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Voorwoord  

 

Eind 2011 zijn stukken naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de invoering van 
passend onderwijs is uitgelijnd. Het gaat om wetswijzigingen en om een 
referentiekader, waarin de sectorraden de invoering van passend onderwijs op 
hoofdlijn hebben uitgewerkt voor de onderwijspraktijk. Het wettelijk kader en het 
referentiekader heeft nu een vaste vorm gekregen. 

Dit ondersteuningsplan is een uitwerking van het referentiekader passend onderwijs 
en is bedoeld om een praktische uitwerking te geven van de ondersteuningsstructuur 
binnen het passend onderwijs, zoals dat in het wettelijk en referentiekader wordt 
omschreven.  

Dit document sluit aan bij het eerder opgestelde ondersteuningsprofiel en is hier een 
uitwerking van.  Het school-ondersteuningsplan is gebaseerd op de publicatie “werken 
met schoolondersteuning” en is aangepast op de specifieke situatie in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en aan de uitgangspunten van OGW.  

Het is een bewuste keuze om het ondersteuningsplan voor alle scholen van Orion in 
één format op te nemen. Als de mogelijkheden van verschillende scholen volgens een 
vergelijkbaar model beschreven worden, ontstaat pas goed zicht op het totaalplan van 
de ondersteuning en het onderwijsaanbod in Orion als stichting voor speciaal 
onderwijs. Hoe beter de profielen vergelijkbaar zijn, hoe duidelijker kan worden 
gemaakt op welke terreinen scholen elkaar kunnen aanvullen en welke plek zij kunnen 
innemen in de samenwerkingsverbanden en binnen het Orioncollege in het bijzonder. 

In het ondersteuningsprofiel wordt het onderwijs aan leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte beschreven. De nadruk ligt met name op de basis- en extra 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen van het Orioncollege locatie Zuidoost  

De onderlinge verbanden tussen de verschillende aspecten van passend onderwijs zijn 
zo duidelijk mogelijk (de ondersteuning, het werken met het ontwikkelingsperspectief, 
de toewijzing, het leeraanbod en de onderwijsbehoefte van de specifieke doelgroep) in 
kaart gebracht en in hun onderlinge samenhang opgeschreven. 
 

Bij het document komt een bijlageboek ondersteuningsplan. Hierin worden alle 
formats en documenten opgenomen die behoren bij de hoofdstukken (volgens 
dezelfde indeling). Daarnaast komt een tweede bijlageboek met interventiekaarten 
(zie 5.4) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Deze kaarten kunnen in 
de nabije toekomst ook ingezet worden in het regulier onderwijs, waardoor de Orion 
scholen zich meer en meer als expertisecentrum ontwikkelen.  
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1 Inleiding 
 

Eind 2011 zijn stukken naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de invoering van 
passend onderwijs is uitgelijnd. Het gaat om wetswijzigingen en om een 
referentiekader, waarin de sectorraden de invoering van passend onderwijs op 
hoofdlijn hebben uitgewerkt voor de onderwijspraktijk. Het wettelijk kader en het 
referentiekader heeft nu een vaste vorm gekregen. 

Dit ondersteuningsplan is een uitwerking van het referentiekader passend onderwijs 
en is bedoeld om een praktische uitwerking te geven van de ondersteuningsstructuur 
binnen het passend onderwijs, zoals dat in het wettelijk en referentiekader wordt 
omschreven.  

Dit document sluit aan bij het eerder opgestelde ondersteuningsprofiel en is hier een 
uitwerking van.  Het school-ondersteuningsplan is gebaseerd op de publicatie “werken 
met schoolondersteuning” en is aangepast op de specifieke situatie in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en aan de uitgangspunten van OGW.  

Het is een bewuste keuze om het ondersteuningsplan voor alle scholen van Orion in 
één format op te nemen. Als de mogelijkheden van verschillende scholen volgens een 
vergelijkbaar model beschreven worden, ontstaat pas goed zicht op het totaalplan van 
de ondersteuning en het onderwijsaanbod in Orion als stichting voor speciaal 
onderwijs. Hoe beter de profielen vergelijkbaar zijn, hoe duidelijker kan worden 
gemaakt op welke terreinen scholen elkaar kunnen aanvullen en welke plek zij kunnen 
innemen in de samenwerkingsverbanden en binnen het Orioncollege in het bijzonder. 

In het ondersteuningsprofiel wordt het onderwijs aan leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte beschreven. De nadruk ligt met name op de basis- en extra 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen van het Orioncollege locatie Zuidoost.  

De onderlinge verbanden tussen de verschillende aspecten van passend onderwijs zijn 
zo duidelijk mogelijk (de ondersteuning, het werken met het ontwikkelingsperspectief, 
de toewijzing, het leeraanbod en de onderwijsbehoefte van de specifieke doelgroep) in 
kaart gebracht en in hun onderlinge samenhang opgeschreven. 
 

Bij het document komt een bijlageboek ondersteuningsplan. Hierin worden alle 
formats en documenten opgenomen die behoren bij de hoofdstukken (volgens 
dezelfde indeling). Daarnaast komt een tweede bijlageboek met interventiekaarten 
(zie 5.4) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Deze kaarten kunnen in 
de nabije toekomst ook ingezet worden in het regulier onderwijs, waardoor de Orion 
scholen zich meer en meer als expertisecentrum ontwikkelen.  
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1.1  De functies van het ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan beschrijft de mogelijkheden van de school voor het bieden van 
passend onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte of specifieke 
onderwijsvraag. Daarnaast heeft het ondersteuningsplan een aantal andere functies. 
 

Communicatie 

Het ondersteuningsplan is voor het Orioncollege de basis voor communicatie met de 
leerlingen, ouders en de ketenpartners over de wijze waarop de school de leerlingen 
volgt,  begeleidt en ondersteunt bij het behalen van de gestelde onderwijsdoelen in het 
ontwikkelingsperspectief. Het is een uitwerking van het ondersteuningsprofiel zoals 
beschreven in 2013. Een samenvatting van het ondersteuningsplan is terug te vinden 
in de schoolgids, het schoolplan of op de website van de school. 

De  samenwerkingsverbanden maken afspraken over de basisondersteuning en bepalen 
aan welk niveau van ondersteuning iedere (reguliere) school moet voldoen. Daarnaast 
is uit het ondersteuningsplan op te maken welke extra ondersteuning de verschillende 
scholen bieden en waar de grenzen van ondersteuning liggen.  

De beschrijving van de ondersteuningsmogelijkheden op de scholen: 

● helpt  het samenwerkingsverband om vast te stellen of zij voldoet aan de 
wettelijke eis om iedere leerling in het SWV passend onderwijsaanbod te 
bieden; 

● geeft de scholen informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van andere 
scholen. Dit kan gebruikt worden bij het plaatsen van leerlingen op een andere 
school (een andere reguliere school, SO VSO of SBO);  

● helpt scholen bij het zoeken naar expertise ter ondersteuning van 
verbetertrajecten of uitbreiding van de extra ondersteuning. 

Orion participeert in meerdere samenwerkingsverbanden. De beschrijving van de 
ondersteuningsstructuur van de Orionscholen schetst de ondersteuningsmogelijkheden 
binnen de Orionscholen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit 
document kan gebruikt worden  om een passende onderwijsplaats te vinden binnen de 
Orionscholen voor leerlingen waarvoor de ondersteuning in het regulier onderwijs 
ontoereikend is. Daarnaast beschrijft het de wijze waarop Orion als expertisecentrum 
de reguliere scholen kan ondersteunen bij het inrichten van extra ondersteuning voor 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. 
 

Het ondersteuningsplan in relatie met andere documenten 

● De  samenwerkingsverbanden maken één maal in de vier jaar een 
ondersteuningsplan. De profielen van de scholen maken deel uit van dit plan. 

● Het ondersteuningsplan van de school maakt deel uit van het beschreven 
kwaliteitsbeleid van de school en staat in relatie met: 

● Het voorgenomen kwaliteitsbeleid beschreven in het schoolplan en de 
verbeterplannen die de school inzet (op leeraanbod, ondersteuningsstructuur en 
professionaliteit).  

● Een korte samenvatting van het ondersteuningsplan wordt  opgenomen in de 
schoolgids en in een aparte folder voor ouders en reguliere scholen. 

● Jaarlijks wordt de leerlingpopulatie en uitstroom in beeld gebracht. 
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1.2 De positie van het speciaal onderwijs in het 
samenwerkingsverband  

 

Met de invoering van ‘Passend Onderwijs’ per augustus 2014 is het streven 
geformaliseerd om zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. 
Scholen hebben zorgplicht en moeten trachten alle leerlingen passend onderwijs te 
bieden. Voor leerlingen die dermate veel ondersteuning nodig hebben, dat het de 
draagkracht van de school te boven gaat, dient de school een geschikte andere 
onderwijslocatie zoeken.  

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in 
regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn in totaal 152 
samenwerkings-verbanden (SWV’s) opgericht; 77 in het primair onderwijs en 75 in het 
voortgezet onderwijs. In deze SWV’s werken het regulier - en speciaal onderwijs 
cluster 3 en 4 samen. Het SWV Amsterdam VO-VSO wil zoveel mogelijk jongeren 
onderwijs laten volgen op een reguliere school. Elke school biedt tenminste 
basisondersteuning. Voor de kwaliteit van de basisondersteuning hebben de scholen, 
mede op basis van gedeelde ambities, een Amsterdamse Standaard vastgesteld. 

De school waar een kind wordt aangemeld, is verplicht eerst te kijken of het kind extra 
ondersteuning in de klas kan krijgen. Het school-ondersteuningsprofiel vormt hiervoor 
het uitgangspunt. Hierin is vastgelegd welke ondersteuning de school leerlingen kan 
bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. SWV’s kunnen scholen 
extra ondersteuning toekennen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Er is dus meer ruimte voor maatwerk. Wanneer een school, waar de leerling is 
aangemeld niet zelf kan voorzien in de benodigde onderwijsondersteuning, is het de 
verantwoordelijkheid van de school om (binnen het SWV) een school te vinden die wel 
een passend aanbod kan bieden. Dit kan op een andere reguliere school binnen het 
samenwerkingsverband die wel de juiste ondersteuning kan bieden, of een plek in een 
special class, een tussenvoorziening of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.  

Het SWV heeft binnen passend onderwijs de taak om te beslissen of een leerling wordt 
toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben stelt de school een ondersteuningsprofielplan (OPP) op.  

Bij de ondersteuning aan leerlingen zullen scholen niet langer de stoornis of de 
beperking van de leerling centraal stellen, maar het vinden van die vorm van 
ondersteuning die de leerling, de ouders en de leerkracht nodig hebben om 
succesvolle deelname aan het onderwijs (toch) mogelijk te maken. Zo veel mogelijk 
binnen de eigen school. Het is belangrijk dat scholen met de ouders in gesprek gaan 
over de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de doelen van de te bieden 
ondersteuning en de best passende onderwijsplaats. 

Docenten zullen vaardiger en deskundiger dienen te worden in het omgaan met 
verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen meer leerlingen extra 
ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten. Scholen kunnen rekenen op 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband bij het verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs en de ondersteuning. 

Een goede kwaliteit van het onderwijs en een hechte samenwerking met jeugdzorg is 
cruciaal voor passend onderwijs. Het SWV overlegt met de gemeente over de 
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aansluiting tussen onderwijs en de (jeugd)zorg en over een integrale systematiek voor 
de toewijzing van onderwijsondersteuning en (jeugd)zorg voor leerling en gezin. 

 

1.3 De toelating en toewijzing aan het speciaal onderwijs  
 

Bij de overgang van VO naar VSO wenst het SWV de procedure tot toelating, anders in 
te richten dan bij de overgang van SO naar VSO en VSO naar VSO. Bij de beschrijving 
van de toelaatbaarheidsprocedure VO-VSO wordt uitgegaan van de premisse dat de 
VO-school een gesloten vraag heeft, in de trant van: “Wij menen stellig dat verwijzing 
naar VSO nodig is, wij vragen bij het SWV een TLV aan” (taak SWV, artikel 17a, lid 6c).

 

De school van aanmelding verzoekt om advies over ondersteuning of de aanvraag van 
een toelaatbaarheidsverklaring bij het Onderwijsschakelloket (OSL). Het schriftelijk 
verzoek om advies wordt gericht aan het OSL, daartoe dient de school een formulier in 
te vullen en het dossier aan te leveren. Dit dossier is in grote lijnen hetzelfde als aan de 
Commissie van Indicatie (CvI) gestuurd diende te worden. De commissie van het SWV 
wordt toelaatbaarheidsadvies commissie (TAC) genoemd. 

 

1. De OSL consulent beoordeelt de inhoud en volledigheid en geeft eventueel aan             
welke onderdelen aanvulling behoeven: 

● VO-aanmeldformulier 
● OPP’s, IQ tests, doelen/aanpak/opbrengsten (informatie uit leerlingvolgsysteem) 
● Verslag intern zorgteam 
● Verslag multidisciplinair overleg (MDO), voorheen zorg adviesteam (ZAT) 
● Journaal 
● Overzicht verzuim 

 

2. De school completeert het dossier indien nodig en zendt het terug naar de OSL 
consulent. Die besluit of de aanvraag in behandeling wordt genomen.  
 

3. Het OSL geeft het dossier aan de SWV-adviseur (gedragsdeskundige, “Critical           
friend” ). Een tweede deskundige wordt vastgesteld a.d.h.v. de problematiek. De          1

SWV-adviseur en tweede deskundige voeren een gesprek met leerling, ouders en           
andere betrokkenen. In dit gesprek worden: 

● bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht,  
● de ingezette ondersteuning en effecten daarvan doorgenomen. Wat is er al           

ingezet en met welk effect? 
● de ondersteuningsbehoefte vastgesteld. Wat is voor deze leerling, ouders en          

school in deze situatie nodig? 
● mogelijkheden binnen de school geïnventariseerd en gewogen.  

Om vast te stellen welke (extra) ondersteuning toegewezen kan worden, aan een            
leerling, zijn 11 indicatoren opgesteld met betrekking tot de leerling, ouders en            
school: 
 

 

1 De Critical Friend is een gedragsdeskundige van een andere school uit hetzelfde samenwerkingsverband. Hij 
stelt vragen over wat er tot nu toe is gedaan, weet welke inzet mogelijk is binnen het SWV en geeft eventueel 
suggesties voor handelen.  
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Leerling indicatoren  
● Onderwijsbehoeften  
● Erkenning en verantwoording nemen voor eigen handelen 
● Er last van hebben 
● Bereid zijn hulp te accepteren 

 

Ouder indicatoren 
● Erkenning van en verantwoording nemen voor de problemen op school 
● Verantwoording nemen voor  eigen handelen 
● Bereidheid tot ondersteunend ouder gedrag 

 

School indicatoren 
● HGW cyclus doorlopen (waarnemen, analyseren en begrijpen, plannen en 

realiseren 
● Extra ondersteuning intern actief ingezet, gedragswetenschapper, 

(school)maatschappelijk werk, coach, mentor 
● Externe ondersteuning intern ingezet  (schil om school) 
● Ondersteuningsbehoeften 

 

Daarnaast is een ernsttabel ontworpen waarmee de ernst van bovenstaande 
indicatoren vastgesteld kan worden:  
 

Ernsttabel: 
● Mate van onderwijsachterstand 
● Diagnose leer/psychische problemen  
● Individuele problemen op meer dan 1 gebied 
● Individuele problemen in meer dan 1 milieu 
● Eerdere hulp heeft niet gebaat 

 

4. Door de SWV-adviseur en een tweede deskundige wordt een advies geformuleerd. 
Hierbij zijn drie uitkomsten mogelijk: 
4A. De leerling wordt toelaatbaar geacht tot het VSO  
Er wordt een positief advies opgesteld aan het SWV. Advies spreekt zich uit over: 

● Ondersteuningsbehoefte 
● Zorgzwaartecategorie (1, 2 of 3) 
● Ingang/einddatum 
● Ontwikkelingsperspectief: beoogde eindniveau/onderwijsniveau 

Het SWV neemt vervolgens een formeel besluit over de toelaatbaarheid. 

4B. Er is nog geen advies mogelijk. De leerling is momenteel niet toelaatbaar  

Er is nog veel te veel onduidelijk, waardoor nog geen besluit kan worden genomen. De               
SWV-adviseur geeft aan welke informatie nodig is om wel een advies mogelijk te             
maken. Hiervoor kan worden geadviseerd om het VO-team in te zetten voor            
onderzoek, overleg, advies. 
4C. De leerling is niet toelaatbaar tot het VSO  

De SWV-adviseur en de tweede deskundige zullen een advies formuleren over 
passende aanpak. 

● De leerling kan op eigen school blijven met inzet van eigen expertise en/of 
externe ondersteuning  

● De leerling gaat naar een andere VO-school 
● De leerling wordt verwezen naar een tussenvoorziening of bovenschoolse 

voorziening 
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In geval van 4A: 

5. De verwijzende school 3en/of ouders melden de leerling aan bij de VSO-school  

6. Het CvB van de VSO-school besluit over de plaatsing van de leerling en meldt de                
plaatsing bij het SWV. Wanneer wordt aangegeven dat de desbetreffende VSO-school           
de gewenste ondersteuning niet kan bieden, wordt in overleg met het SWV opnieuw             
gekeken naar een passende school.  
7. De VSO-school stelt op basis van het aanmeldingsdossier het voorlopig           
onderwijsperspectiefplan (OPP) op, mits deze nog niet aanwezig is 

8. De leerling volgt 6 weken onderwijs op de betreffende VSO-school en wordt in deze               
periode nauwkeurig gevolgd.  
9. De VSO-school stelt vervolgens op basis van deze 6 weken een definitief OPP op. 

10. De VSO-school legt het definitieve OPP ter ondertekening voor aan de ouders.  
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2 Het onderwijs op de Orion college Zuidoost 
 

2.1. Contactgegevens 
School   Orion College Zuidoost  

Brinnummer  
Directeur  
Zorgcoördinator  
Teamleider  
Gedragsdeskundig
e Adres  
Telefoon 
E-mail 
 
 

 20 WU 
Mr. Michel Trapenberg 
Mevr. Jerney van Gennip 
Mevr. Marion Hamel 
Mr. Cees Blij en Mevr. Charlaine Reval 
Bijlmerdreef 1289 1103 TV Amsterdam 
020-3681071 
info@orion.nl 

 

2.2. Onderwijsvisie  en onderwijsconcept 
Het OC ZO is een school voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in 
combinatie met zo nu en dan forse gedragsproblematiek. 

Respect voor de eigenheid van ieder kind staat in ons pedagogisch en didactisch 
handelen voorop. Vanuit dit respect willen wij  jongeren de veiligheid bieden die de 
basis vormt om tot een zo breed mogelijke zelfontplooiing te komen.  

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen toe te leiden tot positie binnen de 
maatschappij. Wij zetten daarbij in op een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. 
Daartoe is het van belang dat we onze leerlingen meegeven dat zij "er toe doen". 
Vandaar dat wij werken aan hun zelfbeeld, hun gevoel voor eigenwaarde en hun 
identiteit opdat zij als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een 
samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning,  eigen keuzes te 
maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 

Om dit te bereiken werken wij aan de competentieontwikkeling van onze leerlingen, 
aan het vergroten van hun sociale en communicatieve vaardigheden en aan de basale 
vaardigheden die het bedrijfsleven van onze leerlingen verlangt. Wij richten ons in het 
onderwijsaanbod steeds op hun later functioneren als zelfstandig burger in de 
samenleving: in wonen, werken en vrije tijdsbesteding.  

Een krachtig, respectvol en veilig schoolklimaat is de basis voor het onderwijskundig 
maatwerk dat wij willen leveren.  

Onze kernwaarden zijn: de leerling centraal, wederzijds respect, normbesef, veiligheid 
en vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zijn er van overtuigd dat deze 
waarden leiden tot een evenwichtige ontwikkeling van al onze leerlingen. 

Ons onderwijs houdt rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Onze 
leerlingen hebben baat bij een onderwijs- en ondersteuningsaanbod dat aansluit op 
hun mogelijkheden en talenten en dat tegelijkertijd aansluit bij de eisen die de 
samenleving daaraan stelt. Dit betekent dat wij garant staan voor een vloeiende 
overgang naar een plaats in een vorm van dagbesteding, op de beschermde of de 
beschutte arbeidsmarkt of zelfs in een vorm van MBO-niveau 1 of 2. 

Dit alles stelt eisen aan ons professioneel handelen en aan de manier waarop we 
samen met de ouders of verzorgers de ontwikkeling van hun kind, onze leerling, 
volgen, sturen en daarbinnen prioriteiten stellen. Dat doen we vanuit de wetenschap 
dat onze leerlingen een bredere vraag hebben dan een vraag naar 
competentieontwikkeling  alleen: het gaat ons om heel de mens en deze brede vraag 
proberen we te beantwoorden door middel van multi-disciplinaire aandacht en aanpak. 
Dat vraagt om een permanente bezinning op deskundigheid en samenwerking in de 
breedste zin van het woord. 
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2.3 Beschrijving van leerlingpopulatie 
De leerlingen van OCZO  vormen een doorsnede van de bevolkingssamenstelling van 
het stadsdeel. Het overgrote deel van de leerlingen is van Surinaamse, Antilliaanse en 
Afrikaanse afkomst. Vrijwel alle ongeveer honderd leerlingen zijn dan ook afkomstig 
vanuit dit stadsdeel. Enkelen komen uit Duivendrecht, Diemen of Amsterdam-Oost. 
Stichting Orion streeft naar thuisnabij onderwijs. De school kent nu nog een vrij 
piramidale opbouw, dat wil zeggen dat de onderbouw aanmerkelijk groter is dan de 
bovenbouw. De verwachting is dan ook dat de school de komende jaren zal 
doorgroeien tot zo’n honderdtwintig leerlingen. De school is een cluster 3 school, maar 
kent inmiddels ook een percentage leerlingen die een cluster 4 indicatie hebben. Bij 
deze leerlingen is echter het moeilijke gedrag vaak eerder een gevolg van overvraging 
en fasegebonden problematiek (opstandige pubers), dan van ernstige 
psychopathologie.  

Een deel van de leerlingen is op latere leeftijd naar Nederland gekomen waardoor er 
vaak sprake is van taalproblematiek en didactische verwaarlozing. De school legt in de 
onderbouw dan ook nog sterk de nadruk op basisschoolvakken als lezen, taal en 
rekenen. 

Op het OC ZO zitten overwegend leerlingen met cognitieve beperkingen en/of 
belemmeringen op de sociaal emotionele ontwikkeling.  

De laatste twee jaar zijn er ook aanmeldingen gekomen van leerlingen met een 
MG-status, afkomstig van Drostenburg. Het gaat hierbij om leerlingen met een fysieke 
beperking, meestal licht-motorisch, en een licht tot matige verstandelijke beperking. 
Doordat ons schoolgebouw een lift kent, kunnen wij ook deze leerlingen het onderwijs 
bieden dat zij nodig hebben. De verwachting is dat de komende jaren nog meer 
leerlingen met een MG-status worden aangemeld. 

Leraren binnen de Orionscholen denken en handelen niet vanuit de belemmeringen, 
maar vanuit de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Daarom staat  in de beschrijving 
van de populatie de onderwijsbehoefte centraal. Het uitgangspunt bij het bepalen van 
de onderwijsbehoefte is dat de leerling zichtbaar moeite heeft om de gestelde 
onderwijsdoelen te bereiken. Door goed te observeren vertaalt de leraar dit naar een 
specifieke onderwijsbehoefte en stemt daar het didactisch en pedagogisch handelen op 
af met als doel het leerrendement, het effect van het onderwijs op de leerling te 
verhogen. 

De beschrijving van de diversiteit van de populatie met de specifieke 
onderwijsbehoefte, vormt de basis voor het inrichten van onderwijsarrangementen in 
de school en het didactisch en pedagogisch handelen van de leraren.  

De diversiteit van de populatie wat betreft het ontwikkelingsperspectief wordt als volgt 
in beeld gebracht: 

-A: Diversiteit in leer- en onderwijsbehoefte vanuit gedragskenmerken en medische en  

      fysieke behoeften  

-B: Uitstroombestemming 2012-2013 en 2013-2014 

-C: Diversiteit in cognitieve mogelijkheden  

-D: De verschillende uitstroombestemmingen van de huidige populatie 

Het overzicht maakt zichtbaar dat de specifieke leer- en onderwijsbehoefte van de 
populatie zich niet beperkt tot één categorie, maar dat er sprake is van een leerlingen 
met een complexe problematiek. 
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2.4 De diversiteit van de leerlingen in beeld 
In de onderstaande grafieken wordt de populatie van Zuidoost in beeld gebracht. Het 
betreft hier de populatie van de school zoals die was bij de telling van 1 oktober 2014. 
Op dat moment stonden er honderd leerlingen ingeschreven op de locatie. Bij grafiek A 
wordt de onderwijsbeperking, dan wel de ondersteuningsbehoeften, van de leerlingen 
in kaart gebracht. Dit betreft dan alle verschillende diagnoses die meer vragen, dan het 
onderwijsaanbod voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking, dan onze 
gemiddelde populatie binnen de schoolstandaard biedt.  
 

 
Grafiek A 
 
 
 Externalisere

nde 
gedrags-pro
blematiek 
(vanuit 
stoornis) 

Externalisere
nde 
gedragsprobl
e-matiek 
(vanuit 
hechtingspro
ble- 
matiek) 

Autisme 
Spectru
m 
Stoornis 

Internalisere
nde 
gedragsprob
le-matiek 

Syndrom
en 

Meer-v
oudige 
handica
p 

Spraak/taal
-problemati
ek 

OB 29% 14% 39% 7% 4% 4% 4% 
MB 30% 30% 15% 10% 0% 10% 5% 
BB 23% 8% 19% 12% 12% 8% 19% 
 

Met behulp van grafiek A (n=100) wordt inzichtelijk dat het percentage leerlingen in 
de onderbouw met een Autisme Spectrum Stoornis zeer hoog is in vergelijking met 
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andere bouwen. Dit betekent dat hier extra veel structuur en duidelijkheid in het 
onderwijsaanbod moet worden ingebouwd. Daarnaast vraagt dit ook veel van het 
pedagogisch klimaat, alsook de inrichting van het schoolgebouw en de klassen. Aloude 
begrippen als rust, reinheid en regelmaat doen het goed bij deze doelgroep. In het 
onderwijsprogramma wordt deze aanpak verder verantwoord. 

Verder is te zien dat spraak-/taalproblematiek in de bovenbouw relatief veel voorkomt. 
Hierbij zal dus veel aandacht moeten zijn voor uitbreiding van de passieve en actieve 
woordenschat. Het ondersteunen van verbale informatie met behulp van visuele 
informatie is voor deze doelgroep van groot belang. Essentieel is dat instructie en 
materiaal hierop worden aangepast. Gunstig is dat OC ZO als specialisatie NT-2 heeft. 

Tot slot wordt duidelijk dat externaliserende gedragsproblematiek verklaard vanuit een 
stoornis bij een groot aandeel leerlingen voorkomt in alle bouwen. Dit kan verklaard 
worden door het feit dat leerlingen met een cluster 4 indicatie, ernstige 
gedragsproblematiek, maar ook een zwakbegaafd intelligentieniveau met regelmaat 
worden geplaatst op OC ZO. In de toekomst zal ook de doelgroep die juist lager 
functioneert een groter aandeel van de populatie beslaan. We moeten alert blijven op 
de samenstelling van de populatie, waarbij uitersten elkaar niet in de weg zitten. 

Op school wordt extra ondersteuning voor de autigroep geboden: De leerlingen 
werken met picto’s. De gehele dag wordt elke ochtend besproken en met picto’s 
gevisualiseerd. Deze picto’s blijven ook de gehele dag hangen zodat er steeds op kan 
worden teruggegrepen. Na het opstarten in de kring, gaan de leerlingen aan het werk 
op hun eigen werkplek zitten.  

  
 
 

 
Grafiek B 
 

In grafiek B is de uitstroom van de afgelopen twee schooljaren in kaart gebracht. 
Daarin springen een aantal zaken in het oog. In 2013-2014 zien we een groei van 
leerlingen die zijn doorgestroomd naar een vervolgopleiding, dat kan een ROC zijn, 
maar ook een praktijkschool of een bedrijfsopleiding. Begeleid werken is ook 
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toegenomen als uitstroombestemming. Een terugloop zien we bij de arbeidsgerichte 
en activiteitsgerichte dagbesteding van in totaal 42% in 2012-2013 naar 15%.  

Voor de verdere toekomst verwachten we een toename van de activiteitsgerichte 
dagbesteding, omdat er op dit moment een grotere instroom is van lager 
functionerende leerlingen. Door de invoering van de wet Passend onderwijs is het goed 
mogelijk dat in de toekomst de uitstroom naar vervolgopleidingen gaat afnemen. 
Overigens zijn wij van mening dat de leerlingen die naar het vervolgonderwijs zijn 
uitgestroomd dit juist te danken hebben aan de aanpak van onze school. Het betreft 
hier vaak leerlingen die vanwege met name sociaal/emotionele problematiek het in 
eerste instantie niet zouden redden op een VO-school. Door de ondersteuning op het 
OCZO zijn ze op dit gebied maar ook cognitief zo gegroeid dat ze op latere leeftijd, zo 
rond hun achttiende, de stap uiteindelijk toch kunnen maken. 

  

 

Grafiek C 

De tussentijdse uitstroom kent verschillende een opvallende uitschieter in schooljaar 
2012-2013. Waarschijnlijk door toeval zijn er dat jaar extreem veel Surinaamse 
leerlingen afgereisd naar België om daar te gaan wonen. De gezinnen verwachten dat 
het daar beter zou zijn in het onderwijs en voor het vonden van een baan. Ook zijn er 
ieder jaar een aantal leerlingen waarvoor enkele maanden naar de 20ste verjaardag nog 
geen passend werk of dagbesteding is gevonden.  
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2.5 Samenvatting van de diversiteit van de huidige populatie 
 

 
Grafiek D 
 

In grafiek D is te zien dat het aandeel leerlingen met een licht verstandelijke 
beperking (IQ 55 – 69) het grootst is. Ook wordt duidelijk dat in de onderbouw een 
steeds kleiner percentage leerlingen met een zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 70 – 
84) wordt aangenomen en een groter percentage leerlingen met een matig 
verstandelijke beperking (40 – 54). 

Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat het intelligentieprofiel de 
afgelopen jaren aan verandering onderhevig is. Er worden meer leerlingen 
aangenomen met een lager intelligentieniveau en minder met een hoger 
intelligentieniveau. Het gemiddelde intelligentieniveau ligt nu dan ook lager dan een 
aantal jaar geleden. Het leeraanbod is daarop aangepast voor deze doelgroep.  

De verklaring voor deze ontwikkeling is dat er een strenger verwijzingsbeleid wordt 
toegepast vanwege de wet Passend Onderwijs. Hierdoor zullen leerlingen met een 
zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 70 – 84) regelmatig in het regulier onderwijs les 
krijgen, met name het praktijkonderwijs zal hierdoor groeien. Wel is het zo dat 
leerlingen met een grote ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied ook na 
de onderbouw hun loopbaan op het Orion College Zuid vervolgen. Het betreft hier 
bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of 
angstproblematiek. Voor deze leerlingen wordt wel het onderwijsprogramma 
aangeboden dat past bij hun niveau en is het best denkbaar dat ze IVIO examens 
doen, één of meerdere certificaten halen en alsnog naar een vorm van arbeid 
uitstromen. 

De groei de populatie leerlingen met een matige en ernstige verstandelijke beperking 
wordt ook veroorzaakt door een strenger vervoersbeleid vanuit de Gemeente 
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Amsterdam. In het verleden verwees OCZuidoost leerlingen met een dergelijke 
intelligentie door naar onze locatie Noord Beijerland. 
 

 

 

 
Grafiek E 
 

Op basis van de informatie in deze grafiek E kan worden gesteld dat het grootste 
percentage leerlingen uitstroomt naar arbeidsgerichte dagbesteding en begeleid 
werken. Ook valt op dat in de onderbouw een kleiner aandeel leerlingen uitstroomt 
naar het vrije bedrijf. Daarentegen stroomt in de onderbouw een groter percentage uit 
naar activiteitsgerichte dagbesteding.  

Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat het onderwijs momenteel 
breed georiënteerd moet zijn. Als de trend voortzet zal in de toekomst de aandacht 
met name moeten uitgaan naar vormen van dagbesteding. Het leeraanbod zal moeten 
worden bijgesteld naar een lager en praktisch niveau. 

Een verklaring voor deze verandering van de populatie kan worden gevonden in de 
ingang van de Wet Passend Onderwijs en strengere eisen aan schoolvervoer, waarbij 
thuisnabijheid het eerste criterium voor het vergoeden van het vervoer. Hierdoor 
zullen de uitstroomperspectieven begeleid werken en vrije bedrijf in de toekomst 
minder voorkomen. 

Bij de verwachte uitstroombestemmingen staat het VO niet vermeld. Dit lijkt in 
tegenspraak met de gerealiseerde uitstroom in de voorgaande jaren, 2012-2013 en 
2013-2014. Het is echter zo dat wij als school voor zeer moeilijk lerenden in principe 
opleiden voor vormen van dagbesteding, arbeid en begeleid werken. Tijdens hun 
loopbaan blijken een aantal leerlingen zich zo positief te ontwikkelen dat zij na het 
behalen van een niveau 1 MBO certificaat nog meer in hun mars hebben en als ze 
daarbij ook nog gemotiveerd zijn voor een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld de horeca, 
dan zijn er alsnog mogelijkheden om door te stromen naar een vorm van 
vervolgonderwijs. 
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Op basis van de uitstroombestemmingen zoals die vastgelegd zijn in de OPP’s van 
2015-2016, springen een tweetal zaken in het oog. In de bovenbouw zijn er meer 
leerlingen die uitstromen naar arbeid/MBO in vergelijking met de onderbouw en 
andersom is de verwachting dat in de onderbouw meer leerlingen zullen uitstromen 
naar een vorm van activiteitsgerichte dagbesteding dan in de bovenbouw. Als 
verklaring kan hiervoor aangevoerd worden dat er de laatste jaren een tendens is die 
er op wijst dat er meer laag functionerende leerlingen worden aangemeld en aan de 
andere kant zien we bij evaluatie van OPP’s dat het CvB behoudend is bij het 
uitspreken van de uitstroomverwachting. 
 

2.6 Relatie tussen onderwijsbehoefte, leeraanbod en het 
leerproces 
De onderwijsbehoefte van leerlingen kunnen op vele manieren beschreven worden. 
Het is belangrijk dat de relatie tussen onderwijsbehoefte, leeraanbod en het 
onderwijsleerproces wordt aangeven. 

De onderwijsbehoefte staat op onze school in directe relatie met de afstemming van 
leeraanbod op het niveau van de leerlingen en de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces (de instructie, het klassenmanagement en de relatie tussen de 
leraar en de leerlingen). Immers als het aanbod te laag of te hoog is of de kwaliteit 
van de instructie onvoldoende, zien we niet de feitelijke onderwijsbehoeften van 
leerlingen maar de effecten van een kwalitatief slecht onderwijsaanbod.  

De leraar op het OCZO stemt het leeraanbod en het didactisch en pedagogisch 
handelen af op de grootste groep leerlingen in de groep (basisgroep) en differentieert 
het onderwijsaanbod en het onderwijsproces  naar inhoud, leertijd en aandacht die de 
leerling nodig heeft om de doelen te behalen. 

Een onderwijsbehoefte van de leerling bestaat uit twee delen:  

Welke doelen streef je met de leerling na? 

Wat heeft de leerling (extra nodig) om dit doel te bereiken? 

 

Aanbod Cluster van specifieke onderwijsbehoeften  

Talent •  complexe toepassingsopgaven 
•  cognitieve autonomie 
•  korte instructie 
•  matige hoeveelheid inoefening 
•  meervoudig strategiegebruik 

Basis ● korte instructie 
● klassikale inoefening 
● beperkt strategiegebruik 

Intensief •  meer instructie (enige tijd met concreet materiaal) 
•  inoefening van specifieke deelvaardigheden 
•  hulp bij strategiegebruik 
•  ondersteuning van de competentiegevoelens 

Zeer 
intensief 

•  veelvuldige instructie (lange tijd met concreet materiaal) 
•  regelmatige reflectie op leerproces tijdens verwerking 
•  langdurige inoefening van specifieke deelvaardigheden 
•  enkelvoudig strategiegebruik 
•  ondersteuning van de competentiegevoelens 
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Voor het in kaart brengen, gebruiken de leraren een groslijst van onderwijsbehoefte 
per leerling. Deze gegevens worden verzameld en resulteren in het vaststellen van de 
basisbehoefte van de individuele leerling, van een groep en van de hele school. 

Omdat het niet efficiënt en haalbaar is om voor elke leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte een aparte, individuele aanpak te bedenken wordt de 
ondersteuning aan leerlingen met een vergelijkbare hulpvraag geclusterd. In het OPP 
van de leerling wordt de individuele onderwijsbehoefte beschreven gerelateerd aan de 
volgende clusters: 
 

De algemene 
basisbehoefte van 
het grootste deel 
van de populatie 

Basisbehoefte + 
verdieping van de 
begeleiding en meer 
autonomie 

Basisbehoefte + 
intensivering van de 
begeleiding in het 
leerproces 

Basisbehoefte + 
zeer intensieve 
begeleiding in het 
leerproces 

 

● De onderwijsbehoefte van de grootste groep leerlingen; 
● De onderwijsbehoefte van de leerlingen die vergeleken met de grootste groep 

behoefte hebben aan verdieping, verrijking van de leerstof en meer 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het leerproces; 

● De onderwijsbehoefte van de leerlingen die vergeleken met de grootste groep 
behoefte hebben aan intensivering van onderwijsaanbod, verlengde leertijd en 
intensivering van het leerproces. 

 

Binnen ons onderwijs onderschrijven we de visie van Stevens op de basisbehoeften van 
het kind. 

 

We onderscheiden drie basisbehoeften: 
behoefte aan relatie, behoefte aan 
competentie en behoefte aan autonomie. 
(Stevens vanaf 1994) 

Onder de basisbehoefte relatie wordt 
verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd 
voelen, weten dat ze erbij horen, ze het 
gevoel hebben welkom te zijn, ze zich 
veilig voelen.  

Onder de basisbehoefte competentie 
wordt verstaan dat leerlingen ontdekken 
dat ze de taken die ze moeten doen, 
aankunnen; dat ze ontdekken dat ze 
steeds meer aankunnen.  

Onder de basisbehoefte autonomie wordt 
verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval 
voor een deel) hun leergedrag zelf 
kunnen sturen.  

Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan het 
onderwijs ten grondslag ligt. Voor de leraar betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op 
deze basisbehoeften. Dat doet hij door de interactie, de instructie en het 
klassenorganisatie af te stemmen op de leerlingen en rekening op een haalbare wijze 
te houden met de verschillen in onderwijsbehoeften. 

Om een beter inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie 
hebben wij het team gevraagd om op een zestal aspecten van het onderwijs aan te 
geven van welke leerlingen zij menen dat die nog extra ondersteuning nodig hebben. 

18 

 



 

De zes aspecten die worden onderscheiden zijn:  

Instructie, de wijze waarop de lesstof aan de leerlingen wordt aangeboden 

De leraar, de houding en het handelen van de leerkracht voor de groep 

Activiteiten en opdrachten, op welke wijze activiteiten en opdrachten worden 
aangeboden 

Omgeving, de inrichting van het klaslokaal en de mogelijkheden die dit biedt 

Feedback, de wijze waarop er op het werk en gedrag van de leerling gereageerd wordt 

Groepsgenoten, de samenstelling van de groep, rekening houdend met de eigenheid 
van de leerlingen.  

  

Bij instructie wordt het aansluiten bij de ervaring van de leerlingen, de betekenis 
daarvan in het dagelijks leven en het gebruik maken van denkstimulerende technieken 
extra belangrijk gevonden. Wat opvalt is dat de ondersteuning van instructie met 
fysieke handelingen relatief laag scoort. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit hier 
de mening van de groepsleerkrachten is gepeild. Bij de vakleerkrachten zal dit anders 
zijn, mede omdat het credo van ons onderwijs is: leren door doen. 
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In het gedrag van de leraar wordt aangegeven dat het voor veel leerlingen belangrijk 
is om gewenste leerhandelingen te modelleren, dat er teruggevraagd en herhaald 
wordt wat er is gezegd en dat er gemonitord wordt of het gewenste gedrag bereikt 
wordt. Het is zeer positief te noemen dat de leerkrachten zich hier zo bewust van zijn. 
Binnen het activerende instructie model (ADI-model) dat binnen het onderwijs als 
standaard voor de manier van lesgeven gehanteerd wordt, worden bovenstaande 
handelingen tot aan automatisme. 

Een punt van aandacht is dat de leerkracht niet alert lijken op het vermijden van 
figuurlijk taalgebruik, terwijl er op onze school een aanzienlijk deel van de leerlingen 
een stoornis in het autistisch spectrum heeft. Bij autisme is aangetoond dat mensen 
dan moeite hebben met beeldspraak en hiervan in verwarring kunnen raken.  

 

Er wordt veel aandacht besteed aan het stap voor stap aanbieden van activiteiten en 
opdrachten, het stimuleren tot het zoeken van oplossingen en het uitlokken tot 
denken. Een dergelijke aanpak is natuurlijk sowieso al van belang voor leerlingen met 
een licht verstandelijke beperking, die zelf een beperkt oplossingsrepertoire hebben en 
veelal extrinsiek gemotiveerd moeten worden. Het belang van het leren door fysieke 
ervaringen en het koppelen van emotie en ervaring hoeft voor minder leerlingen extra 
benadrukt te worden in de ogen van de leerkrachten. Terwijl het voor onze leerlingen 
belangrijk is te leren door gebruik te maken van verschillende zintuiglijke ervaringen.  
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Over de omgeving waarin de leerlingen verkeren benadrukken de leerkrachten heel 
sterk de structuur en veiligheid, er moet veel structuur aanwezig zijn, de overgang 
tussen activiteiten dienen gestructureerd te zijn en de sfeer in de groep dient veilig en 
prettig te zijn. Daarnaast moet de omgeving ook uitdagend zijn en tot leren en 
ontdekken stimuleren. Het samen laten oefenen met anderen wordt binnen de groep 
minder belangrijk geacht voor de leerlingen. Een mogelijke reden hiervoor is dat de 
niveaus tussen de leerlingen onderling sterk uiteen lopen. Dit zal bij de praktische 
vakken heel anders liggen, waar samenwerking vaak essentieel is, zoals in de horeca, 
schoonmaak en winkelpraktijk. 
 

 

Bij feedback wordt het benadrukken van succeservaringen en het verwoorden van wat 
een leerling goed gedaan en geleerd heeft voor het merendeel van de leerlingen extra 
belangrijk geacht. Tevens is zo dat de feedback consequent dient te zijn t.a.v. 
dezelfde leerling, maar ook tussen de leerlingen. Er wordt minder belang gehecht aan 
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het benoemen en het bekrachtigen van de inzet, terwijl dit bij onze leerlingen 
regelmatig belangrijker is dan het bereikte resultaat, omdat de vorderingen bij de 
leerlingen vaak beperkt zijn. In de toekomst kan dit ook verbetering van de prestaties 
opleveren. Bij de feedback wordt op dit moment nog relatief weinig gebruik gemaakt 
van picto’s. Met de toename van steeds meer leerlingen die niet kunnen lezen en 
schrijven zal dit heroverwogen moeten worden.  

 

Bij de groepsindeling wordt op dit moment veel rekening gehouden met het didactisch 
functioneren van de leerlingen. Leerlingen worden waar mogelijk ingedeeld in een 
groep met hetzelfde uitstroomperspectief en waar zij dus mee kunnen samenwerken 
en leren en die positief op elkaar reageren. Binnen een kleine school van nog geen 
100 leerlingen blijft dit altijd een opgave en een punt van aandacht. Je kunt een 
leerling van 13 jaar niet tussen 17- en 18-jarigen plaatsen al heeft hij hetzelfde 
leerniveau. 

Elk jaar is dit weer een heel gepuzzel en geeft dit aanleiding tot discussie. De 
beslissingen die worden genomen zijn echter altijd goed gemotiveerd.  
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Schoolstandaard CO Zuidoost 
 

Standaard OB MB BB Uitstroomrichting 

 13-
14 

15-1
6 

17-18
-19 

 

Gevorderd 2 9-1
0 

11-1
4 

14-15 MBO 1 en 2 

Gevorderd 9-1
0 

10-1
1 

11-12 Vrije bedrijf/PRO/SWV 

Voldoende 
(basis) 

7-8 8-9 9-10 SWV/arbeidsmatige dagbesteding 

Minimum 
(intensief) 

4-5 5-6 6-7 (licht)arbeidsmatige dagbesteding 

 

De schoolstandaard is een overzicht van het leeraanbod van de school. Op basis van 
het ontwikkelingsperspectief van de populatie is met behulp van de leerlijnen van het 
CED een leerstandaard ontwikkeld. Op dit moment behaalt minimaal 60% van de 
leerlingen het Voldoende oftewel basisniveau. Van een leerling die als 
uitstroomperspectief arbeidsgerichte dagbesteding heeft wordt verwacht dat hij in de 
bovenbouw, de transitiefase, een leerplafond van niveau 10 van de CED-leerlijnen zal 
kunnen  behalen.  In de OPP’s van de individuele leerlingen staat dit uitgesplitst in de 
verschillende vakgebieden en sociaal-emotionele ontwikkeling en daar wordt ook 
rekening gehouden met ieders individuele ondersteuningsbehoefte. 
 

 Relatie competentie Autonomie 
Interactie De leraar heeft dagelijks 

persoonlijk contact met 
iedere leerling 

De leraar reflecteert op 
het leergedrag en de 
leerprestatie van de 
leerlingen en legt nadruk 
op wat goed gaat. 

De leerlingen krijgen 
ruimte na te denken, 
initiatieven worden 
gehonoreerd en de 
leerlingen hebben 
inbreng in het leerproces  

Instructie  De instructie is afgestemd op 
de belevingswereld van het 
kind en is een leermoment 
waarin de leraar de 
leerlingen constant 
observeert en monitort 

Activerende instructie 
waarin de leerling veel 
succeservaringen opdoet 
en stap voor stap 
begeleidt wordt naar een 
zelfstandige verwerking  

Leerlingen kort duidelijk 
instructie geven over het 
leerdoel en vervolgens 
de verwerking deels zelf 
laten kiezen en 
vormgeven 

klassenorganisatie De leraar creëert 
ontmoetingstijd en tijd voor 
aandacht voor de leerlingen 
door het inrichten van vaste 
hulprondjes en een planning 
voor korte gesprekken 

Aanpassingen in tijd, 
ruimte en positieve 
aandacht. 
Samen oefenen tot de 
leerling merkt dat hij het 
zelf kan 

De leerlingen plannen 
zelf wat ze gaan doen en 
in welke volgorde. 
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3 De inrichting van de basisondersteuning 
 

De kwaliteit van de basisondersteuning binnen de Orion scholen is gebaseerd op het 
Orion kwaliteitskader voor goed onderwijs. Alle scholen werken opbrengstgericht en 
cyclisch aan de interne kwaliteit van het onderwijsaanbod, de ondersteuningsstructuur 
en de professionalisering van de leraren.  
 

3.1 Werkwijze leerlingenzorg 
 
Wat bedoelen we met leerlingenzorg?  

Onder leerlingenzorg verstaan wij het geheel van maatregelen dat genomen wordt om 
leerlingen te helpen om op hun ontwikkelingsniveau te kunnen functioneren. In dit 
protocol wordt beschreven hoe wij omgaan met de zorg in onze school.  

De fasen  

In onze zorg naar kinderen onderscheiden we vier fasen: 
1. Signaleren : het ontdekken van “opvallende” kinderen.  
2. Screening/ analyse: het doen van nader onderzoek. (mdo) 
3. Handelen : extra hulp in de klas door leerkracht en eventueel inzet IBL van  Cordaan 
4. Evaluatie : het bespreken van de effecten van de extra begeleiding.  
(NB In incidentele gevallen kan worden afgeweken van de procedure. Dit ter 
beoordeling door de Zorgcoördinator (in overleg met de CVB). Onderstaand een 
schematische weergave van de fases: 

Stap Beschrijving Uitvoerders Ondersteuners 
 
Signaleren 
 
 
 

 
Journaal registratie in Som 
Sova-lessen (Leefstijl) 
Groepsbesprekingen 
Methode gebonden toetsen 
leerkrachtindruk 

 
Leerkracht 

 
Collega’s  

 
 
 
Analyseren 
 
 
 

 
Analyseren van de ingezette 
instrumenten en indrukken. Bij een 
achterstand wordt een individuele 
analyse gemaakt van de leerling. En 
wordt er een mdo-hulpvraag in 
gediend bij de CVB. 

 
Leerkracht 

 
Zorgcoördinator 
Intern 
Begeleider 

 

Ouders informeren en een overleg inplannen  
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Handelen 

Mogelijk inzet IBL. (Cordaan) 
Een handelingsgerichte aanpak 
beschrijven in SOM. Afspraken 
voortvloeiend uit het mdo. 
Mogelijk terug te zien in de 
ondersteuningsbehoefte van het 
groepsplan. 
 
 
 

 
Leerkracht 

 
Zorgcoördinator 
 

 

Evaluatie Aan het einde van de periode 
wordt de aanpak geëvalueerd, 
bijgesteld en/of externe hulp 
ingezet. 

Leerkracht 
IBL 
Zorgcoördin
ator 
 

 
CVB 

 

Ouders informeren en een overleg inplannen 
 

Verslaglegging 

Alleen enkele documenten, zoals rapporten van externe deskundigen zullen nog 
aanwezig zijn in onze afgesloten dossierkast. Deze bevinden zich in de kamer van de 
zorgcoördinator. Alle overige gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in twee 
digitale systemen:  
1. In het Cito LVS/ of de Drive de gegevens van de toetsen van het leerlingvolgsysteem  
2. In SOM alle overige gegevens:  
             - Leerling gegevens  
             -Journaal: alle acties met betrekking tot de leerling, zoals verslagen van  
               gesprekken, onderzoeksverslagen, observaties, telefoongesprekken met  
              ouders, akkefietjes in de klas  e.d. handelingsgerichte aanpakken en evaluatie 
hiervan 
            - De verzuimregistratie 
 
De administratieve medewerker draagt zorg voor de invoering en het bijhouden van de 
leerling gegevens. Leerkrachten zijn wel verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van 
wijzigingen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het bijhouden van de overige 
gegevens in SOM. Overige medewerkers van de school voegen relevante gegevens in 
het systeem toe na een actie (gesprek, onderzoek, observatie etc.) met betrekking tot 
het kind; denk aan Zorgcoördinator, IB’er. etc. Ter ondersteuning kunnen de 
leerkrachten gebruik maken van een aantal vaste formulieren in SOM. 
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Leerlingbespreking  

Drie keer per jaar is er een leerlingbespreking, die wordt voorgezeten door de 
zorgcoördinator. Aan de start van het schooljaar vindt er een korte 
start-leerlingbespreking plaats waarin een gezamenlijk startpunt wordt bepaald. Twee 
keer per jaar is er een uitgebreidere leerling bespreking:  in februari en juni. Deze 
leerlingbesprekingen worden gekoppeld aan de opbrengstgesprekken. De nadruk ligt 
dan op de volgende vragen:  

● Welke doelen streef je met het kind na? 
● Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? 
● Wat is er (nog meer) nodig om dit doel te bereiken? 
● Wat is er nodig om het volgen van onderwijs optimaal te laten verlopen? 
● In hoeverre zijn de gestelde doelen gerealiseerd? 

Het format leerlingbespreking wordt een week voor aanvang van de leerlingbespreking 
door de leerkracht ingevuld aangeleverd in de desbetreffende map in de Drive (cloud 
omgeving van Google). 
 
Naast de leerlingbespreking vindt elke eerste woensdag van de maand het MDO plaats, 
waarin leerlingen worden besproken wiens didactische ontwikkeling stagneert om welke 

redenen dan ook. Deze leerlingen worden ingebracht door de mentor bij de 
zorgcoördinator middels 
het hulpvraag formulier. In de drive staat er voor elke groepsleerkracht een map klaar 
met daarin het 
hulpvraagformulier.  

 
Planning zorgroute: 

Maand Beschrijving Uitvoerders Ondersteuners  

Augustus/ 
September 
 
 
 
 
 
 
Voor 1-10 

Groepsplan 
Periodeplan 
 
Start-leerlingbespreking 
 
 
Vaststellen OPP’s  
 
OPP’s ondertekenen door 
gezaghebbende 
 
 

Leerkracht 
 
 
Cvb + 
leerkracht 
 
 
Cvb 
 
Leerkracht 

Interne Begeleider 
 
 
 
 
 
 
 
Interne begeleider 
Zorgcoördinator 

Oktober/ 
November 

Huisbezoeken/telefonisch 
contact. Eerste gesprekken met 
betrokken hulpverlening. 

Leerkracht 
Zorgcoördinator 

 
Zorgcoördinator  

Januari Toetsweek 
 
Evalueren groepsplan 

Leerkracht 
 
Leerkracht 

Interne Begeleider 
 
Interne Begeleider 

Februari Opbrengstgesprekken 
 
 
Leerlingbespreking 
 

Leerkracht/Inter
nebegeleider 
 
Leerkracht/ Cvb 
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10min gesprekken/voortgangs- 
gesprekken met gezaghebbende 
en leerling.  

 
Leerkracht 

MT 

Maart Loverboylessen 
Training onbedoeld zwanger 

Scharlakenkoord 
St. Siriz 

Zorgcoordinator 

April Telefonisch contact met 
ouders/contact met de betrokken 
hulpverlening. 

Leerkracht 
Zorgcoördinator 
 

 

Mei Toetsweek 
Afname SEOL 
 
Evalueren groepsplan 

Leerkracht 
 
 
Leerkracht 

Interne Begeleider 
 
Interne Begeleider 

Juni Opbrengstgesprekken 
 
 
Leerlingbespreking 
 
Project Cash money budget 
 
10min gesprekken/voortgangs- 
gesprekken met gezaghebbende 
en leerling. 
 
Invullen overdrachtsformulier 
 
 
Opstellen nieuw OPP  

Leerkracht 
Interne 
Begeleider 
 
Leerkracht/ Cvb 
 
Madi 
 
Leerkracht 
 
 
 
Leerkracht 
 
 
Cvb  

 
 
 
MT 
 
Zorgcoordinator 
 
Interne Begeleider 
Zorgcoördinator  
 
 
Cvb 
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3.2 Het onderwijsaanbod 
 

Het onderwijsaanbod binnen het OCZO stelt alle leerlingen in staat om de doelen te 
bereiken die binnen hun mogelijkheden liggen. Het onderwijsaanbod wordt gezien als 
bagage voor de toekomst 

 

DATA 

Bijlage 4.1-1: 
schoolstandaard 

Binnen de Orionscholen is het onderwijs ingericht in verschillende leerroutes 
gericht op de uitstroombestemmingen van de leerlingen. Het leeraanbod binnen 
deze leerroutes is afgestemd  op de diversiteit van de populatie en is ingericht in 
gedifferentieerde onderwijsarrangementen waarin de leertijd, het leerinhoud, de 
instructie, de leertijd en het leerproces   zijn afgestemd op de onderwijsbehoefte 
van de leerlingen. 

 

Schoolstandaard 

 

DUIDEN 

Bijlage 4.1-2: 
voorbeeld van een 
schoolanalyse 

Het onderwijsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd vanuit de leerlingresultaten op 
schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau en aangepast of herzien waar 
nodig. 

Iedere locatie organiseert jaarlijks: 

1x evaluatie op schoolniveau 

2x evaluatie op groepsniveau 

2x evaluatie op leerlingniveau 

 

 

 

DOELEN 

Bijlage: 4.1-3 
doelenkaarten en 
arrangementenkaar
t  

 De tussen- en einddoelen in de leerroutes zijn vastgelegd en daarmee is ook 
vastgesteld welke streefdoelen de school wenst te halen met leerlingen.  

De school hanteert doorlopende leerlijnen voor alle vakgebieden en werkt 
planmatig aan de doelen in deze leerlijnen. 

De leerlingen worden afhankelijk van hun mogelijkheden en onderwijsbehoefte 
geplaatst in een leerroute.  

De uitstroombestemming de tussen- en einddoelen, het te verwachten 
leerrendement en de onderwijsbehoeften wordt  in het ontwikkelingsperspectief 
van de leerling vermeld. 

Doelenkaarten en arrangmentenkaarten 

 

DOEN 

4.1-4  groepsplan 
+evaluaties  

4.1-5  Voorbeeld 
individueel 
handelingsplan 

De leraar biedt het leeraanbod aan in een basisarrangement gebaseerd op de 
onderwijsbehoefte van de grootste groep leerlingen. De leraar organiseert het 
onderwijs op zo’n manier dat er ruimte ontstaat voor differentiatie in instructie, 
verwerking en ondersteuning van leerlingen. We onderscheiden een basis- (zeer) 
intensief en een verdiept leeraanbod.In een arrangementenkaart/groepsplan zijn 
de doelen, de differentiatie, de werkwijze en planning en de evaluatie 
opgenomen. Individuele (deel)handelingsplannen worden opgesteld wanneer de 
basisondersteuning zoals beschreven in het groepsplan  voor de leerling 
ontoereikend is. 

Groepsplan 

Individueel handelingsplan/opp 
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https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKnNm5tU0pueUJleFU
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9iaetpvSJhWMBbiCTEjT4NgKKRgrffMLxnHY4PsR4/edit#gid=971125980
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1WT2hQVdWI2BptK2-wxXFKmTJ5SrmIkpkRRJ5YiRDVBs/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9iaetpvSJhWMBbiCTEjT4NgKKRgrffMLxnHY4PsR4/edit#gid=971125980
https://docs.google.com/document/d/1WT2hQVdWI2BptK2-wxXFKmTJ5SrmIkpkRRJ5YiRDVBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1WT2hQVdWI2BptK2-wxXFKmTJ5SrmIkpkRRJ5YiRDVBs/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKnNm5tU0pueUJleFU
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKnNm5tU0pueUJleFU
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKnNm5tU0pueUJleFU
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1WT2hQVdWI2BptK2-wxXFKmTJ5SrmIkpkRRJ5YiRDVBs/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit


 

3.3 De ondersteuningsstructuur 
 

De onderwijsstructuur in de school  is zo ingericht dat de leerrendement en 
onderwijsbehoefte van de leerlingen constant in beeld is. Het effect van 
onderwijsaanbod wordt nauwlettend gevolgd om de toekomstmogelijkheden van de 
leerlingen te versterken en vergroten.  

 

DATA 

Bijlage 4.2-1 voorbeeld 
groepsresultatenoverzich
t 

De opbrengsten / het leerrendement van de leerlingen worden op een 
betrouwbare en inzichtelijke wijze in beeld gebracht op schoolniveau, 
groepsniveau en leerlingniveau in een toegankelijk leerlingvolgsysteem 
en een ontwikkelingsperspectief per leerling.  

Alle leraren verzamelen de  leerlingresultaten en zijn in staat de 
gegevens interpreteren en de relatie te leggen met de inrichting van 
het onderwijs en het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. 

Groepsresultatenoverzicht 

 

 

DUIDEN 

Bijlage 4.2-2 format 
groepsplanbespreking  

Bijlage 4.2-3 format 
leerlingbespreking 

Het effect van het onderwijs op de resultaten van de leerlingen  wordt 
tenminste 2x per jaar geanalyseerd en geëvalueerd in groeps- en 
leerlingbesprekingen. 

In de school is een multidisciplinair overleg ingericht . Dit is een intern 
team van deskundigen die de leraar  en directie ondersteunt bij het 
analyseren van het effect van het onderwijs op de leerlingen en vanuit 
deze analyse verbeterpunten van het onderwijs  t.a.v. van de leerling, 
de groep of de school formuleert. 

Format groepsplanbespreking 

Format leerlingbespreking 

 

DOELEN 

Bijlage: 4.2-3  format 
ontwikkelingsperspectief 

Bijlage: 4.2-4  criteria 
voor het bepalen van het 
ontwikkelingsperspectief 

 De bovenstaande analyse heeft meerdere doelen 

1) Het opstellen, herzien of bijstellen het ontwikkelingsperspectief  van 
de leerling ; 

2) Bijstellen en aanpassen van  aanpak (leerinhoud, leertijd enz.) voor 
de leerling ; 

3) De leerling te plaatsen in het juiste arrangement (basis- intensief- 
verdiept); 

4) Het herzien van  de inrichting van het leeraanbod en het leerproces 
in de verschillende onderwijsarrangementen; 

5) Het opstellen van een verbeterplan binnen een van de leergebieden 
of gericht op de professionalisering van de leraar.  

 

OPP 

 

 

DOEN 

Bijlage 4.1-5  procedure 
voor de startende de 
zittende en de 
vertrekkende leerling 
bijlage 4.1-8 
handelingskalender 

De school hanteert vaste procedures voor het vaststellen en monitoren 
van de vorderingen van de leerlingen. 

In een handelingskalender zijn alle acties gepland van de leraar, de IB, 
de teamleider en het intern Multi disciplinair overleg in de jaarlijkse 
onderwijscyclus voor de binnenkomende leerlingen, de zittende 
leerlingen en de uitstroomleerlingen. 

Onderdeel van deze handelingskalender is een toetskalender 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTlizKkmusc0YJS_kMwl4KGHjW2ICQxQ-dBYnvyhPDg/edit#gid=744022899
https://docs.google.com/document/d/1-BXzf8F1lq_LCXCPbAA7reeWUL4IqdkQ6911fSPm3gI/edit?ts=56a4b56c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTlizKkmusc0YJS_kMwl4KGHjW2ICQxQ-dBYnvyhPDg/edit#gid=744022899
https://docs.google.com/document/d/1-BXzf8F1lq_LCXCPbAA7reeWUL4IqdkQ6911fSPm3gI/edit?ts=56a4b56c
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1-BXzf8F1lq_LCXCPbAA7reeWUL4IqdkQ6911fSPm3gI/edit?ts=56a4b56c
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKna0xBa1ZoZW1iVDQ
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTlizKkmusc0YJS_kMwl4KGHjW2ICQxQ-dBYnvyhPDg/edit#gid=744022899
https://docs.google.com/document/d/1-BXzf8F1lq_LCXCPbAA7reeWUL4IqdkQ6911fSPm3gI/edit?ts=56a4b56c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTlizKkmusc0YJS_kMwl4KGHjW2ICQxQ-dBYnvyhPDg/edit#gid=744022899
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTlizKkmusc0YJS_kMwl4KGHjW2ICQxQ-dBYnvyhPDg/edit#gid=744022899
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Fyuk0DLSKna0xBa1ZoZW1iVDQ
https://docs.google.com/document/d/1EnBju5NHwsDroz7rlqBLFpWgG35r6gwiO3gEK7teie8/edit


 

 

3.4 De professionalisering van de leraren 
Binnen Orion is werken  aan een professionele leergemeenschap een structureel 
onderdeel van het onderwijs. De  onderwijsprofessionals werken samen aan een zo 
hoog mogelijk effect van het onderwijs op de leerresultaten van de leerlingen in de 
vakdidactische en vakoverstijgende leergebieden. Aan de didactische en pedagogische 
competenties van de leraren worden binnen Orion hoge eisen gesteld en er wordt 
cyclisch gewerkt aan de kwaliteit van het leren (aanbod en inhoud).  
 

 

DATA 

 

Er wordt jaarlijks een nulmeting gedaan van de didactische, organisatorische 
en pedagogische competenties van leraren. 

De competenties zijn schriftelijk vastgelegd per locatie en kunnen vergeleken 
worden met de landelijke bekwaamheidseisen voor registerleraar. 

Op onderdelen van het onderwijsleerproces, zoals het lesmodel, worden 
specifieke metingen ingezet om verder inzicht te krijgen in de competenties. 

Bijlage 4.3-1 nulmetingen 

Bijlage 4.3-2 andere metingen 

Nulmeting 

 

 

 

DUIDEN 

 

De nulmetingen  worden geanalyseerd met de leraren en vergeleken met de 
landelijke standaarden. Hoeveel procent van de leraren voldoet aan de 
standaarden? 

Hoeveel procent van de leraren zit boven de standaarden? 

Hoeveel procent van de leraren zit onder de standaarden? 

En wat is het zichtbaar effect op de leerlingen? 

Bijlage 4.3-3: analyse nulmetingen  

 

 

 

DOELEN 

 De professionaliseringsdoelen voor het team en de individuele leraren 
vastgelegd in een gedifferentieerd professionaliseringsplan: 

● Doelen voor excellente leraren 
● Doelen voor de leraren die voldoen aan de basiscompetenties 
● Doelen voor leraren die niet voldoen aan de basiscompetenties 

Het gewenste leraargedrag wordt in concrete afspraken  vastgelegd. In de 
beschrijvingen is zichtbaar dat het didactisch, pedagogisch en 
organisatorisch gedrag van de leraar afgestemd is op de toenemende 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling. 

De school formuleert op deze wijze een standaard voor de kwaliteit van de 
leraar en  legt de relatie met de opbrengsten van de leerlingen.  

Bijlage 4.3.-4: format gedifferentieerd professionaliseringsplan 

Professionelingsplan 

Bijlage 4.3-5: format persoonlijk professionaliseringsplan 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3meEdqqaAeozJiyhKCLlctWx8HfuOdTLJ9dB19TMQg/edit#gid=387074516
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3meEdqqaAeozJiyhKCLlctWx8HfuOdTLJ9dB19TMQg/edit#gid=387074516


 

 

 

 

DOEN 

Alle leraren worden jaarlijks tenminste 2x geobserveerd en hebben een 
begeleidingsgesprek met een intern begeleider/teamleider 

In een gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt 
het behalen van de gestelde doelen systematisch besproken. 

Alle leraren werken als team en individueel systematisch aan de verbetering 
van de vaardigheden in een persoonlijk professionaliseringsplan 

De organisatie bespreekt deze vanuit twee gezichtspunten: 
● Kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
● Professionaliseringsbehoefte van de leraar  

Bijlage 4.3-6 observatieformulieren 

Observatieformulier 

Bijlage 4.3.7 gesprekkencylcus 
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3.5. Taken, verantwoordelijkheden binnen de 
ondersteuningsstructuur 

Binnen de ondersteuningsstructuur van het OC ZO staan twee organen centraal: de 
CVB (commissie voor begeleiding) en het MDO (multi-disciplinair overleg). Daarnaast is 
er een grote rol weggelegd voor de teamleiders en directie. Hieronder zullen in 
algemene zin deze organen toegelicht worden en vervolgens zullen specifiek de taken 
en verantwoordelijkheden van verschillende disciplines toegelicht worden. 
 

3.5.1 CVB en MDO 

Zowel de CVB als het MDO wordt voorgezeten door de ZC. Deze medewerker heeft het 
mandaat van de directeur gekregen om de CVB voor te zitten en in die rol formeel 
besluiten te nemen over opstellen en bijstellen van het OPP. De directeur blijft 
eindverantwoordelijk. 

 

CVB 

De commissie voor begeleiding bestaat uit de volgende vaste leden: 

● Directeur 

● Zorgcoördinator 

● Schoolarts (GGD) 

De CVB komt een aantal keren per jaar in deze vaste formatie bij elkaar om te 
voldoen aan de wettelijk vastgestelde kerntaken: 

● Jaarlijks vaststellen van het OPP 

● Vaststellen van het instroom-OPP  

● Mogelijk bijstellen van het OPP 

 

Werkwijze OPP 

Het OPP wordt door de orthopedagoog opgesteld nadat de CVB bijeen is gekomen en 
de inhoudelijke aspecten van het OPP heeft doorgenomen en vastgesteld. Het gaat om 
de persoonsgegevens, het niveau van cognitief functioneren, de belemmerende en 
beschermende factoren, het huidige didactische niveau, de leerroute die uit het 
didactische niveau voortvloeit en een afstemming op de individuele 
onderwijsbehoeften. Er volgt hiervan een integratief beeld en een conclusie van de 
uitstroombestemming op basis van alle zojuist benoemde aspecten. Het OPP wordt 
zowel voor de zittende leerlingen opgesteld als voor nieuwe leerlingen die zich in de 
loop van het schooljaar aanmelden. Het OPP wordt binnen zes weken gemaakt en door 
de ouders ondertekend. Mogelijkerwijs kan een OPP bijgesteld worden. Het is dan van 
belang dat de ouder hiervan op de hoogte wordt gesteld en het OPP vervolgens 
opnieuw leest en ondertekent. 
 

MDO 

Het MDO is binnen de school een toegevoegde specifieke deskundigheid op het gebied 
van de kinder- en jeugdpsychiatrie en deskundig op gebied van verschillende 
hulpverleningsvormen. Het is een multidisciplinair overleg waarin op basis van de 
verschillende kennisgebieden de directie geadviseerd wordt rond het brede gebied van 
zorg. Het schoolse functioneren van het kind met een psychiatrisch beeld en diens 
interactie in en met het gezin en zijn omgeving wordt in het overleg met de 
verschillende disciplines in kaart gebracht. 

Het MDO is mede verantwoordelijk voor de zorg die, binnen de school, aan het kind 
wordt gegeven. De ontwikkeling van de leerling wordt besproken aan de hand van 
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observaties, didactische toetsen, onderzoeken (psychologisch, psychiatrisch, gezin) en 
afstemming met hulpverlening en ouders. De aanpak en zorg kan op basis daarvan 
worden bijgesteld. 

De verschillende disciplines in het MDO brengen het beeld en de handelingsadviezen 
vanuit hun eigen deskundigheid en taak binnen het zorgaanbod van de school als volgt 
in kaart. 

Het MDO wordt gevormd door werknemers die ook in de CVB zitten. Het MDO hoeft 
echter niet altijd in volledigheid bij elkaar te zijn om bovenstaande activiteiten uit te 
voeren. Het MDO heeft een adviserende functie richting de CVB, zodat de CVB zich 
binnen de beschikbare tijd kan richten op de kerntaak.  
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Het MDO bestaat uit de volgende leden (wisselend van samenstelling): 

● zorgcoördinator  

● Schoolarts  (GGD) 

● Orthopedagoog/GZ- psycholoog 

● Teamleider  

● Leerkracht (afhankelijk van de hulpvraag) 

● Directeur 
 

NB: Stichting Orion heeft in het management statuut beschreven dat het advies dat de 
CVB over het OPP van de leerling richting het bestuur moet geven gemandateerd  is 
aan de directeur van de locatie. 
 

3.5.2 Taken en verantwoordelijkheden uitgewerkt 
 
Leerkracht  
Taken/verantwoordelijkheden: 

●  
● de groepsleerkracht verzorgt het onderwijs van alle avo- vakken en is de vaste 

mentor van de groep 
● de groepsleerkracht stelt jaarlijks de onderwijsbehoefte vast van al zijn 

leerlingen op individueel niveau en op groepsniveau 
● de groepsleerkracht signaleert welke leerlingen op welke gebieden een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben 
● de groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en 

onderhoudt structureel communicatie met ouders 
● de groepsleerkracht houdt in SOM dagelijks het afwezigheidsoverzicht, de 

incidentregistratie en het journaal bij 
● de groepsleerkracht geeft les volgens het ADI-model 
● de groepsleerkracht voert elke periode een huisbezoek uit 
● Hulpvragen indienen ten aanzien van de didactische -en/of sociaal emotionele 

ontwikkeling bij het multidisciplinair overleg, wanneer de leerkracht zich zorgen 
maakt en de ontwikkeling stagneert. 

● de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het klassenmanagement 
● de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de leerresultaten van zijn 

leerlingen en moet de behaalde resultaten kunnen onderbouwen bij groeps- en 
leerlingbesprekingen 

● de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het inschakelen van de intern 
deskundigen bij zorgen (teamleider ten aanzien van onderwijszaken en 
zorgcoördinator ten aanzien van pedagogische zaken) 

● de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het communiceren van de 
gemaakte afspraken, opgestelde doelen en aanpak uit het OPP naar collega’s 
toe en spreekt collega’s aan indien het OPP niet goed wordt 
gehandhaafd/uitgevoerd 

● de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor signalering en melding bij de CvB 
wanneer het OPP tussentijds bijgesteld dient te worden 
 

Gedragswetenschapper 

Taken/verantwoordelijkheden binnen de kerntaak van de CVB: 

● Input geven bij de vaststelling of bijstelling van het OPP vanuit 
ortho-pedagogisch perspectief. 
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Algemene taken gedragswetenschapper:  

● Psycho-diagnostisch onderzoek 
● Maken van dossieranalyse; opvragen gegevens, inlichten betrokkenen, gesprek 

met  leerkracht.  
● Onderzoek doen, normering/ interpretatie, verslaglegging, deelnemen MDO, 

gesprek ouders en overdracht leerkracht en doorverwijzing voor uitgebreider 
diagnostisch onderzoek. 

○ NB: Psychologische onderzoeken ouder dan 2 jaar worden alleen 
opnieuw uitgevoerd als de CVB heeft bepaald dat er aanleiding is om 
opnieuw onderzoek te doen. 

● Deelname leerling-besprekingen  
● Aanwezigheid en voorbereiding; lezen/analyseren OPP en observaties in de klas. 

Na afloop uitvoering van werkafspraken.  
● Aanvragen van Tlv 
● Gedragswetenschapper houdt dossiers bij en maakt lijst van leerlingen die een 

her-indicatie nodig hebben. Bij de LB wordt vooraf aangegeven voor welke 
leerling een her-indicatie nodig is, zodat bekeken kan worden of er nog sprake 
is van onderwijsbeperkingen.  

● Opstellen van eerste OPP 
● Gedragswetenschapper maakt het integratief beeld van een nieuwe leerling/ 

Instroom-OPP.  
● De gedragswetenschapper maakt de eerste psychosociale doelen m.b.v. het 

dossier. Deze doelen zorgen voor een goede overdracht naar de desbetreffende 
leerkracht, bij voorkeur vóór plaatsing van het kind op school.  

● Leerkrachtbegeleiding bij (zeer) ingewikkeld gedrag en/of leren 
● Ondersteuning bij kinderen met specifieke stoornissen n.a.v. afspraken op de 

LB/ rondvraag of in overleg met ZC.  
● Orthopedagoog/GZ- psycholoog ondersteunt op de eerste plaats de teamleiders 

in de aanpak van omgaan met ingewikkeld gedrag. Gezamenlijk (of tijdens de 
LB) kan besloten worden dat de Orthopedagoog/GZ- psycholoog zelf tot 
begeleiding overgaat. Het zal gaan om kinderen die (zeer) ingewikkeld gedrag 
laten zien of kinderen waarbij de ondersteuning van de teamleiders 
onvoldoende vooruitgang laat zien. Uitgangspunt bij de begeleiding van zowel 
de teamleider als de gedragswetenschapper  is het ondersteunen van de 
leerkracht om een zo goed mogelijke aanpak te kiezen om de randvoorwaarden 
op school voor het kind te optimaliseren en doelstellingen zoals in het OPP 
opgenomen te realiseren.  

Specifieke taken gedragswetenschapper: 

● ● Gedragswetenschapper bekijkt de dossiers van alle nieuwe leerlingen 
met een TLV en maakt waar nodig het dossier compleet, maakt inhoudelijke 
beoordeling en verzorgt de plaatsing. Hiertoe behoort het inpraten van collega’s. 
De Schoolpsycholoog zorgt voor een overlegmoment vóór de start van nieuwe 
leerlingen waarbij de leerkracht aanwezig is. 

 

● Schoolarts  

De schoolarts is in dienst van de GGD en werkt voor een aantal uur op het OC ZO. 

Taken/verantwoordelijkheden binnen de kerntaak van de CVB: 

● Input geven bij de vaststelling of bijstelling van het OPP vanuit medisch 
perspectief. 

Algemene taken: 

● Kennismakingsonderzoek (binnen een jaar na aankomst op school) 
● Regulier Periodiek Geneeskundig Onderzoek (elke 2 of 3 jaar) 
● Medisch onderzoek op verzoek van de CVB 
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● Verwijzingen naar huisartsen, ziekenhuizen en GGZ 
● Aanwezig bij CVB en MDO 

 
Zorgcoördinator 

Taken/verantwoordelijkheden binnen de kerntaak van de CVB: 

● Formeel vaststellen of bijstellen van het OPP op basis van de input van de 
andere CVB leden. 

Algemene taken: 

Voorzitter en organisatie CvB-overleggen  

Voorzitter MDO  

Voorzitter leerlingbespreking 

Voorzitter vertrouwensgroep 

● De ZC houdt de algehele voortgang van de leerlingen door het jaar heen in de 
gaten. Leidend daarin zijn  de gemaakte afspraken vanuit de leerlingbespreking 
en de doelen zoals vastgesteld in het OPP. Er vindt daarnaast regelmatig 
overleg plaats met de teamleider. 

● Rondom de leerlingbespreking heeft de ZC nauwe afstemming, over ieder kind 
dat in behandeling is, met de verantwoordelijke disciplines of externe 
behandelaars werkzaam binnen de school. 

Organisatie van het MDO 

● Kan om verschillende redenen gebruikt worden; bespreken van nieuwe 
leerlingen, zorgen over een eerling vanuit leerkracht, teamleider, staf of 
disciplines.  

Aanspreekpunt voor leerkrachten i.v.m. zorgen over de algehele ontwikkeling van een 
kind.  

● De ZC is voor leerkrachten aanspreekpunt wanneer er zorgen zijn rondom de 
thuissituatie of er grote zorgen zijn die van invloed zijn op de algehele 
ontwikkeling (of behalen van doelstellingen zoals vastgesteld in het OPP) van 
een kind. Wanneer het gaat om gedrag in de klas en/of de leerontwikkeling is 
de teamleider het eerste aanspreekpunt.  

Aanspreekpunt voor hulpverleners/instellingen over leerlingen  

Aanspreekpunt voor leerkrachten i.v.m. zorgen over de algehele ontwikkeling van een 
kind.  

● De ZC is voor leerkrachten aanspreekpunt wanneer er zorgen zijn rondom de 
thuissituatie of er grote zorgen zijn die van invloed zijn op de algehele 
ontwikkeling (of behalen van doelstellingen zoals vastgesteld in het OPP) van 
een kind. Wanneer het gaat om gedrag in de klas en/of de leerontwikkeling is 
de teamleider het eerste aanspreekpunt.  

Aanspreekpunt voor hulpverleners/instellingen over leerling  

● Hulpverleners willen graag weten hoe het gaat op school met een leerling, maar 
we willen meer dan alleen informant zijn voor de hulpverlening. We willen 
meedenken in wat nodig is voor onze leerlingen. Hiervoor is regelmatig overleg 
en afstemming nodig. Wanneer er een nieuw contact is met een instelling voor 
een bepaalde leerling, is het de bedoeling dat het eerste contact met de ZC is. 
Bij de leerkracht ligt de verantwoordelijkheid om aan te geven hoe het in de 
klas gaat. Voor strategie en afstemming tussen school en de hulpverlening is de 
ZC in samenwerking met overige CVB-leden verantwoordelijk. Dit om de 
continuïteit in het proces te waarborgen. 

Afstemming van zorg en onderwijs (zowel intern als extern) 
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● Algemene afstemmingsgesprekken (rond de tafel met alle betrokkenen) worden 
georganiseerd door ZC waarbij zoveel mogelijk de ouders en de leerkracht 
aanwezig zijn. Daarnaast houdt de ZC in beeld of behandel- en schooldoelen 
niet in  conflict zijn met elkaar. 

● De ZC houdt in SOM bij wat de adviezen van behandelaars zijn en koppelt dit 
terug naar de gehele CVB op het moment dat dit gevolgen heeft voor de 
realisering van doelen zoals beschreven in het OPP. De TL is er verantwoordelijk 
voor dat de informatie bij de betreffende leerkrachten terecht komt (zie 
beschrijving bij TL)  

Deelname aan het MT-overleg  

● De ZC is lid van het managementteam en voert wekelijks MT-overleg met de 
directeur en de TL.  

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling 

● Naar aanleiding van de wettelijke verplichting om te werken met de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling is de ZC aangesteld als 
aandachtsfunctionaris. De ZC is verantwoordelijk voor het hanteren van de 
meldcode, weet bij zorgen de stappen van de meldcode te volgen en geeft 
advies over het handelen.  

● Is de sociale veiligheidscoördinator. 
 

Teamleider 

De teamleider verzorgt werkbegeleiding en coaching voor leerkrachten en is betrokken 
bij de leerlingenzorg. De teamleider is het aanspreekpunt voor leerkrachten en andere 
CVB-leden en heeft op afspraak contact met externen. 

Verder maakt de teamleider deel uit van het managementteam. Hij overlegt met 
directie over knelpunten betreffende groepen en leerlingen, actuele zaken en 
gewenste ontwikkelingen op het gebied van methoden en middelen. Ook neemt de 
teamleider deel aan de leerlingbespreking, MT overleg en het CVB.  

Indien wenselijk kan de teamleider betrokken worden bij gesprekken met ouders. 

De teamleider brengt advies vanuit het CVB over naar de leerkrachten.  

Taken/verantwoordelijkheden binnen de kerntaak van de CVB: 

● Input geven bij de vaststelling of bijstelling van het OPP vanuit 
onderwijsinhoudelijk perspectief 

Algemene taken 

● Deelname aan het management teamoverleg 

● Maken van de indeling van de groepen 

● Coördineren van activiteiten rond LB 

● Onderwijskundig beleid maken. 

Leerkrachtondersteuning 

● Coachen en begeleiden van leerkrachten d.m.v. coaching gesprekken 

● Opstellen van begeleidingsplannen 

● Klassenbezoeken t.b.v. klassenmanagement, groepsaanpak en individuele 
aanpak van leerlingen op basis van de hulpvraag van de leerkracht  

● Leerlingbegeleiding op basis van individuele doelen geformuleerd in het OPP 

● Mentorschap voor nieuwe leerkrachten 

● Begeleiden van nieuwe leerkrachten op huisbezoek 

● Ondersteunen bij het opstellen van het OPP/ groepsplannen 
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Leerlingbegeleiding  

● Bijhouden LVS, voorbereiden van toetsen 

● Samenstellen van leerstofpakket voor nieuwe leerlingen 

● Bijwonen LB, notuleren en besluitenlijsten maken 

● Opvangen van leerlingen die tijdelijk uit de klas zijn gestuurd 

● Didactische ontwikkeling volgen en optimaliseren 

● Coördinator dyslexiebegeleiding/ estafette lezen 

 

Opbrengstgesprekken 

De teamleiders voeren voor de leerlingbesprekingen opbrengstgesprekken 
(groepsbesprekingen). Tijdens deze opbrengstgesprekken geeft de leerkracht aan wat 
zijn/haar handelen voor resultaat heeft op de voortgang van de realisatie van doelen 
zoals opgesteld in het OPP. De leerkracht is tijdens dit gesprek verantwoordelijk voor 
het aandragen van de hulpvragen. Op dit moment kunnen leerkracht en teamleider 
besluiten om bestaande aanpakken/methodieken te wijzigen om doelen die niet 
gehaald lijken te worden alsnog te halen (zie verder stappenplan 
opbrengstgesprekken). 
 

Directie 

Algemene taken: 

● Naast de leerkracht aanspreekpunt voor ouders 

● Consult- en aanmeldingscontacten aanmeldingen 

● Kennismakingsgesprekken met ouders van nieuwe leerlingen 

● Aanwezig op leerlingbespreking, MDO en CVB overleg  

● Strategisch in te zetten bij gesprekken met ouders en afstemmingsgesprekken 

● Ondersteuning in pedagogische aanpak van leerlingen (uit de klas, straffen etc) 
wanneer de teamleider niet beschikbaar is 
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4 De inrichting van de extra ondersteuning 
 

4.1. Leerlingen verschillen in ondersteuningsbehoefte 
De extra ondersteuning is in het speciaal onderwijs sterk verweven met de 
basisondersteuning. In de basisondersteuning zijn preventieve interventies ingebed in 
het orthopedagogisch- didactisch handelen van de leraren, maar ook in de inrichting 
van de werkplekken in het gebouw, de regels en afspraken en het onderwijsleerproces 

De extra ondersteuning beschrijft in het speciaal onderwijs de specifieke 
mogelijkheden voor ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning. 

Vanaf de eerste schooldag verschillen leerlingen van elkaar in mogelijkheden, kennis, 
vaardigheden, attituden en motivatie over wat onderwezen gaat worden. Sommige 
kinderen kunnen eind groep 3 al goed lezen, terwijl voor andere kinderen het leren 
lezen in leerjaar 4 nog  veel tijd en ondersteuning vraagt.  

De basisondersteuning op scholen wordt ingericht volgens een onderwijsleerproces dat 
leerlingenresultaten van de grootste groep leerlingen positief beïnvloedt. Er is veel 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de onderwijstijd en de leerresultaten. De 
onderste 10% van de leerlingen heeft 2,5 tot 6 keer zoveel tijd nodig om iets te leren 
dan de bovenste 10% van de leerlingen (Cox&Cuthry 2001). Differentiëren in 
onderwijstijd is dus van groot belang. Ook het op tijd signaleren van leerproblemen is 
een grote preventieve factor voor leerproblemen. De achterstand die de leerling heeft 
opgelopen is soms te groot om te overbruggen met gerichte onderwijsactiviteiten. 

Als laatste is de duidelijke relatie tussen het oplopen van een leerachterstand en 
gedragsproblemen in wetenschappelijk onderzoeken aangetoond. De leerachterstand 
beïnvloedt het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen en tast in hoge mate 
het zelfbeeld en het zelfvertrouwen aan waardoor de leerlingen gedragsproblemen of 
vermijdingsgedrag kunnen gaan vertonen. 

Gedrag wordt binnen onze school gezien een vorm van communicatie. Het kind wil 
met zijn of haar gedrag iets duidelijk maken.  De leraren binnen de Orionscholen zijn 
erop gericht de boodschap achter het  gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste 
aanpak voor de leerling te bepalen. 

De vraag is ‘wanneer is gedrag echt probleemgedrag?’  

Bij het vaststellen van probleemgedrag zijn de leraren en deskundigen in eerste 
instantie bezig om in beeld te krijgen hoe vaak het gedrag zich voordoet, in welke 
situaties en wat de gevolgen van het gedrag zijn voor de leerling en de omgeving.  
Na het signaleren van probleemgedrag is het analyseren van gedrag van de leerling 
met probleemgedrag de volgende stap. Hierbij observeert de leraar of de deskundige 
objectief wat er gebeurt met betrekking tot gedrag en maakt een 
gedragsfunctieanalyse.  

De interventies binnen de school  zijn gericht op: 

● het positief versterken van gewenst leer- werk en sociaal gedrag; 
● het verminderen van ongewenst leer- werk en sociaal gedrag door negeren 

en/of visuele feedback; 
● het helder maken van de consequenties van ongewenst leer- werk of sociaal 

gedrag voor de ander en voor de leerling zelf. 
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4.2. Deskundigen in de school en de ketenpartners 
 

Inzet van formatie voor de basisondersteuning en extra ondersteuning 

 

 
Totale formatie van de school 

 
De totale formatie van het OC ZO bestaat uit 
20,84 (21) fte. 

 
Totale formatie schoolleiding 

 
De schoolleiding van OC ZO bestaat uit een 
directeur en een teamleider. Totaal 2 fte. 

De teamleider is voornamelijk onderwijskundig 
gericht. Alle IB taken vallen onder haar 
verantwoordelijkheid. 

Totale formatie basisondersteuning 
● De basisondersteuning is alle formatie 

die wordt ingezet op de 
basisondersteuning in de groep 

De zorgcoördinator       1fte.     
De Orthopedagoog      0,4 fte. 
Stagebegeleiding         0,8 fte.  
Groepsleerkrachten:    8 fte 

Vakleerkrachten : 
Consumptief              0,8 fte 
Zorg en Welzijn          1 fte 
Schoonmaak              0,4 fte 
Creatieve techniek      0,2 fte 
Bewegingsonderwijs    0,6 fte 
ICT ondersteuning       0,6 fte 

Groep stagebegeleider  0,64 fte 

Techniek                     1fte  
Totale ondersteuning fte.  

Totale formatie begeleiding leraren in de 
basisondersteuning (IB enz) De begeleiding leraren in de  

Basis ondersteuning bestaat uit: 
IB                  0,6 fte. 
ICT                0,6 fte. 

Conciërge       1 fte 

Administratie   1 fte  
 

* Dyslexie:    
* Dyscalculie:    
* Gedragsspecialist:  
* Motoriek:  
* Spraak-taal:  
* Hoogbegaafdheid: 
enz. 

 

O,6 fte GZ psycholoog  

 

De samenwerking met ketenpartners 

Het OC ZO werkt samen met verschillende ketenpartners. Voor de leerlingen die niet 
binnen de groep of met extra begeleiding binnen de school voldoende ondersteund 
kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om externe zorg in te schakelen. 
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Specialistische hulp kan in, of naast de school geboden worden. Hieronder volgt een 
overzicht van de organisaties waar de school voornamelijk mee samenwerkt. 
Daarnaast volgt een beschrijving op welke wijze er een beroep op deze organisatie 
gedaan wordt.  

 

 

GGD schoolarts 

 

GGD  

Amsterdam 
 

Op onze school is een schoolarts werkzaam, 
ingehuurd bij de GGD om de gezondheid van de 
leerlingen in de gaten te houden. De schoolarts 
verricht (herhaald) medisch onderzoek en stelt, 
indien nodig, medisch protocollen op.  
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Leerplicht 

 

De leerplichtambtenaar zorgt voor handhaving   van 
de leerplichtwet en het recht om te leren binnen onze 
school. Leerplicht onderneemt bijvoorbeeld actie bij 
ongeoorloofde afwezigheid of wanneer een leerling 
structureel te laat komt.  

Cordaan 

 

 

De medewerkers van Cordaan geven binnen en 
buiten de klas extra begeleiding aan individuele 
leerlingen bij zowel praktische- als theoretische 
activiteiten, alsmede pedagogische ondersteuning.  

Amsta Wijzer 
 

 

Voor leerlingen met extra zorgvragen wordt gewerkt 
met Wijzer, centrum voor diagnostiek en 
behandeling van Amsta. Zij bieden uitgebreid 
diagnostisch onderzoek aan mensen met een 
cognitieve beperking. Wijzer biedt daarnaast de 
leerlingen ondersteuning op het gebied van het 
sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen, 
bijvoorbeeld door middel van verschillende 
competentie versterkende (groeps-) trainingen.  

De Bascule 

 

 

De Bascule is een academisch centrum dat 
diagnostisch onderzoek verricht en hulpverlening 
biedt aan onze leerlingen op psychiatrisch gebied.  

MEE Amstel en Zaan 
 

  

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan 
onze leerlingen en hun gezinnen op het gebied van 
vragen over opvoeding, ontwikkeling, leren, werken, 
samenleven, wonen, regelgeving en geldzaken. 
Daarnaast is onze ouder- en kindadviseur (OKA) 
tevens MEE-consulente, waardoor zij  

William Schrikker 
Groep (WSG) 
 

 

 

De WSG is bij onze leerlingen betrokken als de 
kinderrechter een beschermende maatregel heeft 
uitgesproken over de jeugdige. Zo kan er 
bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling zijn, waarbij 
een (gezins)voogd het belang en de ontwikkeling 
van de leerling in de gaten houdt.  
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4.3. De inrichting van het gebouw en de onderwijsbehoefte 
Het gebouw van OC ZO is gevestigd aan de Bijlmerdreef in het centrum gebied van 
Amsterdam Zuidoost tegenover het metrostation Ganzenhoef. South East, het gebouw 
waarin de school gevestigd is heeft een open karakter en fungeert als 
ontmoetingsplaats voor diverse culturele groepen. In het gebouw zijn diverse 
instellingen gevestigd die volwassen onderwijs verzorgen, maar ook ROC op Maat is in 
het gebouw gevestigd en vormt onze buren. Onze school is gevestigd op de 2e etage. 
Op de 1e etage vind je een afdeling van het ROC  en op de 3e etage zijn 
appartementen. Onze school beslaat een vleugel van de tweede verdieping. Daar zijn 
acht groepslokalen, een technieklokaal en diverse disciplineruimtes. Aan de achterkant 
van het gebouw is beneden, half ondergronds, het gymnastieklokaal gevestigd en 
daarboven op de eerste verdieping het ICT-lokaal, schoonmaaklokaal, kookruimte en 
kantine, waar tussen de middag gegeten wordt en twee shifts.  

Het uitgangspunt van het OC ZO is leerlingen op te leiden naar arbeid. Dat is het 
profiel van de school binnen het Orion College als geheel. Het overgrote deel van de 
leerlingen van de school stroomt ook daadwerkelijk uit naar arbeid of arbeidsgerichte 
dagbesteding. Door een aantal oorzaken zien we de laatste jaren echter ook een 
ontwikkeling dat steeds meer leerlingen op hun achttiende in staat zijn door te 
stromen naar vormen van vervolgonderwijs, met name naar MBO niveau 1 of 2 
richtingen of de AKA-opleiding op ROC-op-Maat. Aan de andere kant van het spectrum 
zijn er ook steeds meer aanmeldingen, als gevolg van vervoersbeperkingen, van 
leerlingen die zullen uitstromen naar vormen van activiteitgerichte dagbesteding. 

Dit alles betekent dat de school voor de groep meer kwetsbare leerlingen 
aanpassingen in haar aanbod zal moeten maken. Er is inmiddels een collega die zich 
op dat gebied heeft geschoold. 

De school kent een onder-, midden- en bovenbouw.  De eerste twee jaren ligt de 
nadruk nog erg op de schoolse leervakken. De school constateert dat de leerlingen, 
die vaak ook een vertraagde ontwikkeling hebben, nog grote vooruitgang boeken op 
vakgebieden als lezen, spellen, rekenen, maar ook bij de zaakvakken en op het gebied 
van de sociale vaardigheden. Tevens werkt de school aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde bij de leerlingen. Ze hebben vaak veel 
faalervaringen achter de rug. 

In de middenbouw maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen die er 
op school zijn, zoals schoonmaak in de groothuishouding, horeca, zorg & welzijn, 
winkelpraktijk en groenvoorziening.  De leerlingen starten met het lopen van interne 
stages en groepssnuffelstages extern. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ze 
worden klaargestoomd voor IVIO-examens op het gebied van Nederlands, 
rekenen/wiskunde en Engels. Er wordt bij hen een assessment afgenomen om te 
onderzoeken waar hun interesses liggen, samen met instrument INVRA en didactisch 
niveau van presteren wordt vervolgens bepaald welke praktijkopleiding zij gaan 
volgen.  

In de bovenbouw, vanaf 16 jaar, kiezen de leerlingen één of meerdere 
praktijkrichtingen om een opleiding in te volgen. Er zijn leerlingen die voor één vak 
gaan, bijvoorbeeld horeca, omdat ze daar ook in willen gaan werken. Er zijn anderen 
die zich zo breed mogelijk laten scholen, omdat ze nog geen keuze kunnen bepalen. In 
de bovenbouw komen sommige leerlingen en leerkrachten er pas achter dat ze over 
nog ongekende mogelijkheden beschikken. Aan de ene kant heeft dit met 
volwassenwording te maken, maar aan de andere kant ontdekken ze iets goed te 
kunnen en daar ook plezier in te hebben. Mede hierdoor ziet de school een groeiend 
aantal leerlingen doorstromen naar MBO-2 opleidingen. Voor het behalen van een 
certificaat is het, naast het voldoen aan de exameneisen, ook noodzakelijk dat de 
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leerlingen een bepaald aantal uren stage hebben gelopen in de betreffende 
vakrichting. 

Het Orioncollege Zuidoost  biedt een goede onderwijsplek met een bijpassend 
ontwikkelingsperspectief aan leerlingen met een licht tot matige verstandelijke 
beperking. Het grootste deel van de populatie is sociaal emotioneel kwetsbaar. 

  

Uitstroomprofiel 

De school kent binnen het VSO meerdere uitstroomprofielen: 

De school kent de volgende vier leerroutes: 

Naast de leerkracht aanspreekpunt voor ouders 

● gericht op Activiteitsgerichte dagbesteding 

● gericht op Arbeidsgerichte dagbesteding 

● gericht op Vrije bedrijf 

● gericht op MBO 1 en 2 (Vervolgonderwijs) 

De nadruk ligt op de uitstroomrichting Arbeid. Dat wil zeggen dat ongeveer 70% van 
de leerlingen stroomt uit naar een vorm van Arbeid (vrije bedrijf). 10% van onze 
leerlingen stroomt naar Vervolgonderwijs (ROC niveau 1 of 2) en 20% stroomt uit 
naar licht arbeidsmatige dagbesteding of Activiteitsgerichte dagbesteding. Het 
onderwijs is specifiek gericht op het onderwijs voor uitstroom Arbeid. Voor alle 
leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit wordt jaarlijks in 
het CVB geëvalueerd en waar nodig worden de doelen bijgesteld. Er is een trend dat 
er meer leerlingen worden aangemeld die als ontwikkelingsperspectief 
activiteitsgerichte dagbesteding hebben en in de hoogste bekostigingscategorie vallen. 

  

4.4. Extra ondersteuning beschreven in  interventiekaarten  
Veel leerlingen in het speciaal onderwijs hebben een combinatie van  leer- en 
gedragsproblemen. 
Een kind met een leerprobleem is binnen de Orionscholen geen probleemkind, maar 
een kind dat vaardigheden mist om te leren in het tempo en de wijze van andere 
leerlingen. 
Een kind met een gedragsprobleem is ook geen probleemkind maar een kind dat de 
vaardigheden mist om zich aangepast te gedragen. 
Elke school binnen Orion is gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep. De specialisatie 
van het OCZO is onderwijs verzorgen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
die zich kenmerkt door de volgende verschijnselen: 

● IQ 35 – 75 
● Matig en licht verstandelijke beperking 
● Van sociaal/emotioneel kwetsbaar tot streetwise  
● Pervasieve stoornis (autisme) 
● Leerachterstand van meer dan 5 jaar tot 3 jaar 
● Accent van de lesinhoud op de A-ring, B-ring en C-ring 
● Cluster 3 ZML, ZMOK en MG 
● Portfolio en branchegerichte opleidingen en een enkele maal doorstroom naar 

MBO  
● Uitstroomperspectief  activiteits-, arbeidsgerichte dagbesteding en arbeid 

Binnen Orion wordt de extra ondersteuning in interventiekaarten beschreven. De 
verschillende deskundigen (gedragsdeskundigen, logopedisten, creatief therapeuten 
enz.) beschrijven succesvolle interventies op de locatie en delen die met de andere 
scholen. Zo profiteren de Orionscholen van de opgebouwde kennis en ervaring van de 
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verschillende scholen en kunnen vervolgens de interventie inzetten op hun eigen 
school. In 2015 worden de kaarten gedeeld met  de reguliere scholen in de 
samenwerkingsverbanden waar Orion deel van uitmaakt.  

● Interventies voor leerlingen cognitieve mogelijkheden die afwijken van de 
basisgroep. (leerlingen met beperkte mogelijkheden maar ook begaafde 
leerlingen) 

● Interventies binnen de leergebieden taal, (begrijpend en technisch) lezen en 
rekenen 

● Interventies gericht op ondersteuning van het gedrag 
● Interventies gericht op de ondersteuning op de leergebied overstijgende 

gebieden (leren-leren, taakaanpak, werkhouding, omgaan met sociale situaties, 
zelfvertrouwen enz. 

● Interventies gericht op fysieke en medische ondersteuning 
 

De interventiekaart beschrijft de gerichte aanpak van de school voor leerlingen die 
onvoldoende profiteren van de basisondersteuning of een hulpvraag hebben die valt 
buiten deze ondersteuning:  
De interventies worden beschreven vanuit de volgende onderdelen: 

● de preventieve interventies  
● de curatieve interventies 
● extra aandacht en tijd voor de leerling 
● De deskundigheid  
● Voorzieningen in het gebouw en op het plein 
● De samenwerking met externen  
● De samenwerking met de ouders of verzorgers 

Binnen onze school zijn interventies beschreven gericht op de diversiteit van 
onderwijsbehoefte van onze populatie. (zie hoofdstuk 3) 
De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen met een hulpvraag op het gebied 
van: 

● Een stoornis in het autistisch spectrum 
● Een matig verstandelijk beperkt niveau van functioneren 
● Een meervoudig beperkt niveau van functioneren 
● Een taalachterstand vanwege NT2 problematiek 
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Voorbeeld van een interventiekaart  
 

Interventiekaart 1 

De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte ten aanzien van oppositioneel of antisociaal gedrag 

Preventieve interventies 

Voorbeelden: 

-Er zijn  duidelijke regels en afspraken  

-de onderwijssituatie is ingericht met een (visueel gemaakte) duidelijke 
structuur 
-Het gewenst gedrag wordt in verschillende onderwijsmomenten benoemd.  
-Het gewenst gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd door aandacht en  

 beloningen 

-De vaardigheden voor het gewenst gedrag worden systematisch aangeleerd in  

  aparte lessen.  

-De vaardigheden worden toegepast in alle lessen (ook stages) tot het 
gewenste  
 gedrag bereikt is 

-De school gebruikt een methode  
 

Extra tijd en aandacht  

Hier kan aangegeven worden hoe groot de groepen zijn 

Ondersteuning van de leraar door een orthopedagoog bij: 

-De gedraganalyse 

-De uitvoering 

-Assistentie in de groep 

  

Curatieve interventies 

Trainingsprogramma’s:  

-extra sociale vaardigheid training buiten de groep 

-extra materialen en middelen (beloningssystemen)om het gewenste gedrag te  

 bereiken 

-oefenmogelijkheden buiten de groep 

 

 

 

Deskundigheid  

Beschrijf hier de deskundigheid die in de school aanwezig zowel bij de leraren 
als de overige deskundigheid bij andere disciplines. 
 

 

Het gebouw 
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De veiligheid: Inrichting van de werkplekken, extra toezicht, cool down ruimtes 
enz. 
Het gebruik van materialen, kleuren en akoestiek 

  
 

Samenwerking met externen 

Beschrijf met welke externen de school samenwerkt bij het beantwoorden van 
de hulpvraag. 
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Interventiekaart 2 

De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte ten aanzien van autistische problematiek 

Preventieve interventies 

Voorbeelden: 
Er zijn leerlingen op de locatie Zuidoost met een stoornis in het autistisch 
spectrum en vanwege deze pervasieve problematiek op deze locatie onderwijs 
volgen omdat de omgeving veilig is. 
-Als bij de aanmelding duidelijk wordt dat een leerling extra kwetsbaar is dan 
wordt hij geplaatst op de locatie Zuidoost 
-Het onderwijs in Zuidoost kent een duidelijke structuur en is hierdoor en 
vanwege de populatie zelf al een veilige school 
-Binnen het OPP en de uitvoering hiervan wordt extra aandacht besteed aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

-De vaardigheden voor het gewenst gedrag worden systematisch aangeleerd in 
  aparte lessen, maar ook tijdens het reguliere programma  
-De vaardigheden worden geoefend in alle lessen (ook stages) tot het gewenste  
 gedrag bereikt is 

-De school gebruikt de doelen uit de leerlijnen leren leren en voorbereiding op 
dagbesteding en arbeid  
-Er wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling op cognitief niveau, zodat 
 ze op hun eigen niveau blijven werken 

Extra tijd en aandacht  
De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen en naast de leerkracht is er een 
aantal dagen per week een leerkrachtondersteuner aanwezig en individuele 
ondersteuning van een medewerker van Cordaan 

Ondersteuning van de leraar vindt plaats door de teamleider en orthopedagoog 
bij: 

-De gedragsanalyse 

-De uitvoering 

-Assistentie in de groep  
Curatieve interventies 

Trainingsprogramma’s:  
-extra sociale vaardigheidstraining buiten de groep door medewerker van 
Cordaan 

-extra materialen en middelen om het gewenste gedrag te bereiken door 
gebruikmaking van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining 

-oefenmogelijkheden buiten de groep 

-creatieve therapie is een mogelijkheid om sociale weerbaarheid te vergroten en 
emotionele problemen op een andere manier dan met taal te behandelen 

Deskundigheid  
-De leerkracht kan lesgeven aan leerlingen van verschillend niveau binnen de 
groep 

-De leerkracht kan omgaan met sociaal emotionele problematiek  
-De creatief therapeute kan leerlingen individueel begeleiden 
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-Daarnaast zijn er contacten met bijvoorbeeld de Bascule en Lijn 5, die in 
specifieke gevallen gevraagd kunnen worden om individuele ondersteuning 

 
 

Het gebouw 

-De klas is dusdanig ingericht dat er voor de leerlingen individuele werkplekken 
zijn ingericht.  
-de leerling kan een plek in de klas krijgen waar weinig prikkels zijn 

-de leerlingen eten gezamenlijk in de kantine. Voor leerlingen die deze drukte 
niet aankunnen bestaat de mogelijkheid om in de groep te pauzeren 

-Het gebruik van materialen, kleuren en akoestiek 

Samenwerking met externen 

-De Bascule kan leerlingen individueel begeleiden, dit geldt ook voor Lijn 5 en 
Amsta  
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5 De grenzen van de ondersteuning 
 

Met de beschrijving van de populatie en het daarmee verbonden onderwijsaanbod 
wordt tegelijkertijd  impliciet aangegeven waar de grenzen van ondersteuning liggen 
op de locatie OCZO. Onze populatie komt in zowel cognitief opzicht als in 
sociaal-emotioneel functioneren uit op de grens van het zml-onderwijs. Het leerniveau 
van de leerlingen varieert van dat van een achtjarige tot dat van een gemiddeld 
twaalfjarige. Hetzelfde geldt voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen van de school een brede range hebben van 
zowel cognitie als gedrag. Dit heeft allerlei implicaties voor het onderwijs en de 
ondersteuning die de school biedt. Leerlingen  met ernstige gedragsproblemen, die 
gediagnosticeerd zijn als ODD en hun agressie op anderen richten, zullen beter op hun 
plek zijn op OCZuid. Als locatie van het Orion VSO-ZML heeft een groot deel van de 
leerlingen een intelligentieniveau dat op de grens van moeilijk lerend ligt, maar voor 
een deel ook oppositioneel opstandig gedrag. De school heeft als uitstroomperspectief 
zowel arbeidsgerichte dagbesteding als doorstroom naar het ROC of loonvormde 
arbeid in haar pakket.  

De laatste twee jaar zien we een toestroom van leerlingen vanuit Drostenburg en de 
Van Detschool met een meervoudige problematiek, autisme of een LZK-indicatie. Voor 
een deel, bij een redelijke mobiliteit, zijn deze leerlingen welkom, maar als er echt 
sprake is van dagelijks medisch handelen, dan is onze locatie en formatie daar niet op 
toegerust. De school gaat zich beter toerusten op de meer lager functionerende 
leerlingen. Dit betekent zowel aanpassingen aan het gebouw, als nieuwe materialen 
aanschaffen en een andere orthopedagogische benadering. Voor leerlingen die moeilijk 
ter been zijn bestaat al de mogelijkheid om van een lift gebruik te maken. 

Slechts in een heel enkel geval zullen wij een leerling doorverwijzen naar een andere 
vorm van speciaal onderwijs, meestal is dat een cluster 4, VSO-ZMOK-school. Dit 
gebeurt alleen als de leerling te bedreigend voor zijn directe omgeving of zichzelf. Het 
komt vaker voor dat leerlingen doorstromen naar een hogere vorm van onderwijs, 
praktijkonderwijs of MBO niveau 1 of 2. De verbreding van de populatie past binnen 
het beleid van Passend onderwijs. Niet alleen zullen meer leerlingen met een lichtere 
beperking op het regulier onderwijs opgevangen gaan worden, maar aan de andere 
kant moeten er ook meer kinderen en jongeren met zwaardere beperkingen aan het 
onderwijs deel kunnen nemen. Daartoe leent onze school zich als eerste. Wel is het zo 
dat op dit moment we wat ruimte betreft vrijwel vol zitten. 

Door de toename van meer kwetsbare leerlingen zal het beleid er in de toekomst nog 
meer op gericht moeten zijn dat elke leerling zich welkom en veilig voelt op de locatie 
Orioncollege Zuidoost.  
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6 De ambitie 
 

We hebben een droom…. 

Het Orioncollege locatie Zuidoost wil een onderdeel van het expertisecentrum speciaal 
onderwijs op het gebied toeleiding naar dagbesteding en arbeid voor matig en licht 
verstandelijk beperkte jongeren zijn.  Dat betekent dat alle leerlingen tijdens hun 
schoolperiode op het OC op maat opgeleid en toegerust  worden naar hun leven ná de 
school. Onderwijsinhoudelijk vertaalt zich dat naar onderwijs op maat, dat volledig is 
toegespitst op deze doelgroep. Tevens manifesteert het zich in schoolbreed gedragen en 
uitgevoerde interventies voor problemen die de ontwikkeling van leerlingen zouden 
kunnen vertragen of blokkeren. Dit vereist een professioneel, degelijk en goed 
functionerend personeelsteam waarbij we met elkaar het onderwijs en de zorg kunnen 
bieden die we als OCZuidoost toegezegd hebben te kunnen bieden. En waarbij de 
interne en externe communicatie als  smeerolie in de machinerie van de school. Voor de 
verschillende functies is zo scherp voor ogen wat binnen die functie verwacht mag 
worden, dat het personeelsbeleid proactief ingericht is om mensen op die plek te 
positioneren waar hij of zij ook het best tot zijn of haar recht komt.  Verschillen tussen 
de leerlingen onderling worden ervaren als kansen en zo geldt dat ook voor verschillen 
tussen collega’s onderling. Het CvB en het MDO hebben op termijn de functie om 
stagnaties van leerlingen in zowel didactisch, gedragsmatig als sociaal emotioneel 
gebied te analyseren en van een passend Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te 
voorzien. Smart geformuleerd en vormgegeven volgens de principes van het opbrengst 
gericht werken (OGD). 

De brede doelgroep van leerlingen met ervarings-, activiteits- en arbeidsgericht 
dagbestedingsperspectief en mogelijkheden tot begeleid werken bestaat uit leerlingen 
van 12 jaar en ouder waarvan bekend is dat zij gezien hun ontwikkelingsperspectief in 
te toekomst zullen zijn aangewezen op vormen van dagbesteding en begeleid werk. 
Loonvormende arbeid ligt vanwege hun ondersteuningsbehoefte voor het grootste deel 
van de leerlingen buiten hun bereik. Slechts een klein percentage van de leerlingen 
ontwikkelt zich door tot een vervolgopleiding in het MBO of tot een positie in het vrije 
bedrijf. 

Het nu op het OC als geheel ontwikkelde assessment zorgt straks voor een 
geobjectiveerde en cruciale rol in het toewijzen van de verschillende opleidingen aan de 
leerlingen. Daardoor wordt de slaagkans en motivatie van de leerlingen voor scholing, 
dagbesteding en arbeid geoptimaliseerd.  Tevens vergroot het de aansluiting op 
verschillende vormen van dagbesteding en arbeidsmarkt. Wij gaan door met het 
implementeren van het assessment binnen de school. Uit de resultaten van de 
assessments van dit jaar, met o.a. het nieuwe instrument dat de redzaamheidsaspecten 
voor arbeid (INVRA) meet, blijkt dat er een aantal werknemersvaardigheden zijn aan te 
wijzen waar veel jongeren moeite mee hebben. Tevens blijkt dat het gebrek aan deze 
werknemersvaardigheden hen belemmert in de succesvolle uitstroom naar werk en het 
op langere termijn behouden van werk. Daarnaast wordt er verder gebouwd aan 
onderwijsinhoudelijke innovaties, met behulp van nieuwe methodes en digitale 
ondersteuning. 
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Het onrealistische toekomstperspectief van een deel van de leerlingen belet hen om 
optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod en de stagemogelijkheden en verkleint 
de  

kans op de toeleiding naar het meest passende uitstroomperspectief. 

In dit kader willen wij het assessment zo doorontwikkelen dat het handvatten geeft om 
de leerlingen te volgen door het onderwijs heen waarbij aangehaakt wordt aan de 
leerlijnen. Op deze manier kunnen we vanaf het begin een goed beeld krijgen van de 
potentie van de leerling en de werknemersvaardigheden waaraan moet worden gewerkt 
(gekeken wordt naar het nog beter in beeld brengen van het toekomstperspectief van 
de leerling, de motivatie en sociale/werknemersvaardigheden). 

Het niveau van de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden wordt aan de hand 
van de 16 niveaus (die uitgaan van de didactische principes voordoen, nadoen, zelf 
doen en zelfstandig doen) bepaald zoals die uit de leerlijn werknemersvaardigheden 
komen.  Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om de leerlingen met behulp van 
een transitieplan te coachen (in sommige gevallen intensief) om de ontbrekende 
werknemersvaardigheden en juiste werkattitudes te ontwikkelen. Hierbij zijn zelfsturing 
en intrinsieke motivatie belangrijke thema’s. Met deze stappen rusten we de jongeren 
beter toe om te participeren bij de verschillende vormen van dagbesteding en op de 
arbeidsmarkt en daarin succesvol te blijven (bestendiging). Belangrijk daarbij is ook een 
goede en doorlopende stagelijn met interne stages, groepsstages en ten slotte 
individuele stages op een mogelijk toekomstige werkplek. 

De komst van Passend Onderwijs wordt door het OC gezien als een uitdaging om 
middels een intensieve samenwerking met het voortgezet onderwijs leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte van het meest passende onderwijs te voorzien. Hiertoe zullen 
wij de school, het onderwijsaanbod, de ondersteuningsmogelijkheden en onszelf 
constant moeten blijven vernieuwen, zodat we als expertise centrum ook in de 
toekomst van waarde kunnen blijven voor die leerlingen die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Tevens zijn we dan een steun voor andere scholen, ouders en 
ketenpartners in de zorg.  

Het is deze ambitie die wij in Zuidoost als locatie van het OC voor leerlingen met een 
wat brede ondersteuningsbehoefte, op met name cognitief en sociaal/emotioneel 
gebied, ook de komende jaren met veel energie willen blijven uitdragen. Energie die 
weer wordt teruggegeven door de leerlingen en hun prestaties. 
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Gebruikte afkortingen 

 

CVB commissie van begeleiding 

TL teamleider 

SP schoolpsycholoog 

SMD schoolmaatschappelijk deskundige 

SA schoolarts 

ZC zorgcoördinator 

OPP ontwikkelings perspectief plan 

LB leerlingbespreking 

LVS leerlingvolgsysteem 

VO voortgezet onderwijs 
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