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2. Inleiding: inkadering van het zorgplan 

Het zorgplan van het Newmancollege is ingekaderd door het programma “basiszorg” zoals dat door het 

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is vastgesteld. De kaders vanuit het samenwerkingsverband zijn 

als volgt geformuleerd: 

1. Een uitgewerkt en omschreven aanname- en determinatiebeleid. We verwijzen hiervoor naar het 

beleidsplan determinatie. 

2. een omschreven signaleringssysteem met vastgestelde procedures als problemen worden 

gesignaleerd. We verwijzen hiervoor naar het beleidsplan determinatie en het protocol veiligheid. 

3. een omschreven leerlingvolgsysteem. We verwijzen hiervoor naar het beleidsplan “zorgbreedte op het 

Newmancollege” en het digitale LVS in Magister 

4. Aanwezige testen en toetsen. We verwijzen daarvoor naar het beleidsplan determinatie. Het AOB is 

ingeschakeld voor testen in de brugklas en het derde leerjaar voor wat betreft de capaciteiten en de 

schoolbeleving van de leerlingen.  

5. een omschreven plan m.b.t. de leerlingbesprekingen. We verwijzen hiervoor naar het beleidsplan 

determinatie, het beleidsplan zorgbreedte op het Newmancollege. Hierin worden beschreven: 

● de overgangsnormen 

● de gremia die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding (mentoraat, zorgcoördinator, counselors, 

remedial reachers, leerlingcoaches en externen. 

● De relaties met de externe hulpverleningsinstellingen. 

● De leerlingbesprekingen 

● Het regulier overleg afdelingsleiders en mentoren, eventueel bijgestaan door de counselors. 

Tenslotte worden de mentoren door de docentcoach begeleid door middel van intervisiebijeenkomsten. 

6. een goed georganiseerde loketfunctie voor die hulp die niet door de school zelf geboden kan worden. 

We verwijzen hiervoor naar het regulier overleg in de zorgbreedte - commissie. 

7. Informatieprotocol voor de wijze waarop de communicatie met ouders en instanties verloopt. Hiervoor 

verwijzen we naar de functieomschrijvingen van decanen, mentoren, counselors en de 

verantwoordelijkheden die voor de betrokken gremia zijn opgesteld.  

8. Een omschreven visie op de ontwikkeling van de zorg, bevorderen van deskundigheid en draagvlak 

voor het zorgbeleid. We verwijzen hiervoor naar het schoolplan en de kwaliteitskaart ‘Zorg en 

begeleiding’ 

 

 

3.  De maatschappelijke context. 

In de maatschappelijke context kunnen we twee diagonalen onderscheiden die een spanningsveld creëren. 

Ten eerste opereren we in een krachtig concurrerend veld in Breda. Hierbij moeten we rekening houden met 

onze kwalitatieve positie ten opzichte van directe concurrenten met name van de twee mavo-havo-vwo 

scholengemeenschappen. De eisen die de inspectie (verticale verantwoording) stelt op het gebied van harde 

resultaten zijn niet altijd verenigbaar met de vragen vanuit leerlingen/ouders enerzijds en de verwachtingen 

van de hulpverleningsinstellingen anderzijds (horizontale verantwoording). De discussie over de verhouding 

tussen resultaat en zorg is hiervan de resultante. 

Ten tweede wordt de autonomievergroting die door de overheid in beperkte mate wordt verleend voor een 

belangrijk deel gevuld door beleidsinitiërend gedrag op het niveau van het samenwerkingsverband. 

 

         Wat staat vast vanuit de maatschappelijke omgeving? 

1. Door de politiek van deregulering en autonomievergroting krijgen we meer vrijheid om als  

onderwijsinstelling keuzes te maken. Daartegenover staat de reregulerende positie van netwerken (SWV, 

uitwerking passend onderwijs) en besturen (profilering).  
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2. De inspectie controleert strenger op de harde resultaten. Daartegenover staat onze waarden oriëntatie die 

ook gericht is op begeleiding van de kwetsbare en daarmee risicovolle leerling. 

3. Vanuit de maatschappelijke context worden er meerdere, vaak strijdige, vragen gesteld: 

● Prestaties 

● Zorg en begeleiding intensiveren als gevolg van toenemende problematiek en intensievere 

problematiek, daarnaast vraagt de leerlingenpopulatie aandacht ook na schooltijd (sport, cultuur, 

ict) 

● Hoger Onderwijs vraagt om nauwere samenwerking resulterend in betere aansluitingstrajecten 

● aandacht voor (bèta) arbeidsmarkt 

● hulpverleningsinstellingen hebben een beperkte capaciteit; de rol van de school wordt 

nadrukkelijker: de capaciteit derde lijn is mede bepalend voor de noodzakelijke interne 

capaciteitsontwikkeling 

● We vinden het zorgwekkend dat de eerste stappen die gezet worden op het pad naar ‘passend 

onderwijs’ wijzen op een terugtrekkende beweging van de derde lijns instellingen. De kwalitatieve 

bezetting van het Zorg Advies Team komt hierdoor onder druk te staan. Ook de inzet van 

externen in de directe hulpverlening staat duidelijk onder druk. 

4. Demografisch:  

● het aandeel L+ leerlingen.  

● het percentage bi - culturele leerlingen  

5. De ontwikkeling op de onderwijs arbeidsmarkt is zorgwekkend: Hebben we straks voldoende capaciteit om 

de lessen te kunnen geven bij een gelijkblijvende belasting van docenten in mentortaken?  

6. Toenemende concurrentie van (m)-h-v scholen.  

Bovenstaande raakt direct de kwantiteit en de kwaliteit van de begeleiding van het Newmancollege. 

 

4. De schoolontwikkeling. 

We constateren in toenemende mate dat de vraag om specifieke zorg en ondersteuning toeneemt. Met name de 

sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen neemt kwantitatief en naar intensiteit sterk toe. Daarnaast is 

de wet- en regelgeving in toenemende mate gericht op de integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs. 

Het aantal leerlingen dat zich op de rand van regulier en speciaal bevindt, neemt toe.  

Deze constatering heeft ertoe geleid dat binnen het Newmancollege de vraag is gesteld naar de grenzen van de 

zorg in een reguliere onderwijsinstelling.   

De ontwikkeling op het gebied van de hulpverleningsvraag heeft ertoe geleid dat het Newmancollege een pas op de 

plaats maakt. Vanaf 1 augustus 2011 worden er geen leerlingen met een specifieke hulpvraag vanuit de zij – 

instroom toegelaten. De achterliggende motivatie is tweeërlei: 

1. Het Newmancollege heeft absoluut en relatief de meeste LGF leerlingen in vergelijking met de overige AVO 

scholen.   

2. We willen de kwaliteit van de begeleiding waarborgen voor alle leerlingen. 

 

Dit heeft consequenties voor de inrichting van de zorg, de kwaliteit van de betrokken begeleiding, de intensiteit van 

samenwerking in de daartoe bestemde netwerken en de scholing / trainingsprogramma’s voor de begeleiders. De 

discussie ‘passend onderwijs’ vraagt om extra investeringen.  

In het schooljaar 2007-2008 heeft de commissie mentoraat een advies uitgebracht met betrekking tot de 

organisatie en kwaliteit van het begeleidingssysteem op onze school. De adviezen beogen de begeleidingsstructuur 

en de zorgstructuur zodanig in te richten dat deze toegerust zijn voor de toekomst. Met name de introductie van de 

leerlingcoaches voor specifieke hulpvragen zien we als substantiële verbetering van de zorgstructuur. Het afgelopen 

schooljaar hebben ca. 18 leerlingencoaches zich ingezet voor de leerlingen met een indicatie.  De ervaringen waren 

bijzonder positief. De ambulante begeleiders ondersteunen de leerlingcoaches bij de begeleiding. Ze krijgen ook een 

andere taak binnen de school: 
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● daar waar de leerlingcoaches zich richten op de begeleiding van de doelgroepleerlingen in het 

primaire proces werken de ambulante begeleiders in toenemende mate in een adviserende rol 

naar coaches en docenten. 

● De ambulante begeleiders  worden het komende schooljaar meer ingezet om het primaire 

proces te versterken.  

● De ambulante begeleiders zullen, conform de afspraken met de coördinator REC 4 op 3 dagen 

worden ingezet.  

 

5. Kwaliteit in Kaart 

De kwalitatieve eisen die gesteld worden aan ons begeleidingssysteem zijn vertaald naar de kwaliteitskaart  ‘zorg 

en begeleiding.’ Hierin worden  doelstellingen, instrumenten en  resultaten beschreven. 
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6. De zorgstructuur van het Newmancollege 

6.1. Doelstelling:  

De individuele leerling de aandacht en begeleiding te verlenen waardoor hij in een  

voor hem positief -stimulerende omgeving zijn diploma kan halen. 

We onderscheiden daarin: 

1. Ondersteuning op het gebied van zijn leerproces. 

2. Ondersteuning bij het maken van de keuzes m.b.t. vervolgstudie en beroepskeuze. 

3. Ondersteuning en zorg bij zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.  

4. In het algemeen een veilig en prettig leef- en leerklimaat waarin hij op grond van aanleg, capaciteiten en 

toekomstvisie eigen keuzes kan maken. 

  

6.2. Samenstelling overlegorganen 

 

6.2.1. Zorgbreedtecommissie 

A.Haartsen  zorgcoördinator, counselor 

H. Biemans  namens directie 

M. Buijs   counselor  

 

 6.2.2. Ouderpanel NC 

Het ouderpanel is samengesteld uit  vertegenwoordigers van de oudergeleding en de directie. Namens de directie is 

vertegenwoordigd H. Biemans. Het ouderpanel richt zich vooral op beleidsontwikkelingen op het gebied van 

begeleiding en onderwijs. 

 

6.2.3. Directieoverleg samenwerkingsverband  

De rector vertegenwoordigt het Newmancollege in het directieoverleg van het samenwerkingsverband. 

 

6.2.4. zorg coördinatoren-overleg samenwerkingsverband 

De zorgcoördinator vertegenwoordigt het Newmancollege in dit overleg.  

 

6.3. Kernverantwoordelijkheden overlegorganen. 

6.3.1. Zorgbreedtecommissie:  

Bewaakt de kwaliteit en de organisatie van de leerlingenzorg. 

Formuleert beleid t.a.v. de leerlingenzorg op basis van geconstateerde interne knelpunten en maatschappelijke 

ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de leerling van 12-18 jaar. 

 

6.3.2. Zorg Advies Team (ZAT) 

Intern overleg tussen GGD, leerplichtambtenaar, afdelingsleiders, counselors, CJG-er aan de hand van concrete 

casussen in de school. Zij analyseert en bespreekt de problematiek van de zorgleerlingen en stelt een actieplan op 

in samenwerking met de betrokken begeleiders. In toenemende mate wordt het ZAT om de individuele leerling 

georganiseerd in de vorm van het “groot overleg. Hieraan nemen, naast de leerling en de ouders, de interne en 

externe begeleiders deel.  

De belangrijkste doelstelling van het Zorgadviesteam op het Newmancollege: 

Door een goede samenwerking van interne en externe begeleiders doeltreffend  en effectief de hulpverlening voor 

een leerling met een zorgvraag organiseren. 

Uitgewerkt betekent dit onder meer: 

● vroegtijdig signaleren 

● bevordering van de één- loketgedachte 

● snelle en doelmatige begeleiding voor leerling en/of de daarbij betrokkenen zoals ouders / verzorgers en 

school 
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● de begeleiding zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis inzetten 

● voorkomen van escalatie zoals voortijdig schoolverlaten of langdurig verzuim. 

● multidisciplinaire consultatie en afstemming , in voorkomende gevallen worden deskundigen van externe 

organisaties uitgenodigd om voorlichting of advies  te geven 

● indien noodzakelijk gerichte doorverwijzing naar externe hulpverlening 

● advies uitbrengen aan de betrokken begeleiders en medewerkers binnen de school 

 

De werkwijze van het Zorgadviesteam. 

De zorgcoördinator bepaalt in principe welke leerlingen er in het ZAT-overleg besproken worden. Zij vragen 

toestemming om de leerling te bespreken aan de leerling en zijn / haar ouders / verzorgers .  

De leerlingen met een zorgvraag kunnen worden ingebracht door alle deelnemers aan het ZAT –overleg maar ook 

door de mentor van de betreffende leerling. Dat kan mondeling gebeuren tijdens het overleg , maar ook schriftelijk 

tevoren. 

De school vraagt de ouders ( tot 16 jaar ) en kinderen ( vanaf 16 jaar ) toestemming voor bespreking in het 

Zorgadviesteam. Daarvoor is een standaard formulier ontwikkeld. De deelnemers aan het ZAT -overleg krijgen 

vooraf  te horen welke leerlingen er zullen worden besproken. Deze deelnemers zorgen dat ze de informatie over de 

leerling en het gezin, die binnen hun organisatie aanwezig is, beschikbaar hebben tijdens het overleg.  

 

Het probleem van de leerling wordt als een concrete hulpvraag ingebracht. Er wordt verteld wat er aan de hand is, 

wat reeds gedaan is vanuit de school en de externen en wat de resultaten zijn. Deelnemers stellen vervolgens 

vragen vanuit hun eigen expertise en brengen de beschikbare informatie in.  Gezamenlijk wordt bepaald welk 

traject er gevolgd wordt  en/of welke acties ingezet worden en wie dit op gaat pakken.  

De afdelingsleiders zorgen ervoor dat de mentoren op de hoogte gebracht worden van het gekozen traject. Zonodig 

worden ook docenten geïnformeerd en wordt het advies vertaald naar de dagelijkse lessituatie. Alle besproken 

leerlingen komen nogmaals op de agenda in een vervolgoverleg. Tussendoor is er bilateraal overleg tussen de 

instanties en de school om de stand van zaken door te nemen. 

Bewaking van de kwaliteit van het ZAT. 

 

 

6.3.3. Bovenschoolse leerlingenzorg in het samenwerkingsverband V.O. 

De voorzitter van het ZAT is tevens de zorgcoördinator en bezoekt in die functie alle vergaderingen van het 

samenwerkingsverband. Alle deelnemers aan het ZAT- overleg worden op de hoogte gehouden van de maatregelen 

met betrekking tot de bovenschoolse leerlingenzorg . 

 

6.3.4. Intern Zorgoverleg 

Wekelijks hebben de counselors en de afdelingsleiders overleg m.b.t. de leerlingen die specifieke aandacht vragen.  
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7. Doelstellingen   2014-2015 

7.1.  planning 

De bijeenkomsten van de gremia, betrokken bij de zorg en begeleiding, zijn opgenomen in de interne 

jaarkalender van het Newmancollege.. 

 

7.2.  Zorgcoördinator 

De functie van zorgcoördinator is verzelfstandigd. Het werkterrein van de zorgcoördinator strekt zich uit over: 

● interne taken : coördinatie LGF, voorzitten ZAT-vergaderingen en zorgbreedtecommissie 

● externe taken zoals het  bijwonen van de bijeenkomsten van ZCO, de Veilige School Breda.  

We verwijzen hiervoor naar de taakomschrijving van de zorgcoördinator.  

 

7.3.  Verzuimregistratieproject 

 Met ingang van 1 augustus 2009 is de digitale melding verzuim aan de ib groep verplicht. De afdelingsleiders 

zijn gerechtigd om de meldingen te verzorgen en de contacten daartoe met de leerplichtambtenaar te 

onderhouden. 

Het protocol ‘verzuimregistratie is inmiddels aangepast om met name het ‘sprokkelverzuim’ eerder te 

signaleren en daardoor een adequate reactie op korte termijn mogelijk te maken.  

 

7.4. opleiding docenten in het kader van leerlingcoach 

In het advies van de commissie mentoraat is de leerlingcoach geïntroduceerd als versterking van de tweede 

lijn. De leerlingencoach is  een gekwalificeerde docent gespecialiseerd in de begeleiding van individuele 

leerlingen met een specifieke hulpvraag. De twee begeleidingsterreinen zijn tot nu toe afgebakend: adhd/add  

leerlingen en de leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen. Er wordt daarbij tevens ruimte gecreëerd 

voor leerlingen die op grond van een andere hulpvraag een verhoogd risico op uitval hebben. 

De betrokkenen dienen affiniteit te hebben met de doelgroep (werving en selectie) en zich te scholen in de 

betreffende problematiek.  

De taken van de leerlingcoach zijn vastgelegd in de functieomschrijving. 

 

7.5. Leerlingvolgsysteem 

De digitalisering van het LVS biedt naast een scherpere bewaking van de loopbaan van de leerlingen ook ruime 

mogelijkheden om managementgegevens te genereren. Het LVS is volledig gedigitaliseerd. De mentoren 

houden het LVS bij en maken aan het eind van het schooljaar een kort verslag dat voor de historie van de 

leerling belangrijk is.  

 

7.6. Professionalisering 

a. Mentoraat 

De deskundigheid van de mentoren wordt verhoogd door 

● intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van de mentorencoach.  

● Daarnaast zullen door de counselors, zoals elk jaar, informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd 

rond een actueel thema in de begeleidingssfeer.  

● Er wordt aan beginnende mentoren een cursus gegeven over groepsdynamiek en gesprekstechnieken. 

● Voor mentoren wordt de mogelijkheid geboden gecoached te worden door de ambulante begeleiders in 

de vorm van co-teaching. 
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b. Docenten 

Voor alle docenten geldt dat de studiedagen ingezet worden voor verdere professionalisering met name op het 

gebied van het omgaan met specifieke gedragsproblematieken en het versterken van het primaire proces.  

De ambulante begeleiders van REC4 spelen een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de 

docenten op het gebied van begeleiding van leerlingen met een specifieke hulpvraag. Voor de counselors 

dienen zij als back-up.  

 

7.7. facilitering en taken van het mentoraat. 

De facilitering varieert van 150 klokuren in de brugklas tot 50 klokuren in de bovenbouw van het havo en vwo. 

De facilitering is ruim te noemen.  

De leerlingcoaches krijgen per te begeleiden leerling maximaal 30 klokuren toegewezen.  

 

7.8. HOT en onderpresteerders. 

De specifieke samenstelling van onze leerlingenpopulatie vraagt om een duidelijke structuur. Op het einde van 

het schooljaar 2006-2007 is in het kader van het project “Aanval op de uitval” een specifieke 

huiswerkbegeleidingsgroep van start gegaan voor leerlingen die een verhoogd risico liepen om te doubleren of 

zelfs de school dreigden te moeten verlaten. 

De school biedt ruime faciliteiten voor leerlingen die in de thuissituatie niet toekomen aan geconcentreerd 

studeren. Het huiswerk onder toezicht geeft ruimte om tot 16.30 op school in de mediatheek te studeren.  

Leerlingen die door gebrek aan inzet en motivatie onderpresteren worden gedwongen op school te studeren 

naast een intensievere begeleiding door de mentor. 

 

7.9. LWOO / LGF 

De ambulante begeleiders hebben zich zeer positief uitgelaten over de aanpak, de begeleiding, de organisatie 

en de verantwoording van docenten en mentoren bij de begeleiding van de LGF en LWOO leerlingen. Zij stellen 

dat het Newmancollege een voorbeeldfunctie heeft op dit terrein. We streven ernaar deze beoordeling vast te 

houden.  

 

7.10. taalbeleid. 

Naast het structurele ondersteuningsaanbod in de differentiatie-uren en de interne differentiatie in de 

lesblokken van 70 minuten hebben we andere mogelijkheden gecreëerd om taalachterstanden te bestrijden en 

meer rekening te houden met de verschillen in taalbeheersing.  

● Er worden specifieke groepen begeleid op het terrein van spelling en begrijpend lezen 

● Op basis van het drempelonderzoek wordt een groep brugklasleerlingen samengesteld en begeleid 

specifiek gericht op de uitbreiding van de woordenschat. 

● Alle brugklasleerlingen worden gescreend op dyslexie,. Dyslectische leerlingen worden begeleid tot en 

met leerjaar 3 in rt lessen van 70 minuten.  

● Er is inmiddels een notitie over taalbeleid en een  notitie over rekenbeleid tot stand gekomen. Deze 

notities voorzien ook in de mogelijkheden om extra taal en rekenlessen te geven met inzet van PABO 

studenten die daarvoor gekwalificeerd zijn c.q. worden. 

● Er zijn strategieën en instructies ontworpen voor de bevordering van leesvaardigheid en 

zorgvuldigheid bij het maken van toetsen. 

● Er zijn instructies ontwikkeld om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de toetsing. 
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      7.11   Rebound 

Sinds januari 2007 is er voor de regio Breda ook een zgn. Rebound voorziening. Het doel  op schoolniveau is:  

de scholen ontlasten van gedragsmoeilijke leerlingen, waar het veilige schoolklimaat in het geding is en het 

arsenaal van leerlingenzorg is uitgeput. Op leerlingniveau wordt een nieuwe, maar niet vrijblijvende, kans 

geboden aan de leerling om te bewijzen dat hij/zij binnen het reguliere onderwijs aan zijn/haar toekomst kan 

en wil werken.  

 

7.12  Technasiumklassen 

Bijzondere aandacht krijgen de leerlingen uit het technasium. De samenstelling van de groep, voornamelijk 

jongens, levert specifieke situaties op  met name op het gebied van sociale cohesie en interpersoonlijke 

verhoudingen. Daarnaast behoort een relatief groot aantal leerlingen tot de categorie ASS/hoogbegaafdheid. 

In samenwerking met de counselors en de ambulante begeleiders is voorzien in een aantal bespreekmomenten 

met het team dat de technasiumklassen bemenst. 

 

7.13  Convenant scholen en veiligheid 

De gemeente Breda, politie, onderwijs, openbaar Ministerie en bureau Halt hebben een convenant “Scholen en 

Veiligheid”gesloten. Partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend 

stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel 

gedrag en het creëren van een sociaal veilig klimaat op en rondom de school. Een gevolg hiervan is dat er op 

het Newmancollege wekelijks contact is met de wijkagent. Het NewmanCollege kent een commissie ‘Veilige 

School’ die met name de verantwoordelijkheid heeft toe te zien op fysieke en sociale veiligheid binnen de 

school. Het veiligheidsprotocol is daarvoor richtinggevend. De zorgcoördinator is tevens verantwoordelijk voor 

de handhaving van de sociale veiligheid in de school. De school houdt een incidentenregistratie bij om tijdig 

maatregelen te treffen.  

 

7.14  Evaluatie 

De onderdelen zoals opgenomen in het zorgplan worden in juni 2013 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en 

de bereikte doelstellingen zal het zorgplan 2014-2015 worden geformuleerd, dit in samenhang met het 

“activiteitenplan onderwijs.”  

 

8 taakomschrijvingen 

De taakomschrijvingen van de bij zorg en begeleiding betrokken functionarissen zijn als volgt: 

 

9.1. Taakomschrijving van de veiligheidscoördinator 

 

De taak van de veiligheidscoördinator wordt binnen  het samenwerkingsverband steeds belangrijker. Hij vormt de 

schakel  tussen RSV Breda e.o. en de school. Hij is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen die twee.  

U ziet dit terug in de tweedeling die is aangebracht in de taakstelling. 

Binnen de school 

1. Een veiligheidscoördinator behoort tot de schoolleiding of heeft vanuit zijn directie gemandateerde 

bevoegdheden op het terrein van de leerlingenzorg. 

2. Een veiligheidscoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding op het terrein van 

veiligheid binnen de school. In het kader daarvan signaleert hij/zij knelpunten in de zorg voor 

veiligheid en vertaalt dit door in de beleidsvoorbereiding.  

3. De veiligheidscoördinator heeft oog voor het draagvlak voor het veiligheidsbeleid binnen het team.   

4. De veiligheidscoördinator doet aanbevelingen voor het scholingsplan, voortvloeiend uit het 

veiligheidsplan. 

5. De veiligheidscoördinator stelt jaarlijks de actiepunten tbv het veiligheidsplan op van de school. De 

directie stelt het daarop vast. 
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6. De veiligheidscoördinator coördineert de activiteiten, voortvloeiend uit de afspraken zoals beschreven 

in het convenant Veilige School 

a. Het ontwikkelen en evalueren van een schoolveiligheidsplan 

b. Het implementeren van de afspraken voortvloeiend uit de gezamenlijke afspraken binnen het 

RSV. 

c. Is eerste aanspreekpunt voor collega’s bij calamiteiten 

d. Bewaak de uitvoering van het handelingsprotocol en houdt hiervan registratie bij. 

 

Binnen het RSV Breda e.o. 

 

7. De veiligheidscoördinator neemt deel aan het veiligheidscoördinatorenoverleg van het RSV en aan 

activiteiten die hieruit voorvloeien 

8. De veiligheidscoördinator is 2 uur per week beschikbaar om de taken binnen het RSV uit te voeren 

9. De veiligheidscoördinator informeert directie en team over de inhoud van het veiligheidscoördinatoren 

overleg 

10. De veiligheidscoördinator draagt op schoolniveau zorg voor het uitvoeren van de afspraken die op het 

niveau van het RSV zijn gemaakt. Gedacht moet worden aan:  

a. Uitvoeren van opdrachten van de stuurgroep 

b. Deskundigheidsbevordering 

c. Collegiale consultatie en intervisie binnen het RSV 

d. Het doen van beleidsvoorstellen aan de stuurgroep 

 

9.2. Verantwoordelijkheid en taken van de counselor. 

 

1. Verantwoordelijkheid van de counselor. 

De counselor is als lid van de zorgbreedtecommissie medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid 

op het terrein van de integrale begeleiding van de leerlingen in het bijzonder de leerlingen met een sociaal-

emotionele problematiek. 

De counselor is medeverantwoordelijk voor de communicatie tussen de bij de begeleiding betrokken 

personen (mentor, leerlingcoach, klassendocent, afdelingsleider, vertrouwenspersoon, decaan, ambulante 

begeleiders, leden van de zorgbreedtecommissie) en de externe hulpverleningsinstellingen. 

 

2. Taken van de counselor 

● de counselor volgt de actuele ontwikkeling op het terrein van sociaal-emotionele problematiek en 

alle andere ontwikkelingen die gerelateerd kunnen worden aan  het persoonlijk functioneren van 

leerlingen; 

● de counselor doet voorstellen m.b.t. het te formuleren beleid op basis van deze ontwikkelingen; 

● de counselor begeleidt de leerlingen met een bijzondere problematiek op verzoek van de mentor / 

klassendocent, ouders en / of de leerling zelf; 

● de counselor onderhoudt nauwe contacten met de hulpverleningsinstellingen, de 

schoolverpleegkundige c.q.- arts; de schoolmaatschappelijk werker; 

● de counselor is lid van de zorgbreedtecommissie en bewaakt daar de procedure m.b.t. de 

begeleiding van leerlingen; 

● de counselor organiseert jaarlijks de bijscholing van mentoren / docenten op het terrein van de 

sociaal-emotionele problematiek; hij levert een actieve bijdrage aan de 

deskundigheidsbevordering; 

● de counselor ondersteunt de mentoren m.b.t. de begeleiding van leerlingen 
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● de counselor zorgt dat actuele informatie met betrekking tot de begeleiding van leerlingen de 

mentoren bereikt; 

● de counselor assisteert bij de ontwikkeling van programma’s dan wel bij het organiseren van 

bijeenkomsten die een preventief, voorlichtend karakter dragen. Hij sluit daarbij zoveel als 

mogelijk aan bij de gegeven vakken; 

● De counselor houdt het digitaal leerlingendossier up to date en houdt de werkdossiers bij; 

● De counselor heeft een aansturende verantwoordelijkheid ten opzichte van de leerlingcoachen; 

● De counselor zorgt via een informatieve bijeenkomst aan het begin van het schooljaar ervoor dat 

de nieuwe docenten op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de counselor en de interne 

vertrouwenspersoon  en het protocol “seksuele intimidatie “. 

● De counselor is lid van de zorgbreedtecommissie en de zorgbreedtecommissie-breed, het ZAT en 

de commissie Veilige School. 

 

 

3. De counselor valt onder directe verantwoordelijkheid van de rector. 

4. De counselor is tevens vertrouwenspersoon in het kader van het “beleidsplan ter voorkoming van sexuele 

intimidatie.” 

Vastgesteld augustus 2008 

 

9.3  Docentbegeleider of docentcoach 

 

Voor de begeleiding van nieuwe docenten is in het afgelopen schooljaar 2002-2003 een beleidsplan ontwikkeld en 

aangenomen. In dit beleidsplan is de opzet van de begeleiding van jonge, nieuwbenoemde docenten vastgelegd 

alsmede de doelstellingen die daarmee worden beoogd. In dit beleidsplan wordt een begeleidingstraject beschreven 

waarin een rol is weggelegd voor een docentbegeleider.  Deze begeleider heeft de volgende taken in de uitvoering 

van het traject: 

● Het brengen van enkele lesbezoeken gedurende het eerste benoemingsjaar van de betreffende docent. Tijdens 

deze lesbezoeken wordt vastgesteld:  

○ didactisch-pedagogisch vaardigheden 

○ ontwikkelpunten op dit gebied 

● Het voeren van evaluatiegesprekken o.a. naar aanleiding van de lesbezoeken. Daarnaast staan de gesprekken 

in het teken van kennismaking en informatie-uitwisseling. 

● Aanspreekpunt zijn voor de betreffende docent en hem/haar daardoor gelegenheid te geven te reflecteren op 

eigen functioneren. 

● Het organiseren van enkele groepsbijeenkomsten met de betreffende groep docenten. Hierbij wordt 

gelegenheid gegeven om ervaringen uit te wisselen 

● Voorstellen te doen aan de directleidinggevende ter ondersteuning van de verbetering van didactisch-

pedagogische kwaliteiten van de betrokken docent. 

De docentbegeleider heeft een vertrouwenstaak. In voorkomende situaties zal het initiatief liggen bij de nieuwe 

docent. De docentbegeleider geeft geen vertrouwelijke informatie over het functioneren van de docent aan degenen 

die belast zijn met de beoordeling van de nieuwe docent. Wel kan deze worden gevraagd om ontwikkelpunten, die 

speciale aandacht krijgen in de begeleiding, kenbaar te maken aan de directleidinggevende, zodat deze kan 

constateren of vooruitgang wordt geboekt. 
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10.4. Taakomschrijving leerlingencoach. 

 

De leerlingencoach is een mentor die zich heeft gespecialiseerd op een specifiek begeleidingsterrein. Tegen de 

achtergrond van de schoolspecifieke situatie en de “wet passend onderwijs” is op advies van de mentorenwerkgroep 

Newmancollege in juli 2008 het leerlingcoachaat in het leven geroepen. 

 

Werkzaamheden 

● De leerlingcoach specialiseert zich door scholing bij een erkende opleiding en toont affiniteit met de 

gekozen doelgroep.  

● De leerlingcoach beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

● Hij overlegt met de afdelingsleiders, de counselors, de ouders en de leerling om te komen tot een efficiënt 

plan van aanpak. De counselors sturen de leerlingcoach aan. 

● Hij legt verantwoording af aan de counselors. 

● Hij evalueert 2 x per jaar het plan van aanpak met de ouders, de leerlingen, de ambulante begeleiders en 

de counselors (en eventueel de mentor). Zonodig wordt het plan van aanpak bijgesteld. 

● Hij informeert de docenten over de betrokken leerlingen met name als het gaat om de wijze waarop met 

de leerlingen moet worden omgegaan. 

 

Verder zijn de volgende punten van belang: 

 

● Hij is coach gedurende de schoolloopbaan van maximaal 4 LGF leerlingen met specifieke problematiek 

zoals ASS en ADHD/ ADD. 

● Hij begeleidt de toegewezen leerlingen gedurende het schooljaar 

● Hij vermeldt het eigen aandeel van de begeleiding in het handelingsplan 

● Hij is aanwezig bij de rapportvergaderingen van de toegewezen leerlingen 

● Hij overlegt met: de ambulant begeleider, de ouders/verzorgers , counselors , afdelingsleider en mentor. 

 

Facilitering 

 

● De leerlingcoach krijgt een vergoeding vanuit de rugzakgelden volgens de richtlijnen die zijn opgesteld.  

 

9.5   Mentor  

 

1. Verantwoordelijkheden van de mentor:  

De mentor is als lid van een afdelingsteam medeverantwoordelijk voor de integrale begeleiding van de aan 

haar/hem toegewezen leerlingen. De mentor stelt op basis van drie grote vragen van de leerling (Wie ben ik?, 

Wie ben ik in relatie tot de ander? en Wie ben ik in relatie tot mijn toekomst?) in dialoog met de leerling de 

individuele begeleidingsbehoefte vast.  

De mentor is medeverantwoordelijk voor de communicatie tussen de bij de begeleiding betrokken personen 

(ouders/verzorgers, afdelingsleider, decaan, vertrouwenspersoon, counselor, vakdocenten en de andere 

mentoren) én voor de leerling, voor de ouders, de afdelingsleider, de decaan, de vertrouwenspersoon en de 

counselor de eerst aanspreekbare persoon.  

 

2. Taken van de mentor 

● De mentor verzorgt de mentorlessen. Hierin komen de drie aspecten van de begeleiding aan de orde: 

● de prestaties en schoolbeleving van de leerling 

● de loopbaanoriëntatie (onder begeleiding van de decaan) 
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● de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling 

● De mentor functioneert als coach en begeleider van zijn leerlingen 

● De mentor begeleidt, stimuleert en corrigeert zijn leerlingen op het gebied van studievorderingen en 

welbevinden. 

● De mentor volgt, stimuleert en activeert zijn leerlingen in de ontwikkeling van hun loopbaanidentiteit. 

● De mentor beheert het leerlingvolgsysteem van zijn leerlingen en houdt dit up to date..  

 

3. Activiteiten 

● De mentor stelt aan het begin van het schooljaar in gesprek met de leerling met behulp van een 

vragenlijst de individuele begeleidingsbehoefte van de leerling vast. 

● De mentor geeft na invulling de vragenlijst ter kennisgeving aan de counselor. 

● De mentor neemt deel aan het lob programma en voert met zijn leerling op jaarbasis minimaal drie 

gesprekken over zijn toekomstdossier. 

● De mentor bespreekt zijn leerlingen in de reguliere leerlingen –en rapportbesprekingen en de 

vóórvergaderingen.   

● De mentor bespreekt met de ouders op de reguliere ouderavonden de studievorderingen, het welbevinden 

en het toekomstdossier van zijn leerlingen. 

● De mentor bereidt in overleg  met de andere mentoren het introductieprogramma aan het begin van het 

schooljaar voor en voert het introductrieprogramma uit. 

● De mentor houdt het leerlingendossier bij.  

● De mentor woont het reguliere mentorenoverleg bij.   

● De mentor heeft belangstelling voor niet lesgebonden activiteiten waaraan zijn leerlingen een actieve 

bijdrage leveren of meedoen.   

● De mentor neemt deel aan scholing.  

 

4. Instrumenten 

● Vergoeding volgens jaartaakformulier 

● Eén begeleidingsuur per week op jaarbasis. 

● Leerlingendossier 

● Vragenlijst counselor 

● Toekomstdossier 

● Cijferlijsten 

 

9.6 Zorgcoördinator  

 

De taak van de zorgcoördinator wordt binnen het samenwerkingsverband steeds belangrijker. Hij/zij vormt de 

schakel  tussen SWV en school. Hij is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen die twee. U ziet dit terug 

in de tweedeling die is aangebracht in de taakstelling. 

Binnen de school 

1. De zorgcoördinator heeft vanuit zijn directie gemandateerde bevoegdheden op het 

terrein van de leerlingenzorg. 

2. Een zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding op het 

terrein van zorg binnen de school. In het kader daarvan signaleert hij/zij knelpunten in 

het zorgaanbod en vertaalt dit door in de beleidsvoorbereiding.  

3. De zorgcoördinator heeft oog voor het draagvlak voor het zorgbeleid binnen het team.   
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4. De zorgcoördinator doet als lid van de zorgbreedtecommissie aanbevelingen voor het 

scholingsplan voortvloeiend uit het zorgplan. 

5. De zorgcoördinator stelt jaarlijks in samenwerking met de conrector onderwijs het 

zorgplan op van de school. De directie stelt het daarop vast. 

6. De zorgcoördinator coördineert en/of is betrokken bij de activiteiten voortvloeiend uit 

het zorgplan die betrekking hebben op de volgende werkvelden: 

1. Toelating en verwijzing, inclusief aanmelding RVC en PCL, inclusief de procedure 

van bezwaar en beroep. 

2. De ontwikkeling van instrumenten ter signalering van problematieken en de 

verdere ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem inclusief de hele pdca cyclus 

die wordt gehanteerd bij de handelingsplannen (ingekaderd door het Z.A.T.) 

3. Leerlingbespreking en zorgbreedtecommissie. De zorgcoördinator is samen met 

de conrector onderwijs verantwoordelijk voor de agenda van de 

zorgbreedtecommissie en de zorgbreedte breed commissie.  

4. Contacten met externe hulpverlening en schoolmaatschappelijk werk van IMW. 

5. Trainingen en scholing 

6. Collegiale consultatie en intervisie 

7. Ambulante begeleiding 

8. Counseling 

Binnen het rsv: 

De zorgcoördinator neemt deel aan het zorgcoördinatorenoverleg van het SWV en aan activiteiten die hieruit 

voorvloeien 

De zorgcoördinator is op dinsdagochtend beschikbaar om de taken binnen het SWV uit te voeren 

De zorgcoördinator informeert directie en team over de inhoud van het zorgcoördinatoren overleg 

De zorgcoördinator draagt op schoolniveau zorg voor het uitvoeren van de afspraken die op het niveau van het 

SWV zijn gemaakt. Gedacht moet worden aan:  

Uitvoeren van opdrachten van de stuurgroep 

Deskundigheidsbevordering 

Collegiale consultatie en intervisie binnen het SWV 

Afstemming en uitbouw zorgplannen ook met PRO en REC 

Het doen van beleidsvoorstellen aan de stuurgroep 

       

 

9 procedures 

 

De procedures die gelden bij het constateren van veiligheidskwesties c.q. sociaal-emotionele problemen zijn 

gepubliceerd op het personeelsweb. 

 

10 Inzake kindermishandeling  

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur wordt overeenkomstig onderstaand 

schema toegepast in de zorgstructuur van het Newmancollege.  
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Bijlage 1 Ondersteuningsprofiel Newmancollege 
Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen 

 

Algemeen  

Gegevens school 
 

Naam  Newmancollege 

Adres  Verviersstraat 4 
Plaatsnaam  Breda 
Contactpersoon  Anita Haartsen 

Leerwegen 
sectoren 

Mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium 

Bijzonderheden  geen 

Specifieke 
profielen 

Technasium 

 

Groepsgrootte Maximaal 31 

Percentage 
leerlingen met 
LWOO: 
PRO: 
LGF: 
 
 
 
L+ 
Aparte / 
geïntegreerde 
klassen: 

 

 
1% 
0 % 
Ca 4% 
Brugklassen M/H; H/V; Vwo brugklas 
Overige: naar niveaus ingedeeld 
 
Ca. 20% 
 

Aard van de 
begeleiding:  
specifieke 
kenmerken  
van de didactiek 

Het Newmancollege is een reguliere VO school. De mogelijkheden tot extra 
begeleiding worden ingekaderd door de financiële middelen die het 
Ministerie ter beschikking stelt en de begeleidingscapaciteit van een 
reguliere onderwijsinstelling.  
De docenten bieden binnen de lessen structuur. D.m.v. handelingsgerichte 
adviezen worden zij ondersteund om de leerling met de specifieke hulpvraag 
op didactisch gebied  goed te kunnen begeleiden. 

Aard van de 
begeleiding:  
specifieke 
kenmerken  
van de pedagogiek 
 

Wij  streven ernaar om het onderwijs aan te bieden in een veilige leer- en 
leefomgeving. Iedere leerling verdient de zorg en aandacht die hij of zij 
nodig heeft binnen de klas. Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan 
wordt er,  binnen de grenzen van de mogelijkheden van een reguliere 
school, met ondersteuning van de counselors een plan opgesteld.  

Betrokkenheid 
leerling bij 
onderwijs 

 

De rector heeft elke maand een lunch met een afvaardiging van de 
leerlingenraad om leerling-belangen te bespreken. Leerlingen zijn ook 
vertegenwoordigd in het leerlingenpanel en in de MR. 

Betrokkenheid 
ouders 

 

Tijdens de eerste ouderavond van de brugklasleerlingen worden de ouders 
geïnformeerd over de zorgstructuur.  
Het Newmancollege vindt het belangrijk om met ouders goed samen te 
werken. Eenzelfde doel verbindt ons, dat de leerling met een diploma van 
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school gaat en terugkijkt op een fijne schooltijd. Ouders worden op diverse 
manieren betrokken bij de begeleiding. Een belangrijk onderdeel hierbij is de 
afstemming van verwachtingen tussen school, ouders en leerling. Als zich 
een problematiek voordoet bij een kind worden de ouders in een vroeg 
stadium betrokken. In overleg met kind en ouders worden de te nemen 
stappen uitgezet.  
 
Op beleidsmatig niveau is het ouderpanel actief betrokken bij de 
beleidsontwikkeling en komt daarvoor 4 keer per jaar bijeen. 
 
De oudercommissie bespreekt  5 à 6   keer per jaar op operationeel niveau 
diverse aspecten van de school waaronder de  leerlingen- begeleiding. 

Interne 
specialisten 

 

Counselors; decanen;  SOVA- en faalangsttrainers trainers, remedial 
teachers en leerling-coaches. Indien noodzakelijk worden externe trainers 
aangetrokken voor specialistische begeleiding voor een beperkte groep 
leerlingen. 

 

   
 

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. 

Een uitgewerkt en omschreven aanname- en 
determinatiebeleid. We verwijzen hiervoor naar het 
beleidsplan determinatie 

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 

Een omschreven signaleringssysteem met vastgestelde 
procedures als problemen worden gesignaleerd. We 
verwijzen hiervoor naar het beleidsplan determinatie en 
het protocol veiligheid 

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 handelingsplan 

Een omschreven leerlingvolgsysteem. We verwijzen 
hiervoor naar het beleidsplan “zorgbreedte op het 
Newmancollege” en het digitale LVS in Magister. 
 

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 

Aanwezige testen en toetsen. We verwijzen daarvoor naar 
het beleidsplan determinatie en naar de signaleringslijst. 
 

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 handelingsplan 
c. Intervisie gericht op het vergroten van 
deskundigheid 

Een omschreven plan m.b.t. de leerling-besprekingen. We 
verwijzen hiervoor naar het beleidsplan determinatie, het 
beleidsplan zorgbreedte op het Newmancollege. Hierin 
worden beschreven: 

2. de overgangsnormen 
3. de gremia die betrokken zijn bij de 

leerlingbegeleiding (mentoraat, 
zorgcoördinator, counselors, 



18 
 

leerlingcoaches, CJG, medewerker Tender , 
ambulant begeleider, het ZAT, het intern 
zorgoverleg,  de zorgbreedtecommissie.  

4. De relaties met de externe 
hulpverleningsinstellingen. 

5. De leerlingbesprekingen 
6. Het regulier overleg afdelingsleiders en 

mentoren, eventueel bijgestaan door de 
counselors. 

 
Tenslotte worden de nieuwe docenten en mentoren door 
de docentcoach begeleid door middel van 
intervisiebijeenkomsten. 

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. 

We verwijzen hiervoor naar het regulier overleg in de 
zorgbreedte commissie. 
 

7. een informatieprotocol dat vastlegt op welke wijze 
de contacten met ouders \ verzorgers en instanties 
verlopen indien zich problemen voordoen. 

Hiervoor verwijzen we naar de functieomschrijvingen van 
decanen, mentoren, counselors en de 
verantwoordelijkheden die voor de betrokken gremia zijn 
opgesteld 

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. 

Een omschreven visie op de ontwikkeling van de zorg, 
bevorderen van deskundigheid en draagvlak voor het 
zorgbeleid. We verwijzen hiervoor naar het schoolplan en 
de kwaliteitskaart ‘Zorg en begeleiding’ 
 

9. een veiligheidsfunctionaris die handelt conform de 
protocollen zoals vastgelegd in het project de Veilige 
School. 

Commissie veiligheid  

 

 

Basiszorg 
schoolspecifiek 

 

Didactiek Begeleiding 

Spelling, begrijpend 
lezen 

3 verschillende differentiatie-uren Nederlands op het vlak van 
grammatica, spelling of begrijpend lezen. 
In het cursusaanbod remedial teaching zijn cursussen voor zwakke 
spellers en lezers opgenomen. 

 

Taal/spraak/ESM 
 

Rekenen/ wiskunde  Rekenondersteuning  voor leerlingen met rekenproblemen  in de 
onderbouw. 

Dyslexie Er is een uitgebreid cursusaanbod, m.n. gericht op de leerlingen uit de 
onderbouw. In de cursussen wordt gewerkt rond een specifiek thema, 
bijvoorbeeld technisch lezen of de klank-tekenkoppeling bij een 
moderne vreemde taal.  
Compenserende/dispenserende faciliteiten: extra tijd en aangepaste 
correctie spelling, andere faciliteiten o.b.v. onderzoeksverslag en 
behoeften leerling. 
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Leerlingen met een onderkennende verklaring hebben alleen in 
de onderbouw recht op faciliteiten, daarna evt. verder 
onderzoek. 

Dyscalculie Leerlingen met  dyscalculie krijgen 30 minuten tijdsverlenging  bij het 
eindexamen bij vakken met een redelijk aandeel rekenvragen , mits de 
dyscalculie door een deskundige is vastgesteld. 

 

NLD Een leerling met NLD kan, binnen de kaders van wat van een 
reguliere school verwacht mag worden,  in aanmerking komen voor 
extra zorg in de vorm van een leerling-coach. Het team van docenten 
wordt geïnformeerd over de beperking en zij krijgen 
handelingsgerichte adviezen hoe zij daar mee om kunnen gaan. De 
leerling wordt gevolgd dmv extra overleggen in te plannen met 
ouders, mentor en counselor.  
 

Sociaal emotioneel Onze begeleiding. 
 
Onze  werkwijze t.a.v. de leerlingen met sociaal –emotionele 
problematiek en gedragsproblematiek: 
  
Voor de start  en/of  aan het  begin van een schooljaar wordt door de 
counselors geïnventariseerd welke leerlingen een risicoprofiel hebben. 
Deze leerlingen worden door de counselors uitgenodigd om de 
hulpvraag goed in beeld te krijgen en een handelingsplan op te stellen. 
Bij de onderinstroom wordt bij de aanmelding en de gesprekken op de 
basisschool  geïnventariseerd welke leerlingen tot een bepaald 
risicoprofiel horen. De risicoprofielen zijn opgenomen in het LVS. 
 
Binnen de school is de mentor de spil van de begeleiding en 
aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. 
Mentoren verwijzen leerlingen door naar de counselors als de 
problematiek de begeleidingscapaciteit van de mentor overstijgt.  
 
Wij vinden belangrijk dat de leerling met de hulpvraag betrokken wordt 
en blijft  maar ook verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
hulpvraag. Bij dit hele proces  zoeken we naar de verbinding en 
samenwerking met ouders en eventuele andere belangrijke 
deskundigen binnen of buiten de school. De leerling krijgt adequate 
begeleiding op maat waarin het  activeren van de eigen krachten 
belangrijk is en dit ook gedragen wordt door zijn sociale netwerk. Het 
Newmancollege verwijst hier specifiek naar de verantwoordelijkheid van 
en de verwachte constructieve medewerking van de ouders/ verzorgers. 
 
Als de hulpvraag duidelijk in beeld is dan wordt er gekeken naar wat we 
vanuit de basiszorg kunnen aanbieden. 
 
De basiszorg bestaat uit 1 of meer van de volgende mogelijkheden:  
 

● extra gesprekken met de mentor, 
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● met de  counselor (korte counseling),  
● een sova en/of faalangsttraining,  
● huiswerk onder toezicht, 
● home-workcollege,  
● een tutor.  

 
Bij zeer specifieke begeleidingsvragen kan de hulp worden gevraagd aan  
een gespecialiseerde begeleider. Dit is in principe alleen maar mogelijk 
als de leerling via een indicatiestelling ook extra bekostigd wordt. 
 
Leerling-coach : Een leerling-coach kan de leerling  wekelijks begeleiden 
bij het plannen en organiseren van zijn huiswerk. Samen wordt de 
agenda en planning gemaakt. Daarnaast is er tijdens de wekelijkse 
begeleiding aandacht voor zijn welbevinden en sociale situaties. Er 
wordt gereflecteerd op situaties die zich hebben voorgedaan en 
handreikingen meegegeven aan de leerling  wat hij een volgende keer 
kan doen. 
 
Externe begeleiders die veelvuldig in school zijn: 
 
Ambulante begeleiding: 
Door de inzet van leerling-coaches bij de begeleiding van  
LGF-leerlingen ontstaat er bij  de ambulant begeleiders flexibele 
ruimte.De ambulante begeleider kan vanuit deze flexuren  gaan 
observeren, handelingsgerichte adviezen opstellen, individuele 
gesprekken voeren met leerlingen met een specifieke hulpvraag.  
 
Schoolmaatschappelijk werk: 
Schoolmaatschappelijk werk is twee dagdelen  per week in huis . 
Leerlingen worden via de counselors doorverwezen naar de 
schoolmaatschappelijk werkster.  
 
Preventieve ambulante begeleiding (PAB) :   
Mocht de hulpvraag  van de leerling  complex zijn dan wordt hij of zij, 
met toestemming van de ouders, geobserveerd door een specialistische 
begeleider. Vanuit hier zijn er mogelijkheden om een rugzak aan te 
vragen. Regelmatig worden er PAB’s aangevraagd en uitgevoerd. Als 
deze niet het gewenste resultaat opleveren komt de gz-psycholoog voor 
advies en verder onderzoek. 
 
Externe begeleiders  
Een medewerker van Tender en Avicenna worden ingezet wanneer er bij 
een leerling  thuis sprake is van meervoudige en complexere  
problematiek .  
Toeleiding naar de hulpverlening is een proces wat om zorgvuldigheid 
vraagt , waar verbinding nodig is met alle betrokkenen  en waar je met  
de cliënten moet meebewegen om ze niet in het proces te verliezen. Dit 
geldt overigens  ook voor de enkelvoudige problematiek waar je 
doorverwijst naar professionele hulpverlening. 
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Onze ervaring is dat een diagnose en/  of behandelplan om inbedding 
vraagt in de thuissituatie. Hulp heeft het meeste effect als een kind in 
zijn context wordt bekeken en als die context ook meegenomen wordt.  
 
De groep  externen (leerplicht, Tender, SMW, ambulant begeleiders, 
GGD-verpleegkundige) waar  we wekelijks of dagelijks mee werken 
nemen ook deel aan ons Zorg advies team (ZAT).  Deze groep vormt een 
team van expertise en deskundigheid die met een grote betrokkenheid  
de zorg en begeleiding oppakt . Er zijn vaste momenten waarop het ZAT 
bij elkaar komt, maar ook buiten deze momenten is er geregeld overleg 
en contact om de continuïteit te behouden en de zorg bieden die de 
leerling nodig heeft.   
 
Als Newmancollege vinden we het belangrijk dat er korte lijnen zijn 
tussen school, thuis en externe begeleiders: één kind  is één plan met 
daarin eenduidigheid en afstemming van ieders taken en 
verantwoordelijkheid.  
 

Faalangst De brugklasleerlingen worden middels een test op faalangst gescreend. 
Deze screening vindt plaats na een indicatie van de SAQI test of op 
aanvraag. De leerlingen met een opvallende score kunnen deelnemen 
aan een faalangsttraining. Dit kan zowel in groepsverband of als er 
redenen toe zijn zijn er ook mogelijkheden om individuele begeleiding te 
krijgen. 
In de bovenbouw wordt er een faalangstreductietraining aangeboden 
aan examenleerlingen.  
De ambulant begeleiders ondersteunen de trainers om de kwaliteit van 
de training te verhogen. 

Sociale onzekerheid In de onderbouw wordt, bij voldoende belangstelling,  een sociale 
vaardigheidstraining aangeboden. Dit kan in groepsverband of ook via 
een  individueel traject.  
Bij het individueel traject is een counselor of een ambulant begeleider 
betrokken. Deze inzet hangt af van de specifieke hulpvraag van de 
leerling . De ambulante begeleiders bieden ondersteuning aan de 
training om de kwaliteit van de training te kunnen verhogen.  

Werkhouding De mentor en docenten besteden binnen de les aandacht aan de 
werkhouding van de leerlingen. Zij kunnen hier leerlingen in 
ondersteunen.  
Het is in eerste instantie een taak van de mentor om met de leerlingen 
in gesprek te gaan over zij of haar werkhouding en hoe hij/zij hieraan 
kan werken.  
Mocht de mentor niet voldoende ondersteuning kunnen bieden dan kan 
hij of zij de leerling doorverwijzen naar de counselors.  
De counselors onderzoeken de hulpvraag en brengen deze duidelijk in 
kaart om vervolgens een plan van aanpak op te stellen.  

Motivatie In eerste instantie is het een taak van de mentor om met de leerling in 
gesprek te gaan over zijn of haar motivatieproblematiek. Om een 
duidelijker beeld te krijgen informeert de mentor bij lesgevende 
docenten wat  hun beeld van de leerling is en zijn of haar motivatie. 
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Indien nodig kan de mentor de leerling doorverwijzen naar de 
counselors en zij kunnen gaan onderzoeken wat de achterliggende 
oorzaken zijn van de motivatieproblematiek. Er kan een plan van aanpak 
opgesteld worden. 

ASS Het docententeam wordt geïnformeerd over ASSproblematiek zodat zij 
op de hoogte zijn van de stoornis en hoe zij binnen de les met de 
leerlingen om kunnen gaan.  
Er worden indien nodig voor leerlingen handelingsgerichte adviezen 
opgesteld door ambulante begeleiders. Iedere leerling  vraagt om een 
specifieke benadering. 
In de kleine en grote pauze is er mogelijkheid voor leerlingen met een 
ASS-problematiek om in een aparte ruimte te gaan zitten waar zij 
minder prikkels hebben.  
Leerlingen met een LGF indicatie hebben de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een begeleiding van een leerling-coach.  
 
Op basis van de indicatiestelling wordt per leerling door de school 
bepaald welke vorm van ondersteuning het meest geëigend is in de 
begeleiding van de leerling. 

 

ADHD Het docententeam voorgelicht over AD(H)D problematiek om een 
duidelijk beeld te krijgen van de gedragsstoornis. 
Er worden indien nodig voor leerlingen handelingsgerichte adviezen 
opgesteld door ambulante begeleiders. 
Binnen de grenzen van onze begeleiding kan dat 1 of meer van de 
volgende maatregelen zijn: 

o een time-out kaart,  
● begeleiding bij activiteiten binnen en buiten  de school.  
● opvang door de counselors wanneer het even teveel 

wordt 
● de mogelijkheid voor nieuwe leerlingen om stage te 

lopen of een dag mee te lopen 
● om overprikkeling te voorkomen in bepaalde gevallen 

oordoppen op of koptelefoon op. 
Leerlingen met een LGF indicatie hebben de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een begeleiding van een leerling-coach 
Mogelijk kunnen ambulante begeleiders binnen de les docenten 
ondersteunen en handelingsgerichte adviezen mee te geven.  
 

 

ODD/CD Per leerling wordt gekeken of het haalbaar is om deze te kunnen 
begeleiden en zorg te bieden binnen de school. 
Een leerling met ODD kan in aanmerking komen voor extra zorg in 
de vorm van een leerling-coach.  

 

Fysiek Begeleiding 

Voor de onderdelen bij fysiek geldt in het algemeen: 
Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling gaan we kijken wat 
individueel nodig is, zodat deze leerling binnen de school kan 
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functioneren. Dit kan variëren van praktische oplossingen tot aan een 
individueel zorg- en leerarrangement. Ook hier zijn de mogelijkheden 
door financiele beperkingen. 

Visueel nvt 

Auditief Deze leerlingen hebben een leerling-coach, die in overleg met de 
ambulant begeleider handelingsgerichte adviezen voor de collega’s 
opstelt en de collega’s informatie verstrekt over de problematiek.  

Motorisch Een aantal leerlingen hebben een leerling-coach. In overleg met de 
ambulant begeleider worden er handelingsgerichte adviezen voor de 
collega’s opgesteld en  informatie verstrekt over de problematiek.  

Langdurig ziek Individuele trajecten worden ingezet op basis van wat nodig is. 

Zorg bovenschools Begeleiding 

Rebound 2 leerlingen hebben het afgelopen jaar een traject gevolgd bij Rebound.  

Observatieklas Momenteel zit een leerling in de observatieklas. 

Zorg door externen Begeleiding 

De school onderhoudt structurele relaties met externen. 
De school streeft ernaar om de professionele hulpverlening zoveel 
mogelijk in de school te halen. 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

Voor 8 uur in de school aanwezig 

Tender  Een vaste medewerker is wekelijks in huis. 
Elk schooljaar worden er enkele leerlingen begeleid door een 
schoolcoach. De aanmelding voor schoolcoaching verloopt via de 
counselors/zc.  

Surplus  

School’s cool Er is een aantal leerlingen die door school’s cool begeleid wordt.  
 

Co-teaching  Co-teaching heeft als doel de docent vaardiger te maken in de 
begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en 
‘moeilijke groepen’ .   
 
De vaste ambulant begeleiders zijn ingezet bij dit traject. 

 

Geplande ontwikkeling van het zorgprofiel in de komende  jaren: 
In de komende periode zal het Newmancollege zich richten op consolidatie van het bestaande 
aanbod. De samenstelling van de leerlingenpopulatie en in het algemeen toenemende 
hulpvraag om bestendiging van het huidige beleid. 
Het huidige aanbod kan slechts gegarandeerd worden als de additionele financiële middelen 
hiervoor toereikend zijn d.w.z. minimaal op het huidige niveau worden verstrekt. Ook de 
constructieve medewerking van de ouders / verzorgers is voor ons een vereiste. Daarnaast is 
het voor ons van belang dat de door ons ontwikkelde begeleidingsstructuur in volle omvang kan 
worden gehandhaafd inclusief de afspraken die gemaakt zijn met de Dienst ambulante 
begeleiding, schoolmaatschappelijk werk en de overige instanties waarmee we een goed 
functionerend bouwwerk hebben opgezet. 
 
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het zorgprofiel 
De geplande activiteiten liggen conform het bovenstaande op kwaliteitsbewaking van de 
geboden begeleiding aan de doelgroepen zoals die in het document zijn genoemd. 
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Bijlage: aannamecriteria Newmancollege 
Aannamecriteria sept 2013  

1. Het niveau advies is minimaal mavo (vmbo-tl)  

2. Het plaatsingsadvies is minimaal mavo (vmbo-tl) waarbij rekening moet worden gehouden dat 

de leerling geplaatst wordt in een dakpanconstructie op minimaal mavo-havo niveau.  

3. Indien de aangeleverde gegevens vanuit het primair onderwijs reden geven tot twijfel dan volgt 

een aanvullend intelligentie onderzoek. Indien het onderzoek aangeeft dat het IQ minimaal 100 

is dan wordt de leerling alsnog geplaatst tenzij het verschil tussen verbale en performale 

intelligentie groter is dan of gelijk aan 12.  

4. Indien er sprake is van een specifieke hulpvraag dan wordt door de aannamecommissie 

onderzocht of de school op basis van het ondersteuningsprofiel in staat mag worden geacht aan 

de ondersteuningsvraag te voldoen. Indien dat niet het geval is, zal de betreffende leerling 

worden afgewezen.  

5. In de aannameprocedure wordt rekening gehouden met het maximaal aantal te plaatsen 

geïndiceerde leerlingen. Dit maximum is gerelateerd aan de landelijke en regionale percentages. 

 
 


