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1. Inleiding
Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in
het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren,
onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk
voor de taak om dat waar te maken.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden
en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning
aan leerlingen.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.
De profielen maken deel uit van het ondersteuningsplan van het SamenWerkingsVerband
VO2305-IJssel-Vecht. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven
een beeld van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio.
De gezamenlijke missie van alle betrokken partners in het SWV VO2305-IJssel-Vecht is het
realiseren van onderwijs en, indien noodzakelijk, ondersteuning voor elke leerling. Deze
leerling krijgt dát onderwijs en díe ondersteuning, die hij/zij nodig heeft om een
ononderbroken ontwikkeling te kunnen doormaken.
Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument. De school en haar medewerkers
ontwikkelen zich en we zullen het document elke twee jaar bijstellen.
Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de
vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van
het profiel wordt duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:
• middel voor interne communicatie en externe communicatie met ouders en
ketenpartners
• geeft inzicht in het ondersteuningsaanbod van het Meander College
• ondersteunen van het professionaliseringsbeleid van de school
• beschrijven van de ambities van de school als het gaat om (extra)
ondersteuningsmogelijkheden
• dit document geeft het SWV informatie over het ondersteuningsaanbod op het
Meander College opdat zij een dekkend aanbod in de regio kunnen realiseren
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2. Schoolgegevens
2.1 Schoolgegevens

Naam school/vestiging

Meander College Zwolle

Brinnummer

02 VT 05

adres en plaats

Dobbe 37
8032 JW Zwolle

telefoonnummer
e-mailadres
website
Locatie management team

contactpersoon
ondersteuning

Postbus 557
8000 AN Zwolle
088-8507770
info@meandercollege.nl
www.meandercollege.nl
Dhr. J. Odinot
Dhr. E. van Amelsfort
Dhr. R. Doornekamp
Mevr. R. Baars
Mevr. T. den Hertog
Dhr. G. Kuper

2.2 Visie school

Vanuit christelijke inspiratie dagen wij onze leerlingen en medewerkers uit om hun
talenten te ontplooien. Als organisatie willen we van waarde zijn voor ieders ontwikkeling
als mens en voor onze omgeving. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten leidend voor
ons denken en doen:
- respect voor de eigenheid van alle mensen
- ontmoeting
- zingeving
- verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving
Identiteit
Het Meander is een open christelijke school waar leerlingen met verschillende
achtergronden zich thuis voelen en tot hun recht komen. Vanuit christelijke normen en
waarden werken we samen aan de ontwikkeling van vaardigheden. Respect voor jezelf en
elkaar is hierbij voorwaarde. ‘Ontmoeting’ is een belangrijk woord op onze school. Wij
komen elkaar graag tegen. In en buiten de lessen, tijdens het dagelijkse
bezinningsmoment en met diverse vieringen. We ontmoeten elkaar, ontdekken zo onze
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verschillen en overeenkomsten en geven samen betekenis aan levensvragen. We nodigen
leerlingen uit om mee te doen, zelf na te denken, eigen keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander én onze omgeving.
We laten ons inspireren door de Bijbelse boodschap en hechten waarde aan gedeelde
(jaarlijkse) rituelen en tradities. Tijdens het dagelijkse bezinningsmoment gaan we in
gesprek aan de hand van dagteksten uit Oase Magazine. Een methode die Bijbelse en
maatschappelijke thema’s op aansprekende wijze behandelt. In de godsdienstlessen komt
de oriëntatie op uiteenlopende levensbeschouwelijke stromingen aan bod.
Visie
Een rijke leeromgeving
We zijn ervan overtuigd dat elk mens een unieke combinatie van talenten (intelligenties)
bezit die op elkaar inwerken. De ontwikkeling ervan verschilt per persoon, verloopt
dynamisch en gedijt het beste binnen een rijke, veilige leeromgeving. Deze omgeving is
interactief, levensecht en prikkelt de nieuwsgierigheid.
De communicatie is er van hoge kwaliteit en de mensen kennen elkaar. Op het Meander
zetten we ons actief in om dergelijke leersituaties te creëren en toevallige “echte”
leermomenten te herkennen en te benutten.
Actieve ontwikkeling
Vaardigheden en talent ontwikkelen niet vanzelf. Leerlingen zijn gebaat bij activerende
leervormen als schrijven, onderzoeken, analyseren, redeneren, problemen oplossen en
zelfmanagement. Wij bieden leerlingen een stevig curriculum bestaande uit belangrijke
feiten en ideeën. Deze vormen de basis die nodig is om gedachten mee te omwikkelen en
actiever en dieper na te denken. Hierbij schakelen we bewust tussen het geven van
antwoorden en het zelf laten ontdekken.
Reflecteren en feedback geven
Binnen ons onderwijs is het vinden van juiste antwoorden en oplossingen van belang. Het
leerproces zelf en de reflectie hierop zijn minstens zo belangrijk. Om hieraan bij te
kunnen dragen, observeren we, benoemen we wat we waarnemen en geven hier
feedback op. Op deze wijze leren leerlingen hun eigen leerprocessen beter begrijpen. Dit
ondersteunt het zelf leren en geeft hen (beter) zicht op individuele talenten.
Creativiteit
Op het Meander is er volop gelegenheid tot kennisvergaring, sociale vorming en
talentontwikkeling. Leerlingen worden gekend, kennen elkaar en leren zichzelf kennen. Er
wordt zichtbaar gewerkt aan culturele en kunstzinnige vorming. Dit inspireert en nodigt
uit tot zelfontplooiing. Leerlingen van onze school zijn opvallend goed in:
- het presenteren van zichzelf
- zichzelf durven laten zien
- zich kwetsbaar opstellen
- zichzelf zijn
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Op een sociale, intellectuele en creatieve manier inspireren en stimuleren wij onze
leerlingen om als zelfbewuste en verantwoordelijke jongeren in de samenleving te staan.
Ethiek
Ook ethiek speelt een rol in de begeleiding van leerlingen in hun leer- en groeiproces. Als
school leggen we regels op, bieden structuur en schenken aandacht aan de deugden:
goede eigenschappen die een leerling heeft en (verder) kan ontwikkelen. Het mooie van
een deugd is dat deze eigenschap individueel is (bijvoorbeeld een aanleg tot eerlijkheid of
rechtvaardigheid) en dat deze alleen tot bloei kan komen in interactie met de ander. Om
als mens van betekenis te zijn, is de ander onmisbaar (als spiegel of steen des aanstoots).
Randvoorwaarde voor het ontwikkelen van de deugd is een democratische houding
(informeren, hoor, wederhoor) bijvoorbeeld bij belangrijke besluiten. Een dergelijke
houding leren we niet alleen aan onze leerlingen, zij vormt tevens de basis van onze
schoolstructuur.
Samen
Leren doe je vooral samen: in overleg en discussie bijvoorbeeld en door middel van
observatie en feedback. Het leren op onze school gaat daarom in alle richtingen; we leren
samen en iedereen is betrokken.
Kwaliteit
De zorg voor de kwaliteit van de school en de onderwijsopbrengsten zijn belangrijk. We
volgen dan ook nauwlettend alle opbrengsten. Regelmatig vragen we onze leerlingen of
ze tevreden zijn met de school en het geboden onderwijs. Ook maken we gebruik van
digitale vragenlijsten om de mening van ouders/verzorgers in kaart te brengen. Daarnaast
worden we jaarlijks bezocht door medewerkers van andere scholen, die verslag doen van
de goede en verbeterpunten.
2.3 Onderwijsaanbod

Het Meander College is een reguliere school voor mavo, havo en atheneum. Ons motto is
“Podium voor jouw talent!” waarbij aanleg, motivatie en mogelijkheden uitgangspunt
zijn. Het Meander College biedt muzikale, sportieve en andere, talentvolle leerlingen de
mogelijkheid om onderwijs en hun talent te combineren.
De podiumvakken
Naast de gewone vakken bieden we elke leerling dan ook graag de mogelijkheid om een
vak naar interesse te kiezen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de volgende
vakken:
• Podium Beeldend
• Podium Sport
• Podium Muziek
• Podium Theater
• Podium Techniek
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Elke leerling in de onderbouw volgt dit vak twee uur per week met de eigen jaarlaag. De
keuze voor het Podiumvak is in principe voor drie jaar. Aan het einde van klas 1 bieden wij
eenmalig de mogelijkheid om te switchen. Daarna gaan we de diepte in en bouwen we
verder op wat eerder is geleerd.
CultuurProfielSchool
Het Meander College is een erkende Cultuurprofielschool. Dit betekent dat wij
geaccrediteerd zijn door de vereniging van cultuurprofielscholen
(www.cultuurprofielscholen.nl). Wij zijn in de eerste plaats een gewone school voor
middelbaar onderwijs, waarbij het leveren van kwaliteit centraal staat. Kunst en cultuur
zijn voor ons zowel middel als doel om het beste uit onze leerlingen te halen. Niet elke
leerling heeft talent voor muziek, de beeldende vakken of drama. Dat verwachten wij ook
niet. Wel zijn kunst en cultuur een belangrijke invalshoek van waaruit jongeren de wereld
kunnen verkennen en leren begrijpen: een belangrijke ondersteuning voor veel
schoolvakken. Daarnaast kunnen getalenteerde leerlingen op hun niveau uitgedaagd
worden waar het de kunstvakken betreft. Daarom brengt het Meander leerlingen in en
naast de lessen, waar mogelijk en zinvol, in aanraking met kunst en cultuur.
2.4 Visie op passend onderwijs

Het Meander College neemt voor al haar leerlingen de verantwoordelijkheid om hen te
helpen "hun weg in het leven" te vinden. Ook vanuit de waardengerichte en christelijke
overtuiging volgt dat elk mens, elke leerling waardevol is en gezien wordt. Dit betekent
dat er ook voor de leerling voor wie de "weg in het leven" niet vanzelfsprekend is,
namelijk de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ruimte is op het Meander
College.
De ontwikkelingen rondom passend onderwijs zijn meegenomen in de ontwikkeling van
de laatste jaren. Binnen de school zijn al een aantal factoren die gunstig zijn met het oog
op het vormgeven en uitvoeren van passend onderwijs:
•

Meander College is een veilige school, leerlingen geven aan zich veilig te voelen

•

Er is een strak verzuimbeleid: er is een verzuim coördinator aangesteld, docenten
voeren zelf absenties in Magister. Magister is ook inzichtelijk voor ouders.

•

Er zijn schoolcoaches voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

•

De schoolcoach begeleidt tevens de docenten in de vorm van co-teaching, op de
werkvloer worden vaardigheden verbeterd.

•

De begeleiding van leerlingen met dyslexie is georganiseerd, het dyslexieprotocol
wordt jaarlijks bijgesteld.

•

Er heerst een positief werkklimaat
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•

De docenten zijn in staat om passende oplossingen te bedenken in het geval van een
versnelde of stagnerende leerlijn, de werkgroep differentiatie heeft een plan voor alle
docenten opgesteld

•

De ondersteuning binnen de school is duidelijk, de structuur is duidelijk en wordt
gehanteerd

•

Docenten maken steeds meer en beter gebruik van de mogelijkheden van Magister

•

Er is een cursusaanbod geweest in de verschillende teams ter voorbereiding op
passend onderwijs, o.a. gesprekstechniek.

•

In schooljaar 2014-2015 zijn we gaan werken in leerroutes, dat betekent dat er in
doorgaande leerlijnen gewerkt wordt.

•

Meander College doet mee aan de pilot vroegsignalering van School Maatschappelijk
Werk De Kern om met de klassenstaat te gaan werken.

•

Het Meander College werkt vanuit de pedagogische driehoek. Bij elke leerling stellen
we de vraag: wie ben jij en wat heb jij nodig? We geven dit onder andere vorm
doormiddel van de mentorondersteuning.

Wat ervaart de school als belemmering in het kader van passend onderwijs?
Er worden zeker belemmeringen ervaren, tijdens ons dagelijks werk merken we steeds
wat nog een uitdaging is voor docenten. We merken dat de hulpvragen/uitdagingen heel
divers zijn, van kennis over diagnoses, klassenmanagement, differentiatie, pedagogisch
handelen, omgang met lastig gedrag tot aan hanteren van specifieke werkvormen.
De school wil met een gedifferentieerd scholingsaanbod de docenten toerusten voor hun
taak.
2.5 Leerlingpopulatie

De leerlingen komen met name uit de stad Zwolle en er is wel sprake van een mix van
stad en platteland. 65% van de leerlingen komt uit de stad Zwolle zelf. De 35% van de
leerlingen komen uit de gemeenten Zwartewaterland en overige omliggende gemeenten.
De sociaaleconomische status is divers en de leerlingen zijn grotendeels van Nederlandse
afkomst.

Leerling aantal
dyslexie
dyscalculie
OPP

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
847
846
1036
1146
90
96
92
111
8
11
9
12
17
11
13
18
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2.6 Toelating

Het aanbod van de ondersteuning begint op het moment dat een leerling zich aanmeldt.
De school is kritisch bij de poort en kijkt of ze de leerling wel dat aanbod kan geven dat hij
of zij nodig heeft. De zorgcoördinator en de teamleiders van de onderbouw bekijken alle
dossiers zorgvuldig. Hierbij wordt gelet op de didactische ontwikkeling (leerling
volgsysteem), cito scores en/of resultaten van intelligentie onderzoeken en de specifieke
ondersteuning die de leerling op de basisschool heeft ontvangen. Tevens vindt er een
overdrachtsgesprek plaats tussen de basisschool en het Meander College. Ook kan er op
verzoek van de ouders en/of het Meander College een gesprek met de ouders
plaatsvinden om de ondersteuningsbehoefte van de leerling zo goed mogelijk in kaart te
brengen. Mocht er twijfel bij een dossier ontstaan dan wordt het dossier door de
remedial teacher of de orthopedagoog bekeken. Op deze manier wordt er zorgvuldig
bekeken of het Meander College kan voorzien in een passend onderwijsaanbod en de
daarbij behorende ondersteuning aan de leerling.
Bij de toelating van de leerlingen wordt met onderstaande criteria rekening gehouden:
De grootte van de klassen en het aantal leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte (kwantitatief)
• De ondersteuning die een specifieke leerling van de docent in de klas vraagt
(kwalitatief)
• De aanwezigheid van de kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning die voor een
bepaalde leerling nodig is.
3. Basisondersteuning
Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband (SWV) een niveau van
basisondersteuning vaststelt in het ondersteuningsplan. Basisondersteuning kan
verschillen per SWV, maar wordt binnen een SWV eenduidig geformuleerd. Het SWV
“Stichting VO2305-IJssel-Vecht” heeft de basisondersteuning als volgt geformuleerd in
het ondersteuningsplan 2017-2020:
Het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die:
a) binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
b) onder regie en eigen verantwoordelijkheid van de school;
c) waar nodig met de inzet en expertise van andere scholen en ketenpartners
d) zonder indicatiestelling
e) planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
De basisondersteuning wordt beschreven in vier deelaspecten:
1.
Basiskwaliteit van de school
2.
Preventieve en licht curatieve interventies
3.
Ondersteuningsstructuur
4.
Handelingsgericht werken
9

3.1 Basiskwaliteit

Alle afdelingen van het Meander College vallen binnen het reguliere toezicht van de
Inspectie van het Onderwijs. De school loopt geen risico’s voor de kwaliteit van het
onderwijs en de wet- en regelgeving wordt nagekomen. De Inspectie kenmerkt ons
onderwijs aan de hand van lesbezoeken en opbrengsten van de school.
Ondersteuning wordt in drie categorieën ingedeeld:
•

Basisondersteuning: de ondersteuning die de school zelf in huis heeft, hulp en
ondersteuning aan leerlingen met ondersteuningsvragen die binnen het primaire
proces plaatsvindt. De nadruk ligt op de inzet van de docent.

•

Extra ondersteuning: de ondersteuning die de school van buiten de school in huis
haalt, voorzieningen om de school. Het kan daarbij gaan om onderzoek, ambulante
begeleiding, onderwijsplekken (tijdelijk of gedeeltelijk) in specialere voorzieningen of
een zorgplatform. De leerling blijft onder verantwoordelijkheid van (ingeschreven bij)
de school.

•

Zware ondersteuning: de ondersteuning waarvoor leerlingen worden verwezen,
bijvoorbeeld naar (v)so en zeer specialistische plekken voor leerlingen die in de basisen extra ondersteuning geen passend arrangement kunnen krijgen. De
verantwoordelijkheid van de leerling wordt overgedragen aan een externe instantie.
Het gaat om onderwijs/zorg die alleen geboden kan worden indien de leerling
toelaatbaar is voor het voortgezet speciaal onderwijs.

4. Ondersteuningsstructuur
4.1 Functies en taken

Binnen de leerlingbegeleiding op het Meander College wordt er een onderscheid gemaakt
tussen de basis, extra en zware ondersteuning. We maken hierbij onderscheid tussen de
verschillende niveaus van ondersteuning, waarbij er sprake is van het op- en afschalen
van deze begeleiding. Het streven is om de leerling en het gezin zoveel mogelijk op eigen
kracht te laten functioneren. Om hier toe te komen kan er tijdelijk gebruik gemaakt
worden van de expertise binnen of buiten de school. In een enkel geval is blijvende
(zware) ondersteuning noodzakelijk. In de meeste gevallen zal er dan ook sprake zijn van
een overgang naar het voortgezet speciaal onderwijs.
4.2. Basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende actoren: vakdocenten, mentoren,
zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog,
remedial teacher, schoolcoach en conciërges. Zij hebben een signalerende functie binnen
de school en bieden de leerling de begeleiding die nodig is, zowel in als buiten de lessen.
10

Dit is de begeleiding die aan iedere leerling wordt geboden (onder aansturing van de
teamleiders). Wanneer er in die begeleiding signalen komen, dat er een extra
ondersteuningsvraag is, wordt de leerling ingebracht middels een signaalbrief in het
ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, de
orthopedagoog en het schoolmaatschappelijk werk als kernteam. Maandelijks versterkt
met de leerplichtambtenaar en jeugdarts. In dit team komen alle ondersteuningsvragen
samen en bekijken we met elkaar wat een passende inzet is. Dit in nauwe samenwerking
met mentor, ouders en leerling.
De decaan ondersteunt de leerlingen bij het maken van een studie- of beroepskeuze. Hij
bewaakt en controleert de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).
Jeugdarts/GGD. In het tweede en het vierde leerjaar vindt er een onderzoek plaats naar
de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen. Bij bijzonderheden kan er
een terugkoppeling plaatsvinden aan de zorgcoördinator van de school, zodat de school
acties kan ondernemen ten behoeve van het welbevinden van de leerling.
Binnen deze basisondersteuning werken we samen met de ketenpartners vanuit de
sociale wijkteams. Het schoolmaatschappelijk werk is hierin de verbindende schakel. Op
verzoek van school kan er een beroep gedaan worden op deskundigen van buitenaf en er
kan andere expertise ingezet worden als er bijvoorbeeld sprake is van een “trend” binnen
de school (te denken valt aan cyberpesten, alcohol/drugs gebruik, negatief zelfbeeld).
Onder basis ondersteuning verstaan we ook de begeleiding door de specialisten binnen
de school. Het betreft hierbij:
•
De zorgcoördinator
Coördineert het proces rondom de leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag.
Initiatiefnemer en contactpersoon in acties binnen de leerlingbegeleiding, zowel voor de
interne als de externe betrokkenen.
•
De orthopedagoog
Expertise over de aanpak van leer- en gedragsproblemen. Adviseren van collega’s en
ouders over de aanpak van een specifieke onderwijsbehoefte. Kan eventueel onderzoek
verrichten om zicht te krijgen op de oorzaak van het stagneren van het onderwijsproces
en op basis daarvan gerichte handelingsadviezen geven.
•
De remedial teacher
Geeft begeleiding bij problemen op het gebied van rekenen, taal en werk- en
leerhouding. Verricht in samenwerking met de orthopedagoog een dyslexiescreening in
de brugklas (= basisondersteuning). Biedt begeleiding aan de leerlingen met een
dyslexie/dyscalculie verklaring en adviseert de docenten over het onderwijsaanbod aan
deze leerlingen.
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•
De schoolcoach
Brengt de expertise vanuit het speciaal onderwijs binnen de school door de docenten te
begeleiden en te adviseren bij het geven van onderwijs aan leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte. De schoolcoach is deskundig op het gebied van de begeleiding van
leerlingen met een diagnose. De schoolcoach ondersteunt zowel de leerling als de docent
in het onderwijsproces. Als basis van deze begeleiding wordt er een onderwijsperspectief
opgesteld, in samenspraak met de leerling en de ouders.
•
De schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker wordt ingezet indien er sprake is van meer complexe
problematiek. Te denken valt hierbij aan problemen in de thuissituatie die invloed hebben
op het schoolse functioneren van de leerling. De schoolmaatschappelijk werker heeft
zowel contact met de ouders als met de leerling en zal de docenten op de hoogte stellen
van informatie die van belang is voor het geven van het onderwijs aan deze leerling. De
schoolmaatschappelijkwerker biedt kortdurende hulp. De schoolmaatschappelijk werker
vervult een brugfunctie naar externen.
•
De vertrouwenspersoon
Kan ingeschakeld worden in geval van seksuele intimidatie, lichamelijk geweld en ander
grensoverschrijdend gedrag door betrokkenen binnen de school De zware ondersteuning
4.3 Extra ondersteuning

De extra ondersteuning bestaat uit de begeleiding van externe specialisten die hun
werkzaamheden (deels) binnen de school uitvoeren:
•

De leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar houdt een preventief verzuimspreekuur binnen de school om
schoolverzuim zo snel mogelijk terug te dringen en de oorzaak ervan te achterhalen.
De leerplichtambtenaar zal zowel de school als de leerling advies geven om verder
schoolverzuim terug te dringen.

•

Rebound voorziening
Wanneer het noodzakelijk is voor een leerling hebben we een schakelvoorziening in
de vorm van een lesplaats op DOC 93 of een plaats op de Rebound in Zwolle.

•

GGD/jeugdarts
De GGD maakt een keer per maand deel uit van het intern zorgoverleg. De GGD
analyseert problematiek en koppelt dit terug aan de betrokkenen. De GGD mag ook
verwijzen naar een externe instantie in overleg met betrokkenen.

•

Ronde tafel-overleg
Wanneer er meer kennis nodig is om de ondersteuning van een leerling in beeld te
brengen, schakelen we externe professionals in. De zorgcoördinator , orthopedagoog
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of schoolmaatschappelijk werker roept de ouder(s)/verzorger(s), eventuele betrokken
hulpverleners en de ketenpartners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin bij elkaar
voor een zogenaamd ronde tafel-overleg. Hier bespreken zij wat de leerling nodig
heeft en hoe de begeleiding er uit moet zien. Ze wijzen een contactpersoon aan die
zorgt voor een goede coördinatie en voortgang.
In de bijlage (schema passend onderwijs Meander College) worden de hier boven
beschreven interventies ten aanzien van de ondersteuning van de leerling en door welke
(externe) deskundige deze interventie uitgevoerd kan worden, schematisch weergegeven.
4.4 Handelingsgericht werken

Handelingsgericht betekent voor ons het concretiseren van het onderwijs en het bieden
van een doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat docenten beter kunnen omgaan met de
overeenkomsten en de verschillen tussen de leerlingen in hun klas. Dat realiseren wij
door middel van het werken met de Klassenstaat. Handelingsgericht werken draagt bij
aan een professioneel en positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen
collega’s en met leerlingen èn hun ouders. Het werken vanuit de uitgangspunten van
handelingsgericht werken kan een omslag in attitude betekenen, zoals;
•

Van wat een leerling is of heeft (probleem of diagnose) naar wat hij nodig heeft van
de docenten (onderwijsbehoefte)

•

Van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en handelen

•

Van een school die ouders informeert naar een school die ook de
ervaringsdeskundigheid van ouders benut in haar onderwijs.

Wanneer een leerling (langdurige) extra ondersteuning krijgt, wordt er een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Door middel van een OPP worden de doelen
vastgesteld en geëvalueerd. Het OPP wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de
leerling vastgesteld. Via handelingsgericht werken willen we toewerken naar het
professionaliseren van de reguliere begeleiding binnen de school. Er is sprake van cyclisch
werken door het opstellen van de doelen en deze met regelmaat te evalueren en bij te
stellen.
4.5 Grenzen aan ondersteuning

In de afgelopen jaren is de expertise van de docenten binnen het Meander College
toegenomen, waardoor we meer leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen bieden
binnen onze school. De ambitie is om deze expertise nog verder te ontwikkelen zodat er
in de toekomst nog meer kinderen “thuis nabij onderwijs” kunnen volgen.
Desondanks zullen er grenzen blijven bestaan aan de mogelijkheden binnen ons reguliere
onderwijs. Hierbij kunt u denken aan aanpassingen binnen het gebouw (in het geval van
fysieke beperkingen van een leerling) als aan een meer therapeutische begeleiding (in het
geval van persoonlijkheidsproblematiek). Het is lastig om de grenzen concreet vast te
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leggen omdat dit altijd te maken zal hebben met de situatie van dat moment; er zal
sprake blijven van maatwerk en per casus zal er een afweging gemaakt moeten worden of
het in het belang van de leerling is om onderwijs binnen het Meander College te volgen.
Zorgplicht vanuit het Meander College houdt op wanneer:
• De veiligheid van de leerling in het geding komt, zowel voor zichzelf als voor
anderen binnen de school
• Fysieke aanpassingen aan het gebouw niet mogelijk zijn of onevenredige kosten
met zich meebrengt
• Een leerling voor het merendeel één-op-één begeleiding nodig heeft
• De ontwikkeling van de leerling dusdanig stagneert en het leerrendement niet
behaald kan worden, er moet uitzicht zijn op het behalen van een diploma.
• Het ontwikkelingsperspectief niet haalbaar is
• Het leerproces van de klas stagneert door de hulpvraag van deze specifieke leerling
• De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.
De Commissie van Toewijzing (CT) van het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling
toelaatbaar is op een andere school binnen het samenwerkingsverband of dat een
leerling wordt toegelaten tot het speciaal onderwijs. Dit oordeel is bindend en de ouders
zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
Binnen Landstede VO functioneert een interne plaatsingscommissie om voor leerlingen
een passende lesplaats binnen de scholengroep te vinden.
5. Groeimogelijkheden passend onderwijs Meander College
Het Meander College is op dit moment bezig om een vervolg te geven aan het verder
ontwikkelen van de opbrengsten die de pilot Positief opgroeien 12-16 jaar in de periode
2014-2016 heeft opgeleverd. Die pilot opbrengsten zijn beschreven in de notitie:
Werkproces Vroegsignalering/planmatig werken passend onderwijs. Op dit moment
wordt er binnen het Meander conform dit werkproces gewerkt en de ervaringen zijn
positief. De wens is om deze werkwijze verder door te ontwikkelen en het Meander wil
hierin graag proeftuin zijn en wil ook deze opbrengsten delen met andere scholen.
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Het Meander College heeft het ondersteuningsteam en de expertgroep Passend
Onderwijs de volgende opdracht gegeven:
Ontwerp een proces met het zorgteam zodat er zicht komt op het gebruik van de
klassenstaat en er een richtlijn ontstaat waarlangs de klassenstaat zich verder
ontwikkelt zodat deze concrete aanwijzingen bevat die docenten en leerlingen helpen
om de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beantwoorden.
De doorontwikkeling zal er op gericht zijn om de werkwijze en ondersteuningsstructuur
die op het Meander College al in gang is gezet, verder door te ontwikkelen en te verfijnen,
met als beoogde uitkomsten:
1. Het actualiseren van de aanmeldingsprocedure zodat vroegtijdig in beeld wordt
gebracht wat de leerling nodig heeft om succesvol te leren en zichzelf verder te
ontwikkelen.
2. Het ondersteuningsteam werkt vanuit de context van de klas, kent deze context
en is handelingsgericht in haar diagnostiek en aanpak.
3. Het ondersteuningsteam en de mentoren werken met toetsbare doelen en een
planmatige aanpak.
4. De docenten worden door het ondersteuningsteam en de mentor ondersteund
met duidelijke adviezen en instructies op basis van de ondersteuningsbehoeftes
van de leerling. De klassenstaat is hierbij het werkdocument dat praktische
adviezen geeft/handvatten biedt, waarmee elke vakdocent passend onderwijs kan
bieden aan een klas zodat elk kind zich gezien en gehoord weet en tot een
optimale ontwikkeling kan komen.
5. De mentoren en de docenten bepalen zich bij hun aanpak op de wederzijdse
wisselwerking van leerling-docent, leerlingen onderling, kind-ouders zodat de
effectiviteit van de aanpak wordt verhoogd. Het gaat om de potentiële
handelingsruimte van het hele systeem en om de antwoorden op vragen zoals:
“Waarom toont een leerling bepaald gedrag?, Wat is de invloed van de omgeving
op het gedrag? Welke activiteiten moet de leerling, zijn ouders doen om de
aanpak van school te ondersteunen?”
6. Bij onze aanpak zijn we gericht op successen en kansen en sluiten we hierop
zoveel mogelijk aan.
7. Gedurende het veranderproces doen we door onderzoek ervaring op om de
omgeving van de leerling –leerlingen, ouders en de thuissituatie- meer kunnen
betrekken bij identificeren van een effectieve aanpak.
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8. Het ondersteuningsteam volgt de ontwikkelagenda passend onderwijs en
jeugdhulp van de gemeente Zwolle. We zorgen op die manier voor verbinding met
de gemeente en het Meander College.
Het ondersteuningsteam en de expertgroep Passend Onderwijs stelt voor 2017 een plan
van aanpak op met een haalbaar doel dat tot zichtbare resultaten leidt. Het verbeterplan
maakt onderdeel uit van een continu proces om de kwaliteit van de ondersteuning en het
onderwijs te verbeteren. In het plan van aanpak worden mijlpalen benoemd zodat
tussentijds de opbrengsten van het verbeterproces met medewerkers kunnen worden
gedeeld.
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6. Schema passend onderwijs Meander College
Basisondersteuning

Extra ondersteuning

Zware ondersteuning

Leerling /
Ouders
Leerlingen /
ouders zelf aan
zet

Mentor

Zorgcoördinator /
Teamleider
Preventief
verzuimspreekuur (PVS,
leerplichtambtenaar)
preventief schoolverzuim
GGD

Zorgcoördinator /
casusregisseur
Jeugdarts / GGD

Gebruik maken
van eigen
netwerk
Vrienden
vriendinnen

BOSS-training

Niet geregeld
door school.
Geen invloed
vanuit school

Ondersteuning
dyslexie / dyscalculie
spellinglessen
Examenvreestraining

Examentraining
op eigen
initiatief

Schoolmaatschappelijk
werk
Orthopedagoog
Verzuimprotocol /
Uitstuurprotocol/ZAS
Contacten mentorouders
Coördinator /
teamleider

GGD 2e leerjaar en 4e
leerjaar

Intern zorgoverleg Zorgcoördinator initieert. Informatie via interne kanalen

Decanaat /
keuzebegeleiding, LOB

Mentoren signaleren. Regulier overleg

Huiswerkbegelei
ding op eigen
initiatief

Mentor: coachend
Vakdocent: inhoudelijk
Mentorlessen
Huiswerkbegeleiding

schoolcoaches
Schoolmaatschappelijk
werk
Consulent LZK

Orthopedagoog

OPP /
groepshandelingsplan
Jeugdarts
Expertiseteam Landstede

Zorgcoördinator als initiator en meldpunt. Informatie via interne en externe kanalen

Eigen Kracht

Leerplicht:
handhavende
activiteiten
CJG hulpverlening:
Schoolmaatschappelij
k werk
Orthopedagoog

Jeugdpolitie / AMK
MEE /
UWV/Dimence/
Karakter/De Kern
Lesplaats Rebound
DOC 93
Ronde tafeloverleg
ESAR

Casusregie
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6.1 Geraadpleegde bronnen

www.doc93.nl
http://www.swvvoijsselvecht.nl
www.scholenopdekaart.nl
www.cultuurprofielscholen.nl
6.2 Gebruikte bronnen

Onderstaande stukken zijn op te vragen bij de directie of te vinden op de site van het
Meander College.
 OPP Meander College
 Dyslexieprotocol
 Dyscalculie protocol
 Verzuimbeleid
 Schorsing en verwijderingsbeleid
 Kaderbrief
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