
Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen 
 
Algemeen  
Gegevens school 
 

Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO 
Adres: Tuinzigtlaan 10 
Plaatsnaam: Breda 
Contactpersoon: dhr. C. Wessels 
 

Leerwegen en profielen 
 

 Basis, kader, gemengd, theoretisch 

 Profiel Groen 

 Profiel Zorg & Welzijn 

 Profiel Diensten en Producten 
 

Bijzonderheden  
 

  

Specifieke profielen 
 

 LWOO 

Groepsgrootte 
 

Afhankelijk van de leerweg tussen 16 en 28 leerlingen 
per groep. 

 
 
Percentage leerlingen met 
LWOO: 
PRO: 
 
 
Aparte / geïntegreerde klassen 
 
 
 
 
  
Aard van de begeleiding 
inleiding: 

 
 
 
23% 
0,01% 
 
 
Leerlingen met een LWOO-beschikking kunnen zowel 
in basis, kader gemengde als theoretische klassen 
zitten. Er zijn aparte klassen per niveau (basis, kader, 
gemengd, theoretisch). De meeste LWOO-leerlingen 
zitten in de basis beroepsgerichte leerweg. 
 
De leerling staat centraal. Het didactisch en sociaal-
emotioneel functioneren is op leerling niveau in beeld 
gebracht. Per leerling wordt een ontwikkelings-
perspectief geformuleerd en de weg daar naar toe 
omschreven. Er wordt opbrengstgericht gewerkt.  
 

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de didactiek 
 

 Verwijzing naar de PvC-les 

 Kleinere klassen (basisniveau); 

 Extra ondersteuning middels een 
ondersteuningsuur (OU-uur); huiswerkklas. 

 Begeleiding op de onderdelen Rekenen tijdens 



de rekenles in leerjaar 1 en 2. 
 

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de pedagogiek 
 

 Kleinere klassen; 

 Extra ondersteuning middels ASFA-training, 
GLOW, PFS; 

 periodiek mentor/leerlingoverleg per 
leerjaar/leerweg. 

 Wekelijks Intern Zorgoverleg (IZO) met 
zorgteamleden en externe begeleiding (school 
CJG-er, AB-er); 

 Maandelijks Zorgadviesteam (ZAT) met interne 
begeleiders en externe begeleiders (CJG, 
schoolarts GGD, leerplichtambtenaar, AB-er 
en externen op verzoek bijv. politie). 
  

Betrokkenheid leerling bij 
onderwijs 
 

De school kent een leerlingenraad. 
Een keer in de twee jaar doet de school een 
tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen (ZEK) 
 

Betrokkenheid ouders 
 

De school kent een ouderraad en een oudercomité. 
Een keer in de twee jaar doet de school een 
tevredenheidsonderzoek onder de ouders (ZEK). 
 

Interne specialisten 
 

 Orthopedagoog; 

 Vertrouwenspersoon; 

 Didactische ondersteuner; 

 Opvangcoach; 

 Transfercoach; 

 Dyslexiecoach; 

 Anti-pestcoördinator 

 Ondersteuningscoördinator. 
 

Externe specialisten 
 

 Jeugdarts van de GGD 

 Leerplichtambtenaar 

 School-CJG-er 

 CJG-coach 

 Ambulant begeleider cluster 3 
 

 
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. 

Omschrijving van het toelatingsbeleid is 
opgenomen in het zorgplan. 
Toelatingscriteria zijn geplaatst op de 



website van de school en in het zorgplan. 
Voldoet een leerling niet aan een of 
meerdere criteria, volgt altijd overleg met 
de basisschool en eventueel de ouders, 
met als doel de leerling op de juiste plek te 
laten starten.  
 

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 

T.b.v. de toelatingen: 
Aanvullend onderzoek om volledig beeld 
te verkrijgen over het didactisch en 
sociaal-emotioneel functioneren.  
Leerjaar 1:  

- cito-volg toets 0 

- cito-volg toets 1 

Leerjaar 2: 

- cito-volg toets 2 

- GGD-screening  

Leerjaar 3: 

- cito-volg toets 3 

Omschrijving is opgenomen in het 
zorgplan.  
 

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  

De school gebruikt, binnen het ROC, 
Magister als digitaal leerlingvolgsysteem 
 
 
 
 

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 

Is opgenomen in Magister.  
 
 
 
 

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 

De mentor bespreekt meerdere keren per 
jaar zijn/haar klas in de leerlingbespreking 
en de puntenvergadering. Verslaglegging 
van de afspraken wordt doorgegeven aan 
de betrokken docenten. De mentor is 

verantwoordelijk voor het opstellen en de 

controle op de uitvoering van het 

ontwikkelperspectief dat opgesteld wordt 

wanneer een leerling extra ondersteuning 

behoeft. 

 
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 

De ondersteuningscoördinator en het 
ondersteuningsteam dragen hier zorg 



waarvan de leerlingen, op grond van die afspraken, binnen of 
buiten de school gebruik kunnen maken. voor. 

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

Deze procedure is opgenomen in de 
schoolgids, inclusief een 
klachtenprocedure. De schoolgids is 
beschikbaar gesteld op de internetsite 
www.prinsentuinvancooth.nl  
 

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. 

Dit is opgenomen in de visie en in het 
meerjarenplan. 
 
 

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

Een veiligheidscoördinator is aanwezig en 
werkt volgens het schoolveiligheidsplan. Er 
is regelmatig contact met de Wijk-, en 
Jeugdagent. 

 
 
Basiszorg schoolspecifiek  
Didactiek Begeleiding 
Taalvaardigheden  Lesmateriaal op niveau ; 

 Nieuwsbegrip; 
  Ondersteuningsuur (OU) 
Rekenen/ wiskunde   Rekenuur 

 Ondersteuningsuur (OU) 

 Lesmateriaal op niveau. 
Dyslexie  De school hanteert het dyslexieprotocol. Bij 

vermoeden van dyslexie wordt er onderzoek 
gedaan en een verklaring afgegeven door de aan 
de aan het instituut verbonden GZ-psycholoog. De 
dyslexiecoach coördineert de faciliteiten. 

Dyscalculie  De school hanteert het dyscalculiebeleid van het 
RSV 

Specifieke stoornissen  Handreikingen worden genoemd voor docenten in 
de les. 
 

Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst  Handreikingen worden genoemd voor docenten in 

de les; 

 ASFA-training (assertiviteits- faalangstreductie 
training wordt aangeboden indien van toepassing. 

Sociale onzekerheid  Handreikingen worden genoemd voor docenten in 
de les; 

 Begeleiding door de mentor. 

http://www.prinsentuinvancooth.nl/


 ASFA-training (assertiviteits- faalangstreductie 
training wordt aangeboden indien nodig. 

 Playing For Succes wordt aangeboden indien 
nodig. 

Werkhouding en motivatie  Handreikingen worden genoemd voor docenten in 
de les.  

  
Fysiek Begeleiding 
Visueel  Handreikingen worden genoemd voor docenten in 

de les. Er vinden regulier groot overleggen plaats 
met ouders, AB-er en het ondersteuningsteam 
van de school waarin handelingsvoorstellen 
gemaakt worden en regelmatig bijgesteld worden. 

Auditief  idem 
Motorisch  idem 
Langdurig ziek  idem 

  
Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound  Het ondersteuningteam verzorgt de aanmelding 

bij het RSV en de contacten met de Rebound. 
Observatieklas 
Kick/Koers 
 

 Idem 

 Idem 

  
 
Geplande ontwikkeling van het ondersteuningprofiel in de komende jaren 
 
Professionalisering van de docenten in het kader van Passend onderwijs zowel 
didactisch als pedagogisch. 
 
Professionalisering van de mentoren op het gebied van signaleren van 
ondersteuningsbehoeften en door verwijzen naar de juiste begeleiding. 
 
Implementeren en verder ontwikkelen van de  PvC-les in de organisatie. 
 
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel 
 
Overleg met externen hoe wij in het kader van passend onderwijs als school ons 
ondersteuningsprofiel kunnen door ontwikkelen. 
 


