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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 
als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 
leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 
voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 
in en rond de leerling jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 
document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 
werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 
een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 
afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 
ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 
Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 
doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 
kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 
individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 
alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke 
capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 
Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 
heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 
welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum oktober 2020 

Naam van onze school  Xaverius vmbo 

Onderwijstype Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Naam van ons 
schoolbestuur  

Kindante  

Naam 
samenwerkingsverband  

Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek  

Onderwijssoorten 

ZMOK 
Enter any content that you want to repeat, including other content 
controls. You can also insert this control around table rows in order 
to repeat parts of a table. 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

VSO

 
Figuur 1. Schematische weergave van de missie, visie en kernwaarden van de Xaveriusschool 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 De didactische leerstandaard ligt vast in de exameneisen van het VMBO BB , KB of TL diploma welke 

zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Alle leerlingen moeten voldoen aan dezelfde 

eisen, maar in de wijze waarop de doelen worden behaald wordt onderscheid gemaakt in een 

intensief, basis en excellent arrangement. In Tabel 9 worden de onderwijsrichtingen binnen de 

Xaveriusschool VSO VMBO beschreven aan de hand van de diverse arrangementen met bijbehorende 

didactische streefniveaus. 

 
 

Stroom Arrangement Didactisch streefniveau 

VMBO: Theoretische 
Leerweg 

Arrangement: excellent 
 

2F Rekenen/Wiskunde/Nederlands/ B1 
Engels 
 

Arrangement; basis 2F Rekenen/Wiskunde/NederlandA2/B1 
Engels 
 

Arrangement: intensief 2F rekenen/Wiskunde/Nederlands A2/ 
B1 Engels  
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VMBO: Kader 
Beroepsgericht 

Arrangement: excellent 
 

2F Rekenen/Wiskunde/Nederlands/ B1 
Engels 
 

Arrangement; basis 
 

2F Rekenen/Wiskunde/NederlandA2/B1 
Engels 
 

Arrangement: intensief 
 

2F rekenen/Wiskunde/Nederlands A2/ 
B1 Engels  
 

VMBO: Beroeps Basisgericht 
 
 

Arrangement: excellent 
 

2F Rekenen/Wiskunde/Nederlands/ B1 
Engels 
 

Arrangement; basis 
 

2F Rekenen/Wiskunde/NederlandA2/B1 
Engels 
 

Arrangement: intensief 
 

2F rekenen/Wiskunde/Nederlands A2/ 
B1 Engels  
 

 
 

 
Onze visie op passend onderwijs 

 

• ZZZ methodiek (zo snel-, zo licht-, zo thuisnabij mogelijk). Het kind staat centraal en de hulp dient 
op een eenvoudige en eenduidige wijze toegankelijk te zijn. Geen lange wachttijden, geen zware 
indicatietrajecten, maar vooral snelle- en doeltreffende hulp in een omgeving die zoveel als 
mogelijk thuisnabij voor het kind is.  

• Eén kind één plan. Het is belangrijk dat leerlijnen en zorglijnen met elkaar verbonden zijn via 
integrale samenwerking van onderwijs en zorg. Het uitgangspunt is “één kind, één gezin, één 
plan, één regisseur” (= gezinsplan).  

• Ontwerpen van een passende leeromgeving. Bij de inrichting van de voorzieningen zijn de 
structuren hulpmiddel en geen doel op zich. Dit vraagt om een flexibele inrichting en 
benaderingswijze met passende leer- en zorgtrajecten. Uitgaande van wat een kind wel kan (in 
tegenstelling tot de nadruk te leggen op de belemmeringen).  

• Curatief komt pas in beeld als er preventief verantwoording is afgelegd. Met uitzondering van 
crisissituaties dient, vooraleer in onderwijsondersteuning- en zorgzwaarte op te schalen, 
handelingsverlegenheid op het lagere niveau aangetoond te worden (uitvoeren + beschrijven).    

• Diversiteit en flexibiliteit van het onderwijs. Het regulier onderwijs zal haar organisatie moeten 
kantelen, zodat het onderwijs meer toegerust wordt op diversiteit en flexibiliteit, in plaats van 
uniformiteit en classificatie. Het onderwijs zal zich ook moeten richten op het vergroten van de 
competentie van leerkrachten, met name waar het gaat om het signaleren van (dreigende) uitval 
en handelingsgerichte diagnostiek. Professionalisering van leerkrachten is een belangrijke zaak 
en mag niet vrijblijvend opgepakt worden. 

• Onderwijs heeft de plicht leer- en ontwikkelingskansen te bieden aan leerlingen gericht op zoveel 
als mogelijk uitstroom met een diploma en duurzame participatie aan de maatschappij.  
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• Het onderwijs en de benodigde ondersteuning zijn gericht op integratie en niet op separatie. Bij 
alle extra voorzieningen en inspanningen dient het streven te zijn dat dit zoveel als mogelijk 
gebeurt in een reguliere omgeving. Regulier en speciaal onderwijs werken integraal samen dit te 
realiseren.   

• De individualiteit en uniciteit van elk kind vraagt om een vraag gestuurd onderwijs- en 
(be)handelingsaanbod. Basale voorzieningen aan de aanbodzijde zijn nodig waar daarbinnen 
naar gelang de hulpvraag van kind volop gedifferentieerd kan worden. Conventionele denkwijzen 
en bestaande paradigma’s maken plaats voor out-of- the-box-thinking.   

 

 “IT TAKES A WHOLE VILLAGE TO RAISE A CHILD” 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Klik of tik om tekst in te voeren.De doelgroep zijn leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van ontwikkeling, sociaal-emotioneel en/of gedrag. De 
doelgroepenscholen van het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs zijn voorzieningen binnen de 
regionale samenwerkingsverbanden (SWV’s) Primair- en Voortgezet onderwijs, die daar waar nodig 
de reguliere scholen aanvullen in de opdracht passend onderwijs te bieden. Plaatsing op de 
Xaveriusschool, maar ook ondersteuning vanuit de Xaveriusschool (flexibele en vraag gestuurde 
arrangementen), is daarmee afhankelijk van de afspraken zoals ze binnen de SWV’s gemaakt zijn.  
Leerlingen die onderwijs volgen op de Xaveriusschool hebben forse sociale, emotionele, 

ontwikkelings- en/of gedragsproblemen die hen belemmeren in de totale ontwikkeling. Ze hebben 

extra ondersteuning nodig op het gebied van hun sociale -, emotionele -, didactische -, persoonlijke - 

en/of communicatieve ontwikkeling. Ze zijn onvoldoende zelfstandig/zelfredzaam en beschikken 

over onvoldoende probleem-oplossend vermogen. De Xaveriusschool helpt de leerlingen met het 

leren omgaan met grenzen, o.a. op het gebied van gedrag. Verder biedt de school de leerlingen extra 

ondersteuning bij het plannen en effectief communiceren. 

  

Sterke punten in onze ondersteuning 

 

Basis-

ondersteuning 

Extra 

onder-

steuning 

‘ruimte’ 

Extra ondersteuning 

‘expertise’ 

Extra onder-

steuning 

Externe 

Partners 

Extra 

ondersteuning 

Materialen en 

aanpak 

Leerling-

gecentreerd; 

het onderwijs is 

gericht op de 

persoonlijke 

ontwikkeling van 

elke leerling. 

 

Vraaggestuurd: 

vorm en inhoud 

worden 

aangestuurd vanuit 

de leervragen van 

de leerlingen. 

 

Vroegtijdige start: 

op jonge leeftijd 

helpt men vanuit 

het onderwijs de 

leerling bij het 

maken van 

(voorlopige) keuzen 

voor zijn toekomst 

en ontwikkeling. 

 

Prikkelarme 

lokalen en 

werkplekke

n in een 

lokaal 

 

Ruimtes 

voor één- 

op -één 

begeleiding 

of voor 

groeps-

therapie 

 

Ruimtes 

voor een 

time-

out(buiten 

het 

klaslokaal) 

 

Praktijk-

lokalen:  

Inzet orthopedagoog 

 

Inzet zorg- 

coördinator 

 

Inzet  

schoolmaatschappelij

k werk 

(betrokken bij de 2 

wekelijkse CVB-

overleg,  

1 op 1 gesprekken 

met leerlingen, 

huisbezoeken) 

 

Team expertise:  

Kennis, ervaring, 

vaardigheden en 

attitude die 

geïntegreerd zijn in 

de teamaanpak en 

geïnternaliseerd in 

het handelen van 

medewerkers 

 

Samenwerkin

g VO, VSO, 

MBO en HBO 

scholen 

binnen en 

buiten de 

regio 

Partners in 

Welzijn(PIW) 

 

Care4kids 

 

Xonar 

 

Zuyderland  

 

GGZ 

 

Ergotherapie 

 

GGD 

Schoolarts 

 

Visualisatie:  

-Interactieve 

smartboards 

-Instructietafel 

-Dagplanning 

 

Laptops/I-Pads 

omtrent didactische 

programma’s, 

verrijkingsstof en 

opdrachten/module

s gerelateerd aan 

de diploma-lijn 

Economie & 

Ondernemen. 

 

Digitale 

abonnementen; 

Gynzy 

 

Time-out beleid met 

time-out 

mogelijkheden 

buiten de klas.  
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Toekomstgericht: 

onderwijsactiviteite

n hebben 

betrekking op een 

door de leerling 

gewenste invulling 

van zijn toekomst. 

 

Planmatig traject: 

onderwijsactiviteite

n en andere 

bemoeienissen met 

de leerlingen 

worden gepland; 

gerelateerd zijn aan 

persoonlijke doelen 

van de leerling en 

dat regelmatig 

wordt geëvalueerd 

in welke mate de 

doelen gerealiseerd 

zijn en bijgesteld-> 

OPP  

 

Samenhang: alle 

activiteiten hangen 

met elkaar samen 

en worden op 

elkaar afgestemd 

vanuit het 

perspectief van de 

leerling.-> OPP 

 

Gericht op 

meerdere levens 

gebieden: het 

onderwijs aan 

leerlingen heeft 

betrekking op alle 

levens gebieden; 

wonen, werken of 

dagbesteding, 

vrijetijdsbesteding.  

horeca, 

hand-

vaardigheid 

 

Leerlingen 

hebben een 

vast lokaal 

en hoeven 

niet ieder 

lesuur van 

klaslokaal te 

wisselen; 

alle lessen 

worden 

gegeven 

door 1 

leerkracht 

m.u.v. de 

gym. 

 

Er zitten  

maximaal 

10 

leerlingen 

in een klas.  

 

 

ICT’er 

 

Vakleerkracht 

gymnastiek 

 

Externe persoonlijke 

begeleiders 

Centrum 

Jeugd en 

Gezin 

 

Regionaal 

Bureau  

 

Leerplicht 

 

Politie; 

schoolagent  

Stage in 

bovenbouw 

 

Methodiek Taakspel 

 

Slimplan 

 

Projecten 

gekoppeld aan 

gymnastiek; 

Ecsplore, Special 

Heroes, etc.  

Methodiek VFAT 

gericht op sociaal-

emotionele 

vormingsgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Binnen de VSO Vmbo is het sociaal-emotioneel en didactisch ontwikkelingsniveau van de leerling het 

belangrijkste uitgangspunt voor een plaatsingsbesluit. Daarnaast moeten de leercapaciteiten vallen 

onder het niveau Basis/Kaderberoepsgericht of Theoretische Leerweg. Elke leerling heeft recht op 
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onderwijs en extra ondersteuning die op de VSO Vmbo geboden wordt. Uitzonderingen voor 

plaatsing bij aanmelding zijn: drugsverslaving, ondersteuning overstijgende gedragsproblematiek 

waardoor er geen veiligheid voor de leerling, andere leerlingen en personeel geboden kan worden. 

Daarnaast hanteert de school een maximale groepsgrootte van 10 leerlingen. Omdat wij van mening 

zijn dat een grotere groepsgrootte afbreuk doet aan de ondersteuning die dan geboden kan worden 

kan het zijn dat een leerling op een wachtlijst geplaatst wordt of dat het samenwerkingsverband een 

andere passende school voor deze leerling vindt binnen of buiten de regio.  

Wanneer een leerling geplaatst is binnen de school kan gedrag dat leidt tot ernstige fysieke 

agressie/bedreiging ook leiden tot uitsluiting van verder onderwijs.  

  

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

De ambities van de Xaveriusschool zijn een afgeleide van de missie, visie en kernwaarden van de 
school en zijn vertaald naar een aantal doelstellingen per kwaliteitsdomein. Een uitgebreide 
beschrijving van de ambities van de school is opgenomen in het Koersdocument 'Samen geboeid en 
gericht talenten ontwikkelen' 2019-2023 van de Xaveriusschool.  
 
Onderwijsleerproces (onderwijsproces)  
Talenten van leerlingen in kaart brengen en verder ontwikkelen. Personeel inzetten op basis van hun 
talenten ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen. De school ontwikkelt en implementeert 
een werkwijze die uitgaat van een individuele route van een leerling op basis van het OPP. 
Eigenaarschap van leerlingen en personeel worden gestimuleerd en zijn constant in ontwikkeling.  
 
Sociale omgeving (schoolklimaat)  
De kernwaarden komen tot uiting in de organisatie. De Xaveriusschool werkt samen, denkt mee en 
draagt bij aan de realisatie van een dekkend ondersteuningsaanbod voor leerlingen. Er wordt in de 
regio met samenwerkingspartners beleid en plannen ontwikkeld gericht op realisatie hiervan met 
optimale integratie van onderwijs, zorg en hulpverlening. Er is sprake van constante afstemming over 
de doorgaande ontwikkellijnen met ouders/verzorgers, leerlingen en overige betrokkenen. Het 
veiligheidsbeleid van de school wordt verder geborgd en, waar gewenst, doorontwikkeld.  
 
ICT-omgeving (onderwijsproces)  
De school voorziet in een goed geïmplementeerde digitale communicatieomgeving met ouders/ 
verzorgers. Het aanbod voor leerlingen voorziet in het aanleren van 21ste -eeuwse vaardigheden / 
mediawijsheid / bewustwording ICT en maakt hierbij gebruik van up-to-date digitale middelen. ICT 
middelen en te verwerven competenties zijn voor de leerling toekomstgericht en spelen een 
belangrijke rol in het aanleren van “social skills”. Personeelsleden worden gefaciliteerd in 21ste -
eeuwse vaardigheden en mediawijsheid middels scholing en middelen.  
 
Fysieke omgeving  
De school creëert een uitdagende en stimulerende omgeving die aansluit bij de belevingswereld van 
de leerling. En men streeft naar een gezonde leer- en leefomgeving voor iedereen.  
Expertise We initiëren activiteiten buiten schooltijd gericht op kennisdeling en elkaar leren kennen. 
Mensen worden ingezet naar kennis, vaardigheden en functies. We creëren arbeidsplezier voor 
iedereen.  
 
Kwaliteitszorg  
Wij streven naar integrale kwaliteitszorg waarbij we zelf volledig in control zijn. Er wordt bewust, 

planmatig, doelgericht en cyclisch gericht gewerkt aan de verbetering van ons onderwijs: van goed 

naar beter onderwijs. De Xaveriusschool werkt met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) 
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norm (LECSO, 2016) en legt hiermee verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan 

alle belanghebbenden. Het kwaliteitsdenken in de organisatie wordt gestimuleerd en er ontstaat een 

eigen kwaliteitsfocus door continu met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit. 
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

 

 

 

Ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft in welke ondersteuningsbehoeften onze school wil voorzien. 

 

 

Cognitieve ondersteuningsbehoefte(n) 

Normaal begaafd/normaal 

 

Gedragsmatige ondersteuningsbehoefte(n) 

Internaliserend gedrag 

Externaliserend gedrag 

Psychiatrische stoornissen algemeen 

Autisme (ASS) 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

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

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

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

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

zijn hieronder weergegeven.  

 

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

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Ambulant begeleider  

 Autisme-specialist  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 NT2  

 Logopedist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 

 
Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
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3.2 Voorzieningen 

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

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

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Time-out voorziening (met begeleiding)  

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)  

 Schakelklas   

 

 

3.3 Onderwijsaanbod 

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

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

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

van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling  

 Aanbod NT2  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  
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3.4 Methoden 

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

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

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

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Agressieregulatietraining   

 Bijles (op vakinhoud)   

 Compenserende dyslexiesoftware   

 Examentraining   

 Faalangstreductietraining   

 Huiswerkbegeleiding   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

Methode Taakspel:  

Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De 

leerkracht of pedagogisch medewerker en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens 

Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal punten. Wanneer ze voldoende 

punten overhouden als het spel is afgelopen, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken - 

beloning. 

Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en 

de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens 

het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in 

de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

gedrag. 

Alle mentoren zijn Taakspel gecertificeerd.  
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Slimplan:  

Is concreet uitgewerkt gedachtegoed van coöperatieve activerende werkvormen die leraren 

doelgericht leren inzetten tijdens een les. Werkvormen passend bij het lesdoel en bij de 

onderwijsbehoefte van hun groep. Het is belangrijk dat leerlingen de ruimte/mogelijkheid krijgen om 

met elkaar te leren. Het doel van Slimplan is dat de leerlingen zelf de ruimte krijgen om met elkaar te 

leren. Waarbij de afhankelijkheid van de leerkracht afneemt, de initiatieven van leerlinge toe nemen 

en deze de ruimte/mogelijkheid hebben om eigen oplossingen in te brengen.  

  

VFAT:  

Agressie is taboe voor de medewerkers van de Xaveriusschool. Toch is het soms noodzakelijk om 

fysiek in te grijpen. Dit zijn echter uitzonderingen. In de regel is er geen fysiek contact tussen 

schoolpersoneel en leerlingen behoudens in situaties waarin er sprake is dat het gedrag van de 

leerling een bedreiging vormt voor diens eigen veiligheid en/of de veiligheid van anderen. En dan 

alleen maar als er geen verdere alternatieven vanuit de normale oplossingsstrategieën meer 

voorhanden zijn. Schoolpersoneel wordt wel getraind in het verantwoord fysiek ingrijpen middels 

jaarlijkse trainingsbijeenkomsten volgens de VFAT methodiek. 

 

  



16 

 

3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Ontspanningsruimte  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  
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3.6 Protocollen 

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

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

voorkomende gevallen.  

 

Protocol Status 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel 

van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is 

een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling 

nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in 

hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14  0 % 7 % 43 % 50 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 
onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 
groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 
te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 
daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  

Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 
ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  

Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 
passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  

Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 
wat wel kan (ondanks belemmeringen).  

Goed 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 
leerlingen.  

Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 
uitvoeren van de aanpak.  

Goed 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-
doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 
methodiek).  

Goed 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 
ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 
individuele leerlingen.  

Voldoende 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 
ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  

Goed 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen 
duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, 
waar, hoe en wanneer.  

Voldoende 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 
het eigen handelen en dat van collega's.  

Onvoldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 
school gekozen instrumentarium.  

Goed 

 

Toelichting HGW  

Ten aanzien van reflectie van leerkrachten op zichzelf en door anderen kan gesteld worden dat in 

schooljaar 20/21 sprake is van veel nieuw aangestelde mentoren waardoor dit vooralsnog 

onvoldoende ontwikkeld is.  
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4. Organisatie van de ondersteuning 

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

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

De Xaveriusschool kent vijf niveaus van ondersteuning: 1. De leerkracht, in samenwerking met de 

onderwijs/klassenassistent en/of werkmeester. De voortgang van de leerling wordt besproken 

tijdens leerling- en groepsbesprekingen. 2. De collega’s van de locatie c.q. de locatieleider. Door 

middel van intervisie en collegiale consultatie kan de expertise van collega’s ingezet en benut worden 

als de leerkrachthandelingsverlegen is. 3. Leden van de Commissie van Begeleiding (CvB). In 

samenspraak met de locatieleider wordt een interventie ingezet, doelen hiervan worden geëvalueerd 

door de leerkracht.4. Bespreking tijdens een multidisciplinair zorgoverleg van de CvB aangevuld met 

externe deskundigen.5. Onderwijszorgloket (KindanteKwadrant / ODC VO). Dit is een gezamenlijk en 

multidisciplinair overlegorgaan van het SWV PO 31.04 en VO 31.04. 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

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

 - Leraar / mentor 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Zorgcoördinator 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

Intensief contact met ouders/wettelijke verzorgers vormt voor een absolute must. Daarom dat wij 

structureel een aantal momenten (minimaal 2 – 3) gedurende het schooljaar inplannen waarop wij 

contact met elkaar hebben om de ontwikkelingen te bespreken. Tijdens de introductiedag ontvangt u 

van de mentor van de leerling hier verdere informatie over. Maar ook buiten de structurele 

contactmomenten kunt u altijd contact opnemen met de school. Vanuit de Xaveriusschool is de 

leerkracht de eerst aangewezen persoon om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Dit 

geschiedt tijdens periodieke voortgangsgesprekken. Daarnaast informeren wij de ouder/verzorger 

via Classdojo en hebben sommige leerlingen een eigen agenda. Dit is bedoeld om de betrokkenheid 

van ons allen nog meer inhoud te geven. Ouder/verzorger kan zelf ook via ClassDojo communiceren 

waardoor korte lijnen tussen school en thuis gewaarborgd zijn. Vanuit de gedachte dat wij als school 

voornamelijk richten op het positieve gedrag, proberen we zo positief mogelijk de goede dingen op 

ClassDojo te benoemen. 

Dit heeft als pedagogische waarde dat het de leerling stimuleert tot positief gedrag. 

Als school vinden we het van belang de ontwikkeling van elke leerling goed te plannen en te volgen. 

Daarvoor wordt gewerkt met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat vermeld welke 

doelen wij als school en u als ouders/wettelijke verzorgers nastreven, hoe we denken die doelen te 

bereiken en welke middelen (op basis van individuele ontwikkellijnen) daarvoor ingezet worden. 

Aandachtspunten worden ook met de leerling besproken, zodat de leerling zelf weet waar hij aan 

werkt. 

Elke leerling wordt besproken in structurele leerlingbesprekingen. De ontwikkeling van de leerling 

wordt besproken, het effect van de aanpak wordt geëvalueerd en nieuwe afspraken worden 
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gemaakt. 

De besprekingen worden gehouden samen met de leerkracht van de leerling en de Commissie van 

Begeleiding van de desbetreffende leslocatie. Op verzoek en met uw toestemming kunnen ook 

andere specialisten aansluiten. En natuurlijk bespreken we deze zaken met u en kunt u aangeven 

welke specifieke wensen u heeft. 

Twee tot drie keer per jaar krijgt de leerling een rapport en worden ouders in de gelegenheid gesteld 

hierover een gesprek te hebben. Aan het eind van elk schooljaar stelt de mentor een evaluatie van 

het OPP op met daarin de bevindingen en de uitkomsten van de handelingsplanning van het 

afgelopen schooljaar, alsmede ook de onderwijskundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerling. En als leerlingen onze school verlaten wordt door de mentor een onderwijskundig rapport 

samengesteld. 

Deze wordt altijd met u besproken en ook gezamenlijk ondertekend. 

 

Ondersteuningsteam 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Leerplicht 

 - Jeugdverpleegkundige/jeugdarts 

 

Aanmeldproces 

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

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

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

leerling wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de 

voorschoolse voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Intern begeleider / zorgcoördinator/Orthopedagoge 

- Directie 

 

 

Toelichting op het aanmeldproces  

De toelaatbaarheid tot de Xaveriusschool is afhankelijk van de specifieke afspraken die daarvoor in 

elke samenwerkingsverband gemaakt zijn (toelaatbaarheidsverklaring – TLV). Indien er sprake is 

vaneen toelaatbaarheidsverklaring en de leerling wordt aangemeld voor plaatsing op de 

Xaveriusschool zal het bevoegd gezag van de Xaveriusschool een besluit dienen te nemen met 

betrekking tot de toelating. Ze zal dit doen op basis van een advies van de Commissie van Begeleiding 

van de school. 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Speciaal onderwijs (so)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  

 

Keten- / Kernpartner 

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

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

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

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jeugdhulpverlening  

Jongerenwerk  

Leerplichtambtenaar  

Lokale overheid/gemeente  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

Ambulant begeleider  

 

Andere keten-/kernpartners 

BJZ  

MEE Zuid-Limburg  

Politie  

RMC VSV  
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Integraal aanbod 

Onderwijs en opvoedkundige zorg zijn geïntegreerd  

 

Toelichting samenwerking 

 Xaveriusschool VSO Vmbo heeft een samenwerking met partners in welzijn. De 

schoolmaatschappelijk werker vanuit PIW sluit aan bij de commissie van begeleiding tijdens de 

zorgoverleg, voert daaruit volgend begeleidingsgesprekken op locatie en doet huisbezoeken.  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

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

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

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

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

beschreven. 

 

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

De volgende functionaris(sen) is/zijn verantwoordelijk voor de actualisatie (Anders, namelijk): 

Orthopedagoge 

 

 

Hoe houdt onze school de OPP’s bij? 

Voor elke leerling die start binnen Xaveriusschool VMBO moet binnen 6 weken na de start een 

(voorlopig) ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld. Dit OPP wordt opgesteld aan de 

hand van het oriëntatie en/of intakegesprek, gegevens van de vorig(e) scho(o)l(en) en eventueel 

gegevens van diagnostiek en/of hulpverlening. Het (voorlopig) OPP wordt binnen 6 weken na de start 

opgesteld door de locatieleider, op advies van de Commissie van Begeleiding. Dit (voorlopig) OPP 

dient door de mentor(en) met ouders besproken te worden, waarna eventuele aanpassingen en/of 

aanvullingen worden verwerkt. Ouders dienen uiteindelijk te tekenen voor het OPP (op 

overeenstemming gericht overleg).  

De compenserende en belemmerende factoren worden per domein beschreven aan de hand van 

dossierstudies, observaties van de leerkracht en gesprekken met leerling en/of ouders en worden 1 

keer per jaar geactualiseerd. Vanuit de compenserende en belemmerende factoren worden tevens 

de onderwijsbehoeften van de leerling per domein beschreven.   

De verwachte uitstroom en de verwachte uitstroombestemming worden formeel bepaald door 

locatieleider, op advies van de Commissie van Begeleiding na op overeenstemming gevoerd overleg 

met ouders. Criteria voor het opstellen van de verwachte uitstroom en de verwachte 

uitstroombestemming worden beschreven in het document ‘criteria voor opstellen OP’.  

  

De verwachte uitstroom en verwachte uitstroombestemming zoals die beschreven wordt in het OPP 

dient overeen te komen met de verwachte uitstroom vanuit het ontwikkelperspectief (OP). Neem 

het OP dus altijd als leidraad bij het invullen van de verwachte uitstroom en verwachte 

uitstroombestemming in het OPP.  

Twee keer per jaar (december en juni/juli) zet de mentor de huidige situatie van de leerling af tegen 

de verwachte uitstroom, met als doel om kritisch te bekijken of de verwachte uitstroombestemming 

haalbaar blijft. Indien nodig worden er acties op de korte termijn uitgezet om de verwachte 

uitstroombestemming (wellicht) alsnog te realiseren.  

  

Bij de evaluatie van de vergelijking tussen de huidige situatie en de verwachte uitstroom gaat de 

Xaveriusschool VMBO ervan uit dat wanneer een leerling op dit moment (huidige situatie) in 

hetzelfde arrangement zit als verwacht wordt bij de uitstroom, de leerling op de juiste lijn zit en er 

dus geen acties uitgezet hoeven worden.  

Wanneer er wordt geconcludeerd dat de huidige situatie niet hetzelfde is als de verwachte 

uitstroom, dient beschreven te worden waardoor dat komt en welke acties er op de korte termijn 

nodig zijn om voor verbetering te zorgen.  
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Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd? 

Twee keer per jaar vindt er een schoolmonitoring plaats: december en juni/juli zet de mentor de 

huidige situatie van de leerling af tegen de verwachte uitstroom, met als doel om kritisch te bekijken 

of de verwachte uitstroombestemming haalbaar blijft. Indien nodig worden er acties op de korte 

termijn uitgezet om de verwachte uitstroombestemming (wellicht) alsnog te realiseren.  

  

Bij de evaluatie van de vergelijking tussen de huidige situatie en de verwachte uitstroom gaat de 

Xaveriusschool VMBO ervan uit dat wanneer een leerling op dit moment (huidige situatie) in 

hetzelfde arrangement zit als verwacht wordt bij de uitstroom, de leerling op de juiste lijn zit en er 

dus geen acties uitgezet hoeven worden.  

Wanneer er wordt geconcludeerd dat de huidige situatie niet hetzelfde is als de verwachte 

uitstroom, dient beschreven te worden waardoor dat komt en welke acties er op de korte termijn 

nodig zijn om voor verbetering te zorgen.  
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6. Bijlage 

Overzicht specialisten 

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

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 
video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel 
van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 
onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 
ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van 

dyscalculie bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

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

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 
(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 
bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 
vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 
vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, 
goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en 

conflicten oplossen. 

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

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, trai
ning en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken 
en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 
uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 
laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 
gemiddeld begaafd zijn. 

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

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis
eur / 

gedragswetenschap
per 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 
met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, 
ambulant begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 
gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan 
verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij 
de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit, met 
als doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun participatiekansen te 

maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het 
wetenschappelijk onderwijs. 
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Psycholoog 
Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 
streven) en het gedrag van de mens. 

Reken-/wiskunde-
specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 
reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 
leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

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

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

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

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

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

innoverende taken op school. 

 


