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Ondersteuningsprofiel    Hanze College   

 

Algemeen  

Gegevens school 

 

Naam:             SG Kwadrant locatie Hanze College 

Adres :            Bouwlingstraat 74 

Plaatsnaam:     Oosterhout 

Contactpersoon Jan den Reijer 

Leerwegen  

 

Profielen / leerpleinen 

 BBL, KBL, MAVO 

 

 Economie en ondernemen 

 Bouw, wonen en interieur (BWI) 

 Zorg en Welzijn 

 Produceren, installeren en energie (PIE) 

 Transport en mobiliteit 

 Dienstverlening en producten 

 

Bijzonderheden  

 

 Sportklas 

 KeuzeWerkTijd (KWT) in leerjaar 1 en 2 op 

de leerpleinen 

 

Specifieke profielen 

 

 Leerwerktraject 

Groepsgrootte 

 

LWOO max. 18 leerlingen 

Overige groepen max. 28 leerlingen 

Percentage leerlingen met 

LWOO: 

PRO (constructie): 

Onderwijs/zorgarrangement: 

 

Aparte / geïntegreerde klassen 

 

 

40 - 60% 

2 - 5% 

4 - 8% (max. 2 leerlingen per lesgroep) 

 

In onderbouw aparte LWOO klassen.  

In de bovenbouw LWOO begeleiding met o.a. inzet 

van onderwijsassistenten. 

 

 

Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de didactiek 

 

RT lessen in LWOO klassen in leerjaar 1 en 2 

Steunlessen in leerjaar 1  

Leerhulp in de bovenbouw 

Aparte lessen rekenen in leerjaar 1-2-3-4 

Schoolbrede afspraken leesstrategie /     

rekenstrategie 

Dyslexiepas en bijbehorende faciliteiten voor 

leerlingen inclusief instructie voor docenten. 

Opstroom traject.  

 

 

 

 

 

Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  

van de pedagogiek 

 

 

Kanjertraining 

Mentor als spil 

Sovatraining  

FRT 

Mentorles 

Leerling-besprekingen (2x per maand) 

Ontwikkelperspectief 

Leerlingvolgsysteem 

Protocol aanmelden ZAT 
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Protocol agressie en geweld 

Transfercoach 

Interne time-out voorziening. 

Aangepast rooster op maat. 

 

Betrokkenheid leerling bij 

onderwijs 

 

Leerlingenraad 

De gezonde school 

Praktische inzet van leerlingen bij diverse 

activiteiten 

Leerlingtevredenheids-enquêtes leerjaar 3 

Leerlingen worden gevraagd om feedback door 

docenten in het kader van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken.  

Participeren bij surveilleren als schoolsteward 

 

Betrokkenheid ouders 

 

HanzeOuderDenkTank (HODT) 

Activiteitencommissie 

Inzage in Magister (cijfers + aanwezigheid + 

huiswerk) 

Oudertevredenheids-enquêtes leerjaar 3 

Oudergesprekken 

 

Interne specialisten 

 

 2 Leerlingbegeleiders 

 2 Keuzebegeleiders 

 RT-werkgroep 

 Zorgcoördinator 

 Veiligheidscoördinator 

 2 transfercoaches 

 

Externe specialisten     Contactpersonen uit wijkteam Noord  

       Jeugdarts GGD  (M@ZL) 

       Leerplichtambtenaar 

       Schoolagent 

       Orthopedagoog/psycholoog 

 

 

 

Basiszorg RSV Breda  Schoolspecifieke uitwerking 

1. een uitgewerkt en omschreven 

aannamebeleid op basis van: 

a. een standaardnorm: 95% van de 

aangenomen leerlingen moet naar de 

eindstreep gebracht worden 

b. duidelijk omschreven 

aannamecriteria, gebaseerd op de 

slagingskans van de gekozen opleiding. 

1. 

In onze aannamecommissie zitten  

mentoren uit de onderbouw,  

leerlingbegeleider, zorgcoördinator / 

directielid . 

Via leden van de aannamecommissie een 

warme overdracht PO-VO. 

Aannamecriteria:  

 uitslag drempelonderzoek 

 advies PO 

Voor (mogelijke) LWOO of 

constructieleerlingen*: 

  IQ test 

 PMTK-2 

 NPV-J 

Bij aanname wordt er gericht gevraagd 

naar een diagnose met betrekking tot 

een eventueel aanwezige stoornis of 

beperking.  
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Bij een diagnose ODD verwijzen wij naar 

een vorm van voortgezet speciaal 

onderwijs. 

Bij overige diagnoses wordt bij de 

betreffende leerling gekeken of we 

binnen de mogelijkheden van ons 

ondersteuningsprofiel de hulpvraag 

kunnen beantwoorden.  

Bij leerlingen die vanwege een beperking 

specifieke hulpvragen hebben met 

betrekking tot het lesrooster of de 

inrichting van het gebouw, wordt 

individueel gekeken naar de 

mogelijkheden.   

 

*Constructieleerlingen zijn leerlingen die 

een PRO beschikking hebben en waarvan 

het PO het advies VMBO-BBL geeft. In 

overleg met de praktijkschool krijgen 

deze leerlingen een kans op het Hanze 

College.  

 

2. een omschreven signaleringssysteem 

met:   

a.  vaste momenten waarop onderzoek 

plaatsvindt naar cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling aan de hand 

van signaleringsinstrumenten tijdens 

eerste en tweede jaar 

b. een vastgestelde procedure als 

problemen worden gesignaleerd 

2a. 

Leerjaar 1:  

September: dyslexiescreening (spelling) 

September: AMN (taaltoets) 

September: Brus (technisch lezen)  

September: Rekenblokken (diagnostische 

toets rekenen) 

November: Gelderse School Vragenlijst 

Januari: AMN (taaltoets) 

Mei: AMN (taaltoets) 

Mei: Brus (technisch lezen)  

Mei: Rekenblokken (diagnostische toets 

rekenen) 

Mei: dictee (spelling) 

 

Leerjaar 2: 

September: AMN (taaltoets) 

September: Rekenblokken (diagnostische 

toets rekenen) 

Januari: AMN (taaltoets) 

Februari: Affiniteitentest 

              Cito VAS 2 

Mei: AMN (taaltoets) 

Mei: Rekenblokken (diagnostische toets 

rekenen) 

 

 

 

 

2b. 

Voor iedere LWOO leerling wordt een 

ondersteuningsplan gemaakt. Tijdens de 

RT en steunles wordt gewerkt aan de 

individuele leerdoelen.  
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In alle lessen wordt eenzelfde 

leesstrategie toegepast, door middel van 

een instructiekaart die alle docenten en 

leerlingen hebben.  

 

Bij problemen op sociaal emotioneel 

gebied is er een sova-training en een 

faalangstreductietraining. Daarnaast zijn 

er interne en externe specialisten binnen 

de school, die individuele begeleiding 

kunnen geven (leerlingbegeleider, 

schoolcoach, ondersteuners vanuit 

wijkteam). Leerlingen die hiervoor in 

aanmerking komen, worden d.m.v. een 

vaste procedure aangemeld bij de 

leerlingbegeleider of het ZAT. De mentor 

is hierin bepalend.  

 

 

3. een omschreven leerlingvolgsysteem 

waarbij van iedere leerling een dossier 

wordt bijgehouden waarin opgenomen: 

a. de cognitieve, motorische en 

creatieve ontwikkeling 

b. de resultaten van aanvullende 

testen, toetsen en observaties 

c. informatie m.b.t. de sociaal-

emotionele ontwikkeling 

d. het ontwikkelperspectief 

3. 

Een digitaal leerlingvolgsysteem 

(Magister).  Daarnaast vullen de 

mentoren van klas 1 het Kwadrantmodel 

in. Dit is het uitgangspunt voor het 

ontwikkelperspectief. Individuele 

ontwikkelperspectieven worden 

toegevoegd aan Magister.  Het 

ontwikkelingsplan bestaat uit een 

pedagogisch en een didactisch deel. 

Iedere mentor houdt van zijn leerlingen 

een leerlingvolgsysteem bij (vast format) 

waarin onder meer de leerlingbespreking 

staat en alle gemaakte afspraken.  

 

 

 

4. een voor iedereen toegankelijke 

overzichtslijst van aanwezige testen en 

toetsen (orthotheek), inclusief  de wijze 

waarop deze gebruikt worden bij: 

a. de aanname  

b. de vastgestelde 

signaleringsmomenten 

c. gesignaleerde problemen 

 

 

4. 

Er is een digitaal bestand wat voor iedere 

docent toegankelijk is. Daarin zijn de 

verschillende toetsen opgenomen, de 

momenten waarop ze worden ingezet en 

de plaats waar ze te vinden zijn. 

 

5. een omschreven plan t.a.v. 

leerlingbesprekingen die gericht zijn op 

de onderlinge ondersteuning van het 

team t.a.v. de zorg waaronder: 

a. overleg over studievorderingen, 

gesignaleerde problemen, functioneren 

van jaargroepen. 

b. een procedure m.b.t. opstelling, 

uitvoering en controle t.a.v. het 

ontwikkelperspectief 

c. Intervisie gericht op het vergroten 

van deskundigheid 

5.  

Onderbouw / Bovenbouw: vier keer per 

jaar rapportbespreking. 

Iedere twee weken leerlingbespreking 

aan de hand van het ontwikkelingsplan, 

leerlingvolgsysteem, signaleringslijst en 

aanmeldformulier leerlingbespreking. 

Deze bespreking heeft het karakter van 

intervisie.  
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6. een goed georganiseerde loketfunctie 

voor de hulp die niet door de school zelf 

kan worden aangeboden. De school moet 

afspraken maken met externe 

hulpverleners over de extra hulp 

waarvan de leerlingen, op grond van die 

afspraken, binnen of buiten de school 

gebruik kunnen maken. 

 

 

6. 

Deze loketfunctie wordt uitgevoerd door 

de deelnemers van het ZAT.  Dit zijn de 

leerplichtambtenaar, 

schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts, 

wijkagent en schoolcoach. Op afroep is 

ook 

psycholoog/orthopedagoog/Preventief 

Ambulant Begeleider aanwezig.  Er is een 

netwerk opgebouwd van diverse 

hulpverleners die we kunnen inzetten. 

  

 

7. 

7. een informatieprotocol dat vastlegt op 

welke wijze de contacten met ouders \ 

verzorgers en instanties verlopen indien 

zich problemen voordoen. 

Het protocol oudercontact is aanwezig als 

onderdeel van het ondersteuningsplan. 

 

 

 

8. een omschreven visie op de 

ontwikkeling van het zorgaanbod in de 

school waarbij specifiek aandacht wordt 

besteed aan het bevorderen van 

deskundigheid en draagvlak voor het 

zorgbeleid van de school. 

8. 

In het ondersteuningsplan staat de visie 

van het Hanze College m.b.t. zorg 

omschreven. De ontwikkelingen op dit 

gebied worden door de 

zorgbreedtecommissie besproken en, 

indien wenselijk, ter goedkeuring 

voorgelegd aan de directie.   

Protocol leerlingbespreking verder 

implementeren. 

Deskundigheidsbevordering zorgteam 

door bijwonen van studiedagen of volgen 

van trainingen, cursussen gericht op 

pedagogisch klimaat op leerpleinen, inzet 

van schoolstewards. Studiemiddagen 

voor personeel (bv. autisme, puberbrein)   

 

 

 

 

9. een veiligheidsfunctionaris die handelt 

conform de protocollen zoals vastgelegd 

in het project de Veilige School. 

 

 

 

 

9. 

Het Hanze College heeft een 

veiligheidscoördinator en een 

veiligheidsplan met de daarbij behorende 

protocollen. 
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Basiszorg 

schoolspecifiek 

 

Didactiek Begeleiding 

Spelling, begrijpend lezen  RT  / steunles / afstemming met ambulante 

begeleiding 

Taal/spraak/ESM  RT  / steunles / afstemming met ambulante 

begeleiding 

Rekenen/ wiskunde   RT  / steunles / apart onderdeel van wiskunde 

Dyslexie  Dyslexieprotocol / dyslexiepas / 

handelingswijzer. Leerlingen met 

dyslexieverklaring op onderkennend niveau 

krijgen een dyslexiepas tot het examen.  

Dyscalculie  We volgen de gedragscode van RSV Breda. 

NLD  Handelingswijzers voor NLD, ADHD, PDD-NOS, 

ADD,  depressie, automutilatie, dyslexie, 

faalangst, MCDD, ODD beschikbaar voor alle 

docenten 

 

Inhoud aanbod 

De leerlingen werken tijdens de wekelijkse RT les aan 

hun leerachterstanden. Er staan 2 docenten voor de 

groep. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van de 

volgende methodes: Diataal, Muiswerk, Nieuwsbegrip, 

Rekenblokken, Schooltaalwoorden.  

 

 

 

Sociaal emotioneel Begeleiding 

Faalangst  FRT / handelingswijzer/leerlingbegeleiding / 

schoolcoach 

Sociale onzekerheid  FRT / SOVAtraining / leerlingbegeleiding / 

schoolcoach 

Werkhouding  Mentorles/ leerlingbegeleiding / schoolcoach 

Motivatie  Mentorles/ leerlingbegeleiding / schoolcoach 

ASS  Handelingswijzer / leerlingbegeleiding / 

schoolcoach/ ontwikkelperspectief 

ADHD  Handelingswijzer / leerlingbegeleiding / 

schoolcoach / ontwikkelperspectief 

  

 

Keuzebegeleiding 

 

 

 

 

 

 

Fysiek 

 Mentor 

 Keuzebegeleider 

 Praktische sectororiëntatie 

 Keuzewerktijd in onderbouw 

 

 

 

 

Begeleiding 

Visueel  Aanpassingen i.o.m. ambulante begeleiding 

(bijv. gebruik laptop of vergrote boeken) 

Auditief  Aanpassingen i.o.m. ambulante begeleiding 

Motorisch  Aanpassingen i.o.m. ambulante begeleiding 

Langdurig ziek  Maatwerk in thuiswerk 
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Zorg bovenschools 

 

 

 

Begeleiding 

Rebound  Indien nodig kunnen leerlingen van deze 

bovenschoolse zorg gebruik maken. De 

slagboom is het ZAT. 

 

Op het Hanze College komt het ZAT iedere twee 

weken bij elkaar. Vaste deelnemers zijn de 

zorgcoördinator, de leerlingbegeleiders, 

contactpersoon wijkteam Noord en de 

leerplichtambtenaar.  

Daarnaast is er 6x per jaar sprake van een groot 

ZAT en daar zijn naast de vaste deelnemers ook 

de GGD arts en de politie bij aanwezig. 

Observatieklas 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Geplande ontwikkeling van het zorgprofiel in de periode 2012-2015 

 Protocol voor de leerlingbespreking en het aanmelden van leerlingen bij het ZAT 

jaarlijks evalueren en bijstellen. 

 Klassikale RT actualiseren qua middelen en het betreffende lokaal herinrichten. 

 Een tweede keuzebegeleider wordt ingewerkt om te voorkomen dat deze 

specifieke kennis maar bij 1 persoon bekend is in de organisatie. 

 Het protocol oudercontact verder aanpassen aan de situatie op het Hanze College. 

 De orthotheek up-to-date houden. 

 Twee collega’s volgen een RT- gerelateerde opleiding.  

 Het ontwikkelen van een volgsysteem voor zorgleerlingen, gericht op rendement.  

 

 

 

Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het zorgprofiel 

 

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 gaan we met onderstaande speerpunten aan de slag 

om ons ondersteuningsprofiel weer verder te ontwikkelen: 

*We beginnen met de inrichting van de ELO binnen Magister. 

*In de bovenbouw borduren we voort op de ontwikkelingen binnen het pleinmanagement. 

*Differentiëren in de les. (plenaire scholing) 

*Binnen de NOVO gaan we verder met de doorlopende leerlijnen. 

  *Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van teamleiders, voorzitters  

     leergebieden, mentor, (vak)docenten 

  *Op de agenda zal ook onderwijsvernieuwing een speerpunt zijn. 

*Social media voor leerlingen / ouders / docenten.  

*Opgedane kennis bij een opleiding Dyslexie/Dyscalculie (SCW-PPL) implementeren in ons     

   RT-beleid. 
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