staan dicht bij 
de verschillende onderwijsteams en zullen korte lijnen onderhouden met het intern advies team. Het doel 
is om expertise goed verdeeld over de school aanwezig te hebben, zodat de drempel laag is om 
ondersteuning te vragen bij of rondom een leerling of klas. De expertise per teamcoach kan verschillen, 
passend bij het betrokken onderwijsteam.  

Ø Zal de leerlingbegeleider ingezet worden bij de leerling die extra ondersteuning nodig heeft op 
sociaal-emotioneel vlak. Hij/zij gaat in gesprek met deze leerling. Voor verwijzing naar externe 
hulpverlening zal de leerlingbegeleider het intern adviesteam inschakelen. Het proces is 
oplossingsgericht.  

Ø  Het kan zijn dat een leerling ondanks alle inzet van mentoren, docenten, teamcoaches en 
leerlingbegeleiders, toch extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Hetzij op onderwijsvlak, hetzij op 
sociaal-emotioneel vlak. Het IAT (Intern Advies Team), de zorgcoördinator en de orthopedagoge zullen 
hierin de juiste route blijven aangeven en begeleiding bieden. Op deze manier kan de docent zich weer 
richten op het onderwijsproces. 

Ø Zal faalangstreductietraining centraal op Schaersvoorde worden aangeboden aan leerlingen in het 
eerste jaar.  

Op langere termijn:  

Ø Is het doel om steeds meer begeleiding in de klas te laten plaatsvinden. Dit vraagt om een 
herziening van BAS op termijn (zie bijlage BAS). Voor welke taken moet het behouden blijven en welke 
vorm is dan wenselijk?  

Begeleiding buiten school  

Hoezeer we ons als onderwijsprofessionals ook bekwamen, er zitten grenzen aan die mogelijkheden. 
Waar nodig kunnen we terugvallen op gespecialiseerde hulp van externe zorgpartijen. Altijd in overleg 
en afstemming met het IAT (intern advies team). 

Op korte termijn:  

Ø Zal Schaersvoorde steeds in verbinding staan met externen; het samenwerkingsverband Slinge-
Berkel, de gemeente en andere externe hulpverlenende instanties. Deze externe partijen zullen 
ondersteuning blijven bieden aan het intern advies team.  

Op langere termijn:  

Ø Zullen Schaersvoorde en de basisscholen nog meer gezamenlijk optreden in hun aanpak rond 
dyslectische leerlingen.  

Ø Zal faalangstreductietraining aandacht krijgen in alle vaklessen. Voor enkele leerlingen zal dit niet 
voldoende blijken en zij moeten de mogelijkheid hebben om buiten school begeleiding te krijgen. Het 
adviesteam zal advies geven waar leerlingen terecht kunnen.  
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4. Begeleiding 2020-2021 
 

Vanuit de korte- en lange termijn doelen, zoals hiervoor beschreven, wordt gewerkt naar de 
concretisering van de begeleiding. We kiezen ervoor om een schets te geven van hoe het over vier jaar 
eruit zou kunnen zien om niet te blijven hangen in algemeenheden. De ondersteuning is uiteengezet in 
basisondersteuning en extra ondersteuning binnen de klas, de school en buiten de school. 

Daarbij is het wel relevant om te melden dat we natuurlijk te maken hebben met veel ontwikkelingen, 
zowel op schoolniveau als regionaal en landelijk. Daarnaast zal er sprake zijn van voortschrijdend 
inzicht, wat invloed zal hebben op de daadwerkelijke situatie in 2020-2021. Tot slot is het belangrijk om 
aan te geven dat we niet alleen oog hebben voor verschillen tussen leerlingen, maar ook voor 
verschillen tussen docenten in de verdere uitwerking en fasering van de veranderingen. 

4.1. Basisondersteuning in de klas  

Mentor 

Op Schaersvoorde vervult de mentor een belangrijke rol. De mentor houdt zicht op de ontwikkeling van 
de leerling, zowel op leer- als sociaal-emotioneel vlak.  In samenwerking met de leerling en 
ouders/verzorgers, kijkt de mentor hoe deze de leerling het meest tot zijn recht kan laten komen. Een 
leerling kan zich het beste ontplooien als deze merkt dat er op één lijn samengewerkt wordt met thuis.  

De mentor zal tijdens zijn lessen in leerjaar 1 t/m 6: 

• Werken aan positieve groepsvorming;  
• Aandacht besteden aan leren leren, waarbij kennis gemaakt wordt met de verschillende 

leerstrategieën;  
• De leerling begeleiden binnen het LOB-traject in samenwerking met de decaan/lob-coördinator; 
• Individuele gesprekken voeren met de leerling op leer- en sociaal emotioneel vlak. 

Daarnaast zullen de mentoren in leerjaar 1 en 3 vmbo, 4 havo/vwo sociale vaardigheden trainen met 
behulp van een sociale vaardigheidsmethode.  

De mentor legt de ontwikkelingen van de leerling in het leerlingvolgsysteem vast, zodat de leerling en 
zijn schoolloopbaan goed gevolgd kunnen worden. Hierdoor kunnen mentoren en docenten makkelijker 
zien waar ze een leerling bij kunnen ondersteunen. De mentor heeft een signalerende taak en zal indien 
nodig voor extra ondersteuning zorgen. Dit altijd in overleg met thuis.  

Docent  

Een goede samenwerking in het docententeam, dat lesgeeft aan de klas, zorgt voor een optimaal 
leerklimaat. De mentor geeft informatie door over leerlingen aan de docenten die lesgeven aan zijn klas. 
Informatie die van belang is om aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de leerling. Een docent geeft 
zijn zienswijze m.b.t. een leerling door aan de mentor. Een docent werkt nauw samen met het 
docententeam om zo een klas en de leerling zo goed mogelijk te begeleiden bij het leerproces. De 
docent zal voor zijn vak, indien nodig, het contact met thuis onderhouden.  

De docent zal tijdens zijn lessen:  

• Zorgen voor een veilige leeromgeving in de klas en daarbij kennis hebben van het verzuim- en 
pestprotocol; 

• Differentiëren op niveau, leerstijlen, denkstijlen, lesstof en persoonlijke eigenschappen; 
• Eventuele faalangst signaleren en daarbij een leerling kunnen ondersteunen voor zijn vak;  
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• De leerlingen goed voorbereiden op het examen inclusief de leerlingen die extra stress ervaren of 
faalangstig zijn voor het examen (alleen examenklassen). 

 

4.2. Extra ondersteuning in de klas  

Door middel van extra deskundigheid in de klas zal ondersteuning geboden worden. Dit zal gebeuren 
door een collega die op dat vlak meer expertise heeft. Leerlingen zullen binnen de klas extra begeleiding 
krijgen, geïntegreerd in de lessen. Op deze wijze kunnen meer leerlingen profiteren van deze 
ondersteuning. De docent kan zich in samenwerking met de expert, de tips en vaardigheden eigen 
maken en deze zelf toepassen tijdens zijn lessen. Zo heeft de docent weet van de vaardigheden die nog 
ontwikkeld moeten worden bij een leerling of met welke aanpassingen een leerling beter kan 
functioneren binnen de klas.  

Het gaat om:  

• Dyslexiebegeleiding (kan bij zaakvakken en talige vakken in het eerste jaar en tijdens examenjaren); 
• Begeleiding bij persoonlijke eigenschappen (te denken valt aan leerlingen met ass, ad(h)d, hsp, 

begaafde leerlingen etc.)1; 
• Leesbegeleiding (tijdens de talen in de eerste twee leerjaren) en rekenbegeleiding (tijdens wi, nask, 

in leerjaar 1, tijdens economie in leerjaar 2).   

Dyslexiebegeleider 

De dyslexiebegeleider zal in leerjaar 1 en tijdens examenjaar ondersteuning bieden in de klas. In leerjaar 
1 zullen dyslectische leerlingen leren hoe om te gaan met hun dyslexie op het voortgezet onderwijs. 
Examenleerlingen met dyslexie zullen voorbereid worden op hun examen.  

Een dyslexiebegeleider zal: 

• Leerlingen ondersteunen met dyslexie in leerjaar 1, zodat er een goede basis neergezet kan worden 
waar de leerlingen in hun schoolloopbaan verder op kunnen bouwen;  

• De juiste hulpmiddelen adviseren, die passen bij deze leerling; 
• De mentor op de hoogte brengen waar deze leerling baat bij heeft; 
• Buiten de lessen om zal leerlingen met dyslexie voorbereiden op het examen; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om de deskundigheid op 

peil te houden. 

Ambulant begeleider (cluster 4)  

Vanuit het SWV, Samenwerkingsverband Slinge-Berkel, is een ambulant begeleider aan Schaersvoorde 
verbonden. Deze ambulant begeleider zal in de klassen ondersteuning bieden aan leerlingen die extra 
begeleidings- of onderwijsbehoeften hebben. De ambulant begeleider zal bij verschillende lessen door 
observatie leerlingen tips en advies kunnen geven. Ook aan de docent. De afstemming tussen docent en 
leerling zal dan beter verlopen. Beiden voelen zich gesteund.  

Een ambulant begeleider zal:  

• Een vertaalslag maken van leerlingen naar docent en vice versa; 
• Een mentor ondersteunen bij het schrijven van een OPP; 
• Aanwezig zijn in de klas waar de leerling/docent de ondersteuning het meest kunnen gebruiken; 
• Mentor op de hoogte brengen van de vorderingen en behoefte van een leerling of de groep; 

 
1 ass (autisme), ad(h)d (aandachtstekortstoornis), hsp (hoog sensitiviteit)  
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• het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om de deskundigheid 
op peil te houden. 

 

Rekenbegeleiding en leesbegeleiding 

Het belang van ondersteuning op het gebied van rekenen en lezen lijkt in de leerjaren 1 en 2 steeds 
groter te worden. De ambitie is dat leerlingen met een achterstand in de klas ondersteund worden bij het 
lezen en overzien van een tekst, leren van woorden, maken van samenvattingen, mind mappen, het 
rekenen, het automatiseren en het aanbieden van verschillende leerstrategieën. Dit vanuit de gedachte 
dat op deze manier meer leerlingen in de klas baat kunnen hebben bij de begeleiding. Gerelateerd aan 
het rekenbeleid en in overleg met de talen-, reken en economiedocenten zal uitgewerkt worden hoe we 
dat het beste kunnen vormgeven. We denken aan leesbegeleiders en rekenbegeleiders, verbonden aan 
meerdere teams en deze zullen in overleg met mentoren en docenten een paar keer bij een les 
aansluiten.  

Het doel is dat dat de leesbegeleider en rekenbegeleider: 

• Leerlingen en docent ondersteunen op lees en rekenvlak; 
• Helpen bij het opstellen van een begeleidingsplan voor een groep of individuele leerling; 
• Gedifferentieerd te werk gaan binnen de klas in samenwerking met de lesgevende docent; 
• Het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om de deskundigheid 

op peil te houden. 
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Begeleidingscirkel  
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4.3. Basis ondersteuning buiten de klas  

Teamleider  

De teamleiders op Schaersvoorde hebben elk de verantwoordelijkheid voor een deel van een sector, 
voor jaarlagen of voor een locatie. De teamleider ondersteunt de mentoren en docenten in de uitvoering 
van hun taak en coördineert alle activiteiten van het betreffende team, zowel op onderwijskundig als 
pedagogisch gebied. Zij zijn daarom ook verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen binnen hun 
team. 

De teamleider zal in zijn rol:  

• Om de twee jaar teamscholing organiseren op zowel didactisch als pedagogisch vlak, passend bij de 
behoefte van het team; 

• Zorgen voor teambuildingsactiviteiten; 
• Bijdragen aan een goede samenwerkingssfeer tussen docenten en mentoren (met elkaar in 

verbinding); 
• Ervoor zorgen dat het docententeam zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een klas en de 

begeleiding die een klas nodig heeft. Waar bijvoorbeeld een mentor die weinig extra ondersteuning 
hoeft te bieden in zijn klas, een mentor ondersteunt, die een klas heeft waar veel aandacht en 
begeleiding nodig is. Een docent zonder mentoraat kan deze rol ook op zich nemen.  

Teamcoach 

Het is belangrijk dat binnen ieder team voldoende deskundigheid is om collega’s te adviseren en te 
coachen. Daarnaast is het ook gewenst dat er een goede link is tussen de teams en de zorgcoördinator. 
In het komend jaar zal verder uitgewerkt worden hoe deze functie er precies uit ziet en of dit binnen alle 
teams op eenzelfde wijze ingezet zou moeten worden. Hierbij wordt ook de rolverdeling tussen de 
teamleider en de teamcoach meegenomen. 

Leerlingbegeleider 

Een leerlingbegeleider voert gesprekken met leerlingen die niet in de klas kunnen plaatsvinden of de 
expertise van de mentor overstijgt. Zodra er een intensiever traject nodig is, zal de leerlingbegeleider 
deze gesprekken oppakken. Mochten deze gesprekken niet voldoende zijn dan volgt via het IAT een 
verwijzing naar externe hupverlening.  

Als een leerling stappen heeft gezet, wordt de leerling weer overgedragen aan de mentor. Een mentor 
blijft altijd betrokken bij zijn leerling. Het contact met ouders verloopt via de mentor. Ook hier is de 
dynamische driehoek van belang.  

De leerlingbegeleider zal in zijn rol; 

• De gesprekken kenbaar maken in het leerlingvolgsysteem; 
• Inspringen bij bijzondere emotionele gebeurtenissen (overlijden klasgenoot, etc.); 
• In principe 6 gesprekken voeren met een leerling; 
• Verwijzen naar IAT en de mentor ondersteunen bij het schrijven van een aanmeldformulier; 
• Oplossingsgericht werken, begeleiden en coachen;  
• De mentor informeren over het welzijn van zijn leerling; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden.  
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4.4. Extra ondersteuning buiten de klas 

Begeleiding Advies Schaersvoorde (BAS) 

Begeleiding Advies Schaersvoorde is een steunpunt in school waar een BAS-begeleider aanwezig is, 
zowel op de locaties Slingelaan als Stationsplein. Alle locaties kunnen gebruik maken van deze 
voorziening. Leerlingen die voor een langere tijd gebruik maken van BAS worden in overleg met het IAT 
geplaatst.  

BAS is een plek, waar leerlingen die overprikkeld raken gedurende de dag een rustplek kunnen krijgen. 
Het is een plek voor onze langdurig zieke leerlingen die gefaseerd terugkomen naar school. Het kan een 
plek zijn voor leerlingen bij wie het tijdelijk niet meer in de klas lukt en die voor een langere periode meer 
begeleiding nodig hebben. Deze laatste voorziening geldt voor alle locaties van Schaersvoorde 
(rebound).  

De BAS-begeleider zal in zijn rol: 

• Een rustplek bieden en luisterend oor zijn voor onze leerlingen;  
• Leerlingen begeleiden die zich in de klas “tijdelijk” niet kunnen redden; 
• De mentor op de hoogte houden. Mentor blijft contactpersoon met thuis; 
• Vorderingen van de leerlingen bijhouden in het leerlingvolgsysteem, Magister; 
• Het Intern Advies Team op de hoogte houden; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden.  

In 2017/2018 zal de huidige werkwijze worden geëvalueerd. Het kan dus zijn dat de organisatie van 
deze ondersteuning nog wijzigt in de komende jaren. De functies die hierboven zijn beschreven, zullen 
echter gewaarborgd moeten blijven.  

Ambulant begeleider cluster 3 

Leerlingen die “langdurig ziek” zijn (bijv; diabetes, DCD, Solk) krijgen ondersteuning van een ambulant 
begeleider. Deze begeleider zal ervoor zorgen dat er een plan gemaakt wordt, waarbij er onderwijs 
gevolgd kan worden. De begeleider onderhoudt het contact met thuis en houdt hierbij de mentor op de 
hoogte. In dit geval zal de begeleider de dynamische driehoek in stand houden. Het contact met thuis 
wordt hier als uitzondering op de regel door de cluster 3 ambulant begeleider onderhouden. De 
begeleider komt veelal bij het gezin om zo de juiste begeleiding te kunnen geven.  

De ambulant begeleider zal in zijn rol: 

• Een OPP maken; 
• Een plan van aanpak maken; 
• Vorderingen en bijzonderheden bijhouden in ons leerlingvolgsysteem; 
• De mentor op de hoogte houden en het intern advies team; 
• Indien nodig, de leerplichtambtenaar op de hoogte houden; 
• Indien nodig, doorverwijzen naar externe hulpverlening; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden. 

Reken/lees/dyslexie-expert 

De reken/lees expert heeft als taak het signaleren en vroegtijdig diagnosticeren van leerproblemen die 
een belemmering vormen voor het onderwijsleerproces. De leerlingen worden veelal door mentoren 
doorverwezen. De reken/lees/dyslexie-expert kan de leerlingen bij de lees/rekenbegeleiders aanmelden 
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om zo binnen de klas gedurende een bepaalde periode ondersteuning te krijgen. Hulp moet zoveel 
mogelijk in het primair proces plaatsvinden.  

De reken/leesbegeleiding-expert zal in zijn rol: 

• De lees- en rekenbegeleiders ondersteunen; 
• Leerlingen met dyslexie in kaart brengen; 
• Leerlingen screenen waarbij een vermoeden is van dyslexie; 
• Indien nodig doorverwijzen van leerlingen bij wie een vermoeden is van dyslexie; 
• De mentor voorzien van de juiste informatie, opdat deze gedeeld kan worden met thuis; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden.  

Schooljeugdmaatschappelijk werk 

Vanuit het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel kan een jeugdmaatschappelijk werker ingezet worden. 
Deze zal de vertaalslag van thuis naar school en van school naar thuis maken. Er kan kortdurende 
begeleiding geboden worden en leerling en ouders/verzorgers kunnen indien nodig doorverwezen 
worden naar externe hulpverlening. Een schoolmaatschappelijk werker wordt in overleg met het Intern 
Advies Team ingezet. Dit zal veelal gebeuren nadat een leerling bij het Interne Advies Team besproken 
is.  

De schooljeugdmaatschappelijk werker zal in zijn rol: 

• Een adviserende en coachende rol naar mentor hebben; 
• Contact met ouders/verzorgers hebben; 
• Leerlingen ondersteunen; 
• Een brug tussen school en thuis en zijn; 
• Indien nodig doorverwijzen naar externe hulpverlening; 
• Overleggen met de zorgcoördinator. 

Orthopedagoog: 

De orthopedagoog kan vanuit specialistische deskundigheid, door middel van dossierstudie,diagnostiek, 
observaties of gesprekken met leerlingen of ouders, begeleiding of advies geven op gedrag- en 
leerproblemen.  

De orthopedagoge maakt deel uit van het Intern Advies Team. Deze zal bij het IAToverleg aanwezig zijn 
om te kijken wat een leerling nodig heeft om beter te kunnen functioneren op school. Het kan zijn dat 
een leerling niet op het juiste niveau zit waarbij hij niet tot zijn recht komt of er zijn andere factoren die 
het functioneren van een leerling kunnen beïnvloeden. De orthopedagoog kan daarin deskundig advies 
geven. 

De orthopedagoog zal in zijn rol:  

• Advies geven aan de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders, teamcoaches en teamleiders; 
• In gesprek gaan met leerlingen en ouders/verzorgers; 
• Ondersteunen bij het opstellen van een OPP; 
• Screenen om gedragsproblemen in kaart te brengen of bij vermoeden van 

persoonlijkheidsproblematiek;  
• Rapportereren t.b.v. bespreking Toelaatbaarsheidscommissie;  
• Afnemen van een IQ test, enkel en alleen bij twijfels bij het niveau; 
• Doorverwijzen naar de juiste hulpverlening; 
• Afstemming met externe hulpverlening; 
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• Opstellen verklaring extra tijd, indien een leerling hier recht op heeft; 
• Kortdurende begeleiding geven passend bij de rol van de orthopedagoge; 
• Bij de intake van leerlingen dossierstudie doen; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden. 

Zorgcoördinator  

De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning van leerlingen, die meer nodig hebben dan binnen de 
teams al is ingezet. De zorgcoördinator zal op een verbindende manier advies geven aan alle betrokken 
partijen. Met een helicopterview zal gekeken worden naar alle belangen die hierbij in het spel zijn. Hij zal 
zich verplaatsen in alle posities binnen het systeem.  

De zorgcoördinator zal in zijn rol:  

• Zaken rondom teamcoaches, leerlingbegeleiders, BAS-medewerker, dyslexiebegeleiders, 
rekenbegeleiders, ambulant begeleiders cluster 3 en 4, orthopedagoge en administratief 
medewerker coördineren; 

• Het onderhouden van contact met teamleiders; 
• Aanwezig zijn bij toelating voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben; 
• Onderhoudt contacten met externen (GGD, leerplichtambtenaar, wijkagent, OT, gemeente 

Aalten/Winterswijk, SWV Slinge Berkel, Speciaal onderwijs scholen, jeugdhulpverlening, Veilig Thuis 
en jeugdbescherming, Profijt)  

• In de school aanwezig zijn om vanaf de werkvloer op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen; 
• Een adviserende taak hebben binnen het MT; 
• Aanwezig zijn in overleg bij informatieavonden, interne vergaderingen, open avonden, MR- 

vergadering, OR-vergaderingen en overlegmomenten van externe partijen; 
• Schaersvoorde vertegenwoordigen bij de Toelaatbaarheidscommissie van het SWV; 
• Het leiden van het overleg van het IAT; 
• Ouders ondersteunen indien nodig; 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zich blijven scholen om deskundigheid op peil 

te houden.  

IAT (Intern Advies Team)  

In samenwerking met de orthopedagoog, leerlingbegeleiders, teamcoaches en administratief 
medewerker vormen zij het Intern Advies Team. In het Intern Advies Team worden leerlingen besproken, 
die ondanks de geboden ondersteuning in de klas dreigen vast te lopen. Twee á drie keer per maand 
komt het IAT op de woensdagmiddag bij elkaar om samen met ouders/verzorgers/ begeleiders te kijken 
wat een leerling nodig heeft. Bij het IAT is altijd een stoel vrij voor een externe hulpverlener, zodat er een 
juiste afstemming plaats vindt. Er wordt een gezamenlijk plan gemaakt, waarbij het een gezamenlijk doel 
is, dat het met de leerling weer goed gaat. 
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Begeleidingscirkel  
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4.5. Basisondersteuning buiten de school  

SWV Samenwerkingsverband Slinge-Berkel  

Schaersvoorde valt samen met 13 andere scholen onder het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel. 
Binnen dit samenwerkingsverband stelt iedere school zijn expertise beschikbaar om voor iedere leerling 
het best passende onderwijs te bieden. Op alle scholen van het samenwerkingsverband werken 
gedragsdeskundigen (orthopedagogen) en jeugdmaatschappelijk werkers.  

Zodra een leerling ondanks alle inzet en begeleiding vastloopt op Schaersvoorde kan bij het SWV advies 
gevraagd worden. Leerlingen worden dan in overleg met ouders/verzorgers aangemeld bij de TLC, 
detoelaatbaarheidscommissie. In deze commissie nemen meerdere orthopedagogen plaats, die 
meekijken en meedenken waar onze leerling het meest bij gebaat is. Welke plek is het beste of wat kan 
Schaersvoorde nog meer aan begeleiding bieden, zodat het beter met een leerling zal gaan. Soms kan 
het zijn dat een leerling op een andere school binnen het Samenwerkingsverband beter op zijn plek zit.  

Vanuit het Samenwerkingsverband worden ook trainingen aangeboden waar scholen gebruik van 
kunnen maken( http://swvslingeberkel.nl)  

 

4.6. Extra ondersteuning buiten school  

Ondersteuningsteam (OT) 

Het OT is een team dat bestaat uit professionele hulpverleners. Het team begeleidt kinderen/jeugdigen 
(0-23 jaar) en/of hun gezin als er problemen zijn. Samen met het ouders/verzorgers wordt een 
gezinsplan opgesteld en gekeken naar passende hulpverlening. Men kan terecht bij het OT met alle 
opvoed- en opgroeiproblemen. Vanuit het IAT wordt door de zorgcoördinator, na afstemming en in 
overleg met mentor, leerling en ouder(s)/verzorger(s), het gezin aangemeld 
(info@ondersteuningsteamoa.nl).  

Onderwijs aan zieke leerlingen OZL 

Bij een leerling die door ziekte niet of nauwelijks op school kan zijn, wordt de consulent OZL 
ingeschakeld. Deze bezoekt de leerling thuis en werkt met de leerling aan het schoolwerk in overleg met 
de mentor van de leerling. Hierdoor kan er een continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling, die door langdurige ziekte getroffen is, plaatsvinden. http://www.ozl.nu/  

Leerplicht zaken  

Een leerling zal gedurende zijn leerplichtige leeftijd naar school gaan. Op basis van het verzuimprotocol 
Oost Achterhoek liggen de richtlijnen en afspraken vast (verzuimprotocol site Schaersvoorde). Mentoren 
zullen, indien een leerling veel verzuimt, vanuit Schaersvoorde de zorgen uitspreken richting 
ouder(s)/verzorger(s). Samen met thuis wordt gekeken wat nodig is voor deze leerling om de gang weer 
naar school te kunnen maken. Belangrijk daarbij is om boven tafel te krijgen wat de oorzaak van verzuim 
is (pesten, faalangst, zorgen m.b.t. thuissituatie, niet op de juiste plek zitten etc.). De leerplichtambtenaar 
werkt ook vanuit zorg.  

GGD Jeugdgezondheidszorg  

De schoolarts bewaakt de lichamelijke- en psychosociale ontwikkeling van de leerling. Alle leerlingen uit 
het eerste jaar vullen thuis een digitale vragenlijst in. De antwoorden geven inzicht in de gezondheid en 
leefstijl van de leerling. Dit leidt tot een gesprek met de jeugdverpleegkundige of –arts. De leerling wordt 
gemeten en gewogen en er volgt een gesprek met de leerling over zijn/haar welzijn. In leerjaar 3 vmbo 
en klas 4 havo/vwo volgt wederom een gezondheidsonderzoek, waarbij leerlingen ook uitgenodigd 
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kunnen worden voor een gesprek. Eén keer in de vier jaar wordt de E-MOVO (Elektronische Monitor en 
Voorlichting) afgenomen door de GGD. Schaersvoorde krijgt een rapport met de belangrijkste 
onderzoeksresultaten van de leerlingen. Hierop zal Schaersvoorde anticiperen om de gezondheid en het 
welzijn van onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.  

Zodra er zorgen zijn vanuit de leerling, ouder(s)/verzorger(s) of docenten kan de schoolarts ook 
ingeschakeld worden. Dit verzoek loopt via de zorgcoördinator. https://www.ggdnog.nl/  

Ketenpartners 

Schaersvoorde geeft samen met ketenpartners inhoud aan preventieve en curatieve ondersteuning door 
met elkaar in gesprek te gaan. Er vindt afstemming plaats met CJG (Centrum Jeugd en Gezin, 
wijkagenten, BJG (Bureau Jeugd Zorg) en Veilig Thuis indien nodig. Deze samenwerking is in het 
belang van de veiligheid van onze leerlingen, zowel binnen als buiten school.  
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Begeleidingscirkel  
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5. Slotwoord 
 

Dankzij de grote inzet van betrokken docenten, mentoren, teamleiders en alle begeleiders binnen de 
school heeft Schaersvoorde al veel bereikt op het gebied van het begeleiden van onze leerlingen.  

We willen werken aan een school waar alle leerlingen in staat zijn optimaal te functioneren en de 
resultaten te behalen die passen bij hun capaciteiten. 

 “Alles wat aandacht krijgt groeit”. 
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Bijlage 1 
 
Toelichting basisondersteuningsprofiel ‘begeleidingsschool’, ‘dialoogschool,  
Afkomstig uit: Ondersteuningsplan ZWV Slinge-Berkel 2014-2015  
(http://www.slinge-berkel.nl/UserFiles/ONDERSTEUNINGSPLAN_SWV_SLINGE_BERKEL_2014_2015.pdf) 
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