
1 

 

 

 
 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL  
 
Datum augustus 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Fioretti Teylingen 
Teylingen College – Duinzigt 
Wijttenbachweg 23 
2341 VX Oegstgeest 
071-5171131 
info_duinzigt@teylingen-college.nl 

mailto:info_duinzigt@teylingen-college.nl


2 

 

1. Inleiding 
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van het Teylingen College Duinzigt. Bij het 
opstellen zijn we uitgegaan van de Wet Passend Onderwijs. Met het SOP willen we ouders, 
leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden laten zien hoe de ondersteuning op 
Duinzigt is vorm gegeven. 
 
Het SOP is geschreven door de directie en zorgcoördinator van de school. Ouders en 
collega’s in de medezeggenschapsraad hebben meegelezen en advies uitgebracht. Het SOP 
wordt voor vier jaar vastgesteld, maar kan indien nodig tussentijds worden aangepast.  
 
Bij het realiseren van passend onderwijs werken we samen met de andere scholen in de 
regio. We doen dat binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, waartoe 
de VO- en VSO-scholen in Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Oegstgeest, Voorschoten, 
Wassenaar en Zoeterwoude behoren. Samen hebben we afspraken gemaakt met het doel 
voor alle leerlingen in de regio een dekkend aanbod te realiseren. Het beleid van het 
Samenwerkingsverband VO is vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2016-2020. Meer 
informatie is te vinden op: www.swvvo2801.nl. 
 
Wij hopen dat dit schoolondersteuningsprofiel u op weg helpt in het vinden van de juiste 
ondersteuning. Met vragen of suggesties ter verbetering kunt u zich het beste wenden tot de 
zorgcoördinator van de school. U vindt haar en andere belangrijke contactgegevens in de 
bijlage bij dit document.  
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2. Teylingen College Duinzigt 
Duinzigt is een rooms-katholieke ivo-mavo en havo-onderbouw en telt ongeveer 600 
leerlingen. We hebben ruime ervaring met leerlingen, die gebaat zijn bij structuur en 
aandacht. Dat wil niet zeggen dat we er altijd in slagen om voor alle leerlingen passend 
onderwijs te bieden. Wel is het zo dat we liever in mogelijkheden dan in onmogelijkheden 
denken. 
 
2.1 Visie op onderwijs 
De levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit klinken door in de missie en visie 
van de school. Deze luidt: 
• We zorgen voor een sociaal klimaat waarin leerlingen zich gekend en erkend voelen. 
• We bieden een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte begeleiding. 
• We brengen leerlingen naar een succesvolle afsluiting van een plezierige Duinzigttijd 
 
We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te komen een sociaal klimaat is 
waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend voelen. Ieder mens, iedere leerling is 
uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. Daarbij spreken we leerlingen 
enerzijds aan op hun kwaliteiten en talenten en dagen hen uit deze verder te ontwikkelen. 
Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk vinden en bieden we hen mogelijkheden hier 
extra aan te werken.  
Een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor vakkennis 
maar ook voor vaardigheden, voor de cognitieve ontwikkeling maar ook voor de persoonlijke 
ontwikkeling. Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is 
afgestemd op de behoeften van de leerlingen en dat het gegeven wordt door goede 
docenten die zich blijvend bekwamen. Als het nodig is, bieden we leerlingen heel gerichte 
begeleiding binnen de ondersteuningsstructuur waarover u in dit SOP kunt lezen. 
Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en gerichte begeleiding moeten leiden 
tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat 
ze kunnen instromen bij een passende vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat ze als 
mens gegroeid zijn en zich als goede democratische burgers een weg vinden in onze 
maatschappij. Tot slot, als leerlingen onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op 
een leuke, plezierige schooltijd. 
 
2.2 Visie op ondersteuning 
We vinden dat elke leerling in principe het onderwijs zou moeten volgen dat aansluit bij zijn 
capaciteiten. Wat ons betreft worden die het best uitgedrukt in het advies van de 
toeleverende school. Een leerling met een tl-advies moet in principe zonder vertraging een 
tl-diploma kunnen halen.  Een leerling met een havoadvies moet in principe zonder 
vertraging kunnen doorstromen naar 4havo. Wij zijn er van overtuigd dat we dit voor de 
meeste leerlingen met goed, degelijk onderwijs en oprechte aandacht kunnen realiseren. 
De ondersteuning op Duinzigt is gebaseerd op de principes van het handelingsgericht 
werken. Dat betekent dat niet de handicap of de beperking van de leerling maar zijn/haar 
ondersteuningsbehoefte het vertrekpunt van de begeleiding is. In plaats van ‘wat mankeert 
deze leerling?’ stellen we liever de vraag ‘wat heeft deze leerling nodig?’ Tijdig signaleren en 
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een gezamenlijke aanpak van school, ouders en eventueel externe deskundigen vergroten de 
kans op succes. De ondersteuning is zoveel mogelijk gekoppeld aan het onderwijs in de 
klas. Dat betekent dat onze docenten in staat zijn de meest voorkomende leer- en 
gedragsproblemen te herkennen en daar in een klassensituatie mee om te gaan. Het 
betekent ook dat zij zich blijvend bekwamen in het omgaan met verschillen in de klas. 
 
2.3 Bevorderende kenmerken van Duinzigt 
Een aantal algemene kenmerken van Duinzigt is naar onze mening goed voor al onze 
leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat sommigen er meer baat bij hebben dan anderen. Deze 
schoolkenmerken zorgen ervoor dat veel leerlingen met een lichte ondersteuningsbehoefte 
uiteindelijk geen beroep hoeven te doen op de ondersteuningsstructuur omdat zij 
‘opbloeien’ binnen het aanbod voor alle leerlingen. 
 
Pedagogisch klimaat 
Basis om tot ontwikkeling te komen is dat leerlingen zich veilig voelen, dat ze zichzelf 
kunnen zijn en dat ze zich gekend weten. Een belangrijk aspect van veiligheid is een positief 
verwachtingspatroon. Docenten zien het als een uitdaging om bij leerlingen ‘eruit te halen 
wat er in zit’ en zijn zich er van bewust dat iedere leerling uniek is. Een tweede aspect van 
veiligheid betreft structuur en duidelijke regels; regels voor hoe leerlingen met het 
schoolwerk omgaan, maar ook hoe ze met elkaar omgaan. Een derde aspect van veiligheid is 
dat we de lijnen met ouders graag zo kort mogelijk houden. Ook hier gaat het om 
schoolwerk (aanwezigheid, huiswerk, resultaten) en om het gedrag naar medeleerlingen en 
docenten (pesten, schelden). 
 
Anti-pestbeleid 
Duinzigt is een plek waar leerlingen in alle veiligheid kunnen leren. Dat geldt ook voor de 
manier waarop ze met elkaar omgaan. De hele dag door oefenen ze bewust en onbewust 
hun sociale vaardigheden en daarbij gaan ze ook wel eens in de fout. Hoe we daar mee om 
willen gaan is vastgelegd in het anti-pestbeleid. Wanneer er signalen zijn die op pestgedrag 
kunnen duiden onderscheiden we drie stappen: opvoeden, begeleiden en straffen. Bij iedere 
stap is beschreven wie wat doet. 
 
Ivo-werkwijze 
Duinzigt werkt volgens de ivo-werkwijze. Kort gezegd komt het er op neer dat we erkennen 
dat leerlingen voor het ene vak meer moeite moeten doen dan voor het andere. Daarom 
kunnen ze aan het begin of aan het einde van de schooldag met docenten een i-uur 
afspreken, waarin de stof nog een keer kan worden uitgelegd en geoefend. Een tweede 
kenmerk van de ivo-werkwijze is dat de meeste toetsen kunnen worden herkanst. Leerlingen 
kunnen iedere rapportperiode maximaal 10 toetsen herkansen. Dat gebeurt na schooltijd en 
het gemiddelde van de twee behaalde resultaten telt.  
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Skillz en Sociale vorming 
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt door veel leerlingen als 
lastig ervaren, met name op het gebied van het plannen en organiseren van het schoolwerk. 
Daarnaast zien we bij de instroom grote verschillen in de beheersing van taal, rekenen en 
studievaardigheden. Daarom bieden we alle leerlingen in de brugklas drie uur in de week het 
vak Skillz, waarin vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Bij het leren plannen wordt 
gebruik gemaakt van de Plenda, een ‘planagenda’, die leerlingen in klas 1 en 2 ontvangen.  
Voor het vaststellen van mogelijke achterstanden op het gebied van taal en rekenen wordt 
gebruik gemaakt van de Cito volgtoetsen. Op basis van de uitslag volgen leerlingen een 
individuele leerroute binnen het online programma Studyflow. Bij het aanleren en oefenen 
van studievaardigheden als woordjes leren, samenvatten en een verslag maken worden de 
opdrachten afgestemd op de vakken waarin deze vaardigheden van belang zijn. 
Tot slot krijgen de sociale vaardigheden een plaats bij het vak Sociale vorming, dat alle 
leerlingen in klas 1 een half jaar volgen. Het motto van deze lessen is ‘ik ben oké, jij bent 
oké’. Leerlingen leren voor zichzelf op te komen en om rekening met elkaar te houden met 
als resultaat een leuke klas. 
 
Begeleidingslessen  
In de leeftijdsfase van onze leerlingen kunnen ze in aanraking komen met uitdagingen, die 
van invloed kunnen zijn op hun gezondheid, veiligheid en prestaties op school. Daarom is er 
in de begeleidingslessen voorlichting over sociale media, genotmiddelen en seksualiteit, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van lesbrieven, gastlessen en theatervoorstellingen. D.m.v. 
nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden beogen we dat het gesprek over deze onderwerpen 
thuis wordt voortgezet. 
 
Het gebouw  
Alle gangen in het schoolgebouw hebben een eigen kleur. Ook de nummering van de lokalen 
is zodanig, dat leerlingen snel de weg leren kennen. Het gebouw is voor het grootste 
gedeelte toegankelijk voor leerlingen met een rolstoel en er is een invalidentoilet aanwezig. 
Een aantal lokalen bevindt zich op de eerste verdieping. Er is géén lift, maar in voorkomende 
gevallen zal bekeken worden of d.m.v. aanpassingen in het rooster leerlingen in een rolstoel 
toch bij ons onderwijs kunnen volgen. 
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2.4 De ondersteuningsstructuur 
Om duidelijk te maken hoe de ondersteuning op Duinzigt georganiseerd is, helpt het om 
onderscheid te maken tussen wat er in de leerjaarteams gebeurt en wat het zorgteam biedt. 
Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen de basisondersteuning en de extra 
ondersteuning. Kort gezegd is de basisondersteuning de begeleiding waar alle leerlingen in 
meer of mindere mate gebruik van maken of kunnen maken. Voor een beperkt aantal 
leerlingen is dit niet voldoende. Zij hebben behoefte aan meer of meer gespecialiseerde 
begeleiding: de extra ondersteuning. 
 
 

 
 
 
 
De samenwerkende scholen binnen het samenwerkingsverband hebben met elkaar 
afgesproken welke basisondersteuning iedere school minimaal moet bieden. Ook over de 
extra ondersteuning en de samenwerking met externe instanties zijn afspraken gemaakt. De 
extra ondersteuning wordt grotendeels bekostigd uit middelen die door het 
samenwerkingsverband en de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Dat impliceert dat we de 
extra ondersteuning binnen de beschikbare financiële kaders moeten vormgeven en dat 
betekent dus soms ook keuzes maken. 
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3. Ondersteuning door het leerjaarteam 
De ondersteuning die binnen het leerjaarteam geboden wordt, behoort tot de 
basisondersteuning aan alle leerlingen. Het bestaat uit een zorgvuldige aanname, een 
begeleidingsaanbod voor alle leerlingen, coaching van docenten en maatwerk voor 
leerlingen. 
 
3.1.1 Aanname 
Bij de aanname van nieuwe leerlingen in de brugklas is het door de basisschool uitgebrachte 
advies leidend. De uitslag van de Cito Eindtoets kan voor de leerkracht van groep-8 
aanleiding zijn om het advies aan te passen en voor ons om het genomen plaatsingsbesluit 
te heroverwegen. In principe zijn alle groep-8-leerlingen met een TL-advies, havo-advies of 
een combinatie daarvan welkom. Ook leerlingen met een gecombineerd GL/TL- of KL/TL-
advies kunnen in principe geplaatst worden, mits er geen belemmeringen zijn in het gedrag 
of de motivatie of wanneer er sprake is van een complexe ondersteuningsbehoefte en er 
intensieve begeleiding nodig is. 
In de aannameprocedure werken we handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we aan de hand 
van de aangeleverde informatie en documenten proberen vast te stellen of er sprake is van 
een ondersteuningsbehoefte, welke begeleiding er eventueel nodig is en of we dat 
redelijkerwijs kunnen organiseren. De aannamecommissie baseert haar besluit op het 
onderwijskundig rapport van de basisschool (Onderwijs Transparant), de warme overdracht 
met de groep-8-leerkracht en eventueel beschikbare onderzoeksrapporten (bijv. dyslexie).  
 
Wanneer een kind op de basisschool door een ambulant begeleider (cluster 2, 3 of 4) 
begeleid wordt of begeleid is geweest, dienen ouders dat op het aanmeldingsformulier aan 
te geven. Van de basisschool verwachten we in dat geval dat het 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt meegestuurd met het onderwijskundig rapport. 
Het kan verstandig zijn om vóór de aanmelding eerst een oriënterend gesprek te voeren met 
de zorgcoördinator. Zij kan ouders en de aannamecommissie adviseren over de 
mogelijkheden en de haalbaarheid.  
 
Zodra de aanmeldingstermijn (15 maart) is gesloten, zal de aannamecommissie binnen zes 
weken besluiten of een leerling op Duinzigt geplaatst kan worden. Als een leerling niet op 
Duinzigt geplaatst kan worden, hebben we de zorgplicht om op een andere school binnen 
het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te vinden. 
Bij de instroom klas 2, 3 en 4 wordt op een vergelijkbare wijze gewerkt, met dit belangrijke 
verschil dat Duinzigt bij het besluit om een leerling niet aan te nemen géén zorgplicht heeft. 
Deze leerlingen zijn immers al ingeschreven op een andere VO-school. 
 
3.1.2 Grenzen  
De aannamecommissie kan besluiten om een leerling niet aan te nemen omdat we geen 
passend onderwijs kunnen bieden. De complexiteit van de ondersteuningsbehoefte is daarbij 
het belangrijkst, maar er spelen ook nog andere zaken een rol.  
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• We gaan er vanuit dat alle leerlingen alle lessen volgen en aan alle activiteiten 
deelnemen. Alleen op medische gronden kan een leerling van lessen of activiteiten 
worden vrijgesteld. 

• Leerlingen die met hun gedrag de veiligheid van andere leerlingen in gevaar brengen, 
zijn niet te plaatsen. We hebben geen specifieke deskundigheid of opvang voor 
leerlingen met externaliserende problematiek en oppositioneel gedrag. 

• Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte dat we kunnen plaatsen, wordt 
begrensd door de financiële mogelijkheden om de ondersteuning te organiseren.  

 
3.1.3 Plaatsing nieuwe leerlingen 
Zoals eerder gesteld is in onze visie niet de beperking of de handicap het vertrekpunt voor 
de begeleiding, maar wat een leerling nodig heeft om maximaal van het onderwijsaanbod te 
kunnen profiteren. Op basis van de door de basisschool en ouders aangeleverde informatie 
wordt geïnventariseerd welke nieuwe leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor 
ondersteuning vanuit het zorgteam. Teamleiders en zorgcoördinator gaan na om welke 
leerlingen het gaat. Nieuwe leerlingen met een verklaring van een gediagnosticeerde leer- of 
gedragsstoornis worden gekoppeld aan één van de leerlingenbegeleiders, die in overleg met 
leerling en ouders vaststelt wat de onderwijsbehoefte is en welke begeleiding nodig is. De 
ene dyslectische leerling heeft behoefte aan extra tijd bij toetsen, terwijl de andere gebruik 
wil maken van een laptop. We bieden dus geen standaard pakket faciliteiten, maar zoeken, 
binnen onze mogelijkheden, samen met leerling en ouders naar wat de meeste passende 
oplossing is.  
 
3.2 Begeleiding door het leerjaarteam 
De door het leerjaarteam geboden begeleiding bestaat uit een aanbod waar alle leerlingen in 
meer of mindere mate gebruik van maken of kunnen maken. 
 
Mentoraat 
Iedere leerling heeft een persoonlijke mentor. De mentor is de spil in de begeleiding en voor 
leerling en ouders het eerste aanspreekpunt. Hoe de mentor de begeleiding precies vorm 
geeft is mede afhankelijk van de individuele behoefte en situatie van de leerling. De mentor 
zal zich inspannen om er voor te zorgen dat alle voor de leerling relevante informatie bij alle 
relevante betrokkenen bekend is.  
 
Leerlingenbesprekingen 
Alle mentoren van een leerjaar vormen samen het leerjaarteam, dat regelmatig overlegt. 
Tijdens zo’n teamoverleg worden naast organisatorische zaken ook regelmatig leerlingen 
besproken. Bij een leerlingenbespreking wordt informatie en tips uitgewisseld en kan tot een 
gezamenlijke aanpak van een klas of leerling worden besloten. Daarnaast zijn er drie keer 
per jaar cijferbesprekingen waarbij alle aan een klas lesgevende docenten aanwezig zijn. 
 
Oudergesprekken 
N.a.v. het eerste en tweede cijferoverzicht (in klas 4 het tentamenoverzicht) worden ouder-
mentorgesprekken georganiseerd. Halverwege periode 3 is er nog een gelegenheid tot een 
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ouder-mentorgesprek. Deze is alleen bedoeld voor de ouders van de leerlingen in klas 1, 2 
en 3, die op dat moment niet voldoen aan de overgangscriteria. Als er buiten deze vaste 
momenten aanleiding is, zullen mentoren en teamleiders contact opnemen met ouders. 
 
Groepsplannen 
Teamleiders en zorgcoördinator gaan na welke leerlingen een ondersteuningsbehoefte 
hebben en welke begeleiding nodig is. Wat relevant is voor docenten tijdens de les wordt 
vermeld in het groepsplan van de klas. Groepsplannen ondersteunen docenten bij het komen 
tot een goede aanpak van individuele leerlingen en van een klas als geheel. De 
groepsplannen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast. 
 
Keuzebegeleiding 
De persoonlijke mentor is ook bij de vakken- en studiekeuze de eerst aangewezene om 
leerlingen te begeleiden. Als specifieke kennis over vervolgopleidingen daarbij gewenst is, 
kunnen leerlingen worden doorverwezen naar één van de decanen. Zij onderhouden het 
contact met het vervolgonderwijs en dragen zorg voor een goede overdracht. 
Wanneer na klas 1, 2 of 3 blijkt dat leerlingen qua belangstelling of motivatie beter tot hun 
recht komen binnen een beroepsgerichte leerweg of (bij 16 jaar) het mbo, zal de mentor (en 
de decanen) leerlingen en ouders begeleiden bij het vinden van een andere school.  
 
Schoolpastor & vertrouwenspersonen 
Wanneer leerlingen in hun directe omgeving te maken krijgen met ziekte of overlijden of 
rondlopen met identiteitsvragen kunnen ze voor een luisterend oor terecht bij onze 
schoolpastor. Leerlingen kunnen bij haar hun verhaal kwijt zonder dat er “iets mee gedaan 
wordt”. Als leerlingen in een situatie komen waarbij zij overwegen een klacht in te dienen, 
kunnen zij zich laten bijstaan door één van de drie vertrouwenspersonen. 
 
Overdracht 
Alle voor de begeleiding relevante gegevens van leerlingen worden vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem. Medewerkers die aan leerlingen lesgeven of hen begeleiden, hebben 
inzage in deze gegevens. Indien wenselijk kunnen zij ook gegevens of notities toevoegen, 
bijvoorbeeld na een contact met ouders. Bij de bevordering naar een volgend leerjaar vindt 
een overdracht plaats van relevante informatie van de ene groep docenten naar de andere. 
 
Screening 
In leerjaar 1mavo en 2havo vindt het Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) plaats. Aan 
de hand van een vragenlijst gaat de sociaal verpleegkundige, die vanuit de GGD aan onze 
school verbonden is met leerlingen in gesprek. Het gaat om uiteenlopende zaken die bij de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid in de puberteit een rol kunnen spelen. Een 
vergelijkbaar onderzoek naar gezondheid en welbevinden wordt in klas 3mavo nogmaals 
uitgevoerd. Op basis van deze zogenaamde Elektronische Monitor Volksgezondheid (E-
MOVO) kan de sociaal verpleegkundige leerlingen uitnodigen voor een gesprek. 
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3.3 Coaching docenten 
Binnen enkele weken (soms maanden) ontstaat er in de meeste klassen een prettige, 
taakgerichte werksfeer waarin leerlingen tot leren komen. Het kan echter gebeuren dat het in 
een klas onrustig blijft of dat het tussen een docent en een leerling regelmatig botst. In die 
gevallen kan coaching uitkomst bieden. De coach doet dan een aantal lesobservaties en let 
daarbij afhankelijk van de situatie wat meer op de interactie tussen docent en leerling of de 
dynamiek binnen de groep. Vervolgens zal hij/zij op basis van alle beschikbare informatie 
over leerlingen, klas en docent een analyse maken en een plan van aanpak maken, dat zal 
worden uitgevoerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
 
3.4 Maatwerk leerlingen 
Wanneer een leerling door fysieke of psychische problemen (tijdelijk) minder belast kan 
worden, kan een aanpassing in het lesrooster uitkomst bieden. In bijzondere gevallen kan in 
klas 2 een vrijstelling worden verleend voor het volgen van de tweede moderne vreemde 
taal. Er kan ook sprake zijn van een roosteraanpassing wanneer de gemoederen hoog zijn 
opgelopen en de adjunct-directeur in overleg met de teamleider heeft besloten een leerling 
een ‘time-out’ te geven. Dat kan zijn voor het volgen van de lessen bij een bepaalde docent 
of bij alle vakken. 
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4. Ondersteuning door het zorgteam 
Verreweg de meeste leerlingen halen met de door het leerjaarteam geboden begeleiding 
zonder noemenswaardige problemen de eindstreep. Voor anderen geldt dat er bij de 
aanname of tijdens de begeleiding gedurende het jaar ondersteuningsbehoeften zijn waar de 
mogelijkheden van het leerjaarteam qua tijd of deskundigheid tekortschieten. In die gevallen 
kan het leerjaarteam een beroep doen op het zorgteam (rechter kolom in de figuur). De 
teamleider treedt in contact met de zorgcoördinator en bespreekt de hulpvraag. Bij minder 
complexe hulpvragen zal één van de leerlingenbegeleiders van het Interne 
Ondersteuningsteam (IOT) de begeleiding op zich nemen. Bij meer complexe gevallen zal 
advies gevraagd worden aan de Interne Ondersteuningscommissie (IOC). 
 
 

 
 
 
 
4.1 Basisondersteuning door Intern Ondersteuningsteam (IOT) 
Het Interne Ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit leerlingenbegeleiders, die geschoold zijn 
om leerlingen te ondersteunen en coachen bij veel voorkomende leer- en gedragsproblemen 
en bij sociaal-emotionele problemen. De leerlingenbegeleiders zijn breed inzetbaar, maar 
hebben ieder ook hun eigen deskundigheid en ervaring. Het gaat veelal om kortlopende en 
minder intensieve trajecten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dyslexie, onzekerheid bij 
toetsen of moeite met het plannen van het schoolwerk. Maar de leerlingenbegeleiders 
kunnen leerlingen ook coachen bij het omgaan met ziekte, rouw of pesten. 
 
De ondersteuning door de leerlingenbegeleider is handelingsgericht. Op basis van de 
beschikbare onderzoeksrapporten, gespreksverslagen en observaties wordt vastgesteld wat 
de leerling nodig heeft (de onderwijsbehoefte). Daarbij wordt naast belemmerende ook naar 
bevorderende factoren gekeken. Vervolgens wordt in overleg met ouders gezocht naar een 
gewenste, haalbare aanpak, die wordt uitgevoerd en geëvalueerd.  
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In zekere zin maakt het dan niet uit of een leerling dyslectisch, weinig gestructureerd of erg 
onzeker is. Op basis van wat hij/zij nodig heeft, wordt een plan met realistische doelen 
opgesteld en uitgevoerd. Dat kan bij de dyslectische leerling het gebruik van Kurzweil zijn, 
bij de weinig gestructureerde leerling extra hulp bij het gebruik van de Plenda en bij de 
onzekere leerling een korte training in omgaan met examenstress. 
 
4.2 Extra ondersteuning door Interne Ondersteuningscommissie (IOC) 
Extra ondersteuning vanuit de IOC komt in beeld wanneer in het leerjaarteam of in het IOT 
duidelijk is geworden dat de ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgt. Ook 
bij de aanname kan al duidelijk zijn dat er sprake is van een complexere hulpvraag, waarbij 
meer gespecialiseerde deskundigheid gewenst is. De Interne Ondersteuningscommissie 
bestaat uit vier personen, die regelmatig samenkomen. Dat zijn namens de school de 
zorgcoördinator en een leerlingenbegeleider, namens de Ambulant Educatieve Dienst de 
begeleider passend onderwijs en namens het Centrum Jeugd en Gezin de jeugd- en 
gezinswerker. Een paar keer per jaar is er een zogenaamd IOC-breed overleg, waarbij ook de 
sociaal verpleegkundige van de GGD en de leerplichtambtenaar aanwezig zijn. 
 
Begeleider passend onderwijs (BPO) 
De begeleider passend onderwijs is een deskundige op het gebied van cluster 2, 3 of 4. 
Hij/zij kan d.m.v. gesprekken en observaties helpen om specifieke problemen en 
ondersteuningsbehoeften bij leerlingen te herkennen en te benoemen. De BPO begeleidt 
individuele leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en adviseert docenten hoe zij met 
deze leerlingen in de klas kunnen omgaan. Het gaat om ondersteuning bij “handig” opereren 
in sociale situaties, omgaan met spanningen, de aandacht erbij houden etc. 
 
Jeugd- en gezinswerker 
De jeugd en gezinswerker is vanuit het Centrum Jeugd en Gezin aan de school verbonden. 
Hij kan in een aantal gesprekken duidelijk krijgen welke ondersteuning een leerling nodig 
heeft. Het kan zijn dat ze die zelf kan bieden of dat ze doorverwijst naar professionele 
hulpverlening zoals de GGZ. Het gaat om situaties waarbij leerlingen blijk geven dat ze niet 
lekker in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maken over hun thuissituatie.  
 
Sociaal verpleegkundige 
Vanuit de GGD is er een sociaal verpleegkundige aan onze school verbonden. Haar 
activiteiten komen vooral voort uit de screening in klas 1 (PGO) en klas 3 (E-MOVO). Uit die 
screening kunnen signalen naar voren komen die aangeven dat er mogelijk zorgen zijn over 
de gezondheid en/of het welbevinden van een leerling. Vanuit het IOC-breed overleg kan de 
sociaal verpleegkundige gevraagd worden een aantal gesprekken met een leerling te voeren. 
Daarbij kan ze gebruik maken van de informatie die bij de GGD over leerlingen bekend is.  
 
Consulent Leerplicht 
Duinzigt onderhoudt nauw contact met het Regionaal Bureau Leerplicht. Regelmatig te laat 
komen, ziekteverzuim of spijbelen kunnen een signaal zijn dat het met een leerling niet 
goed gaat. Om die reden wordt absentie nauwlettend gecontroleerd, geregistreerd en bij 
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opvallend verzuim aan de Consulent Leerplicht (voorheen de leerplichtambtenaar) gemeld. 
Zij is ook aanwezig bij het IOC-breed overleg en kan adviezen geven hoe om te gaan met 
zorgwekkend verzuim. 
 
4.3 Organisatie extra ondersteuning 
Zodra er vanuit een leerjaarteam of vanuit het IOT een leerling wordt doorverwezen naar de 
IOC, wordt er een IOC-formulier ingevuld. Vervolgens wordt aan ouders om toestemming 
gevraagd om de leerling / hun kind in de IOC te bespreken en dus om informatie over het 
kind met de begeleider passend onderwijs en de jeugd- en gezinswerker te delen.  
 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Als de IOC inschat dat de ondersteuningsbehoefte langdurend of structureel van aard is, zal 
voor de betrokken leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld. Dat is 
nodig om hem op een systematische manier te ondersteunen, maar ook om in geval van 
doorverwijzen inzichtelijk te maken welke ondersteuning reeds geboden is. 
Ouders en school dienen het met elkaar eens te worden over de inhoud van het OPP. De 
voortgang van de afgesproken ondersteuning wordt geregistreerd en ieder jaar wordt het 
OPP met ouders geëvalueerd. 
 
Doorverwijzen 
Als na het uitvoeren en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan blijkt dat Duinzigt 
niet kan bieden wat een leerling qua ondersteuningsbehoefte nodig heeft, zal contact gelegd 
worden met het Loket Passend Onderwijs. Het Loket kijkt mee of echt alle opties zijn benut 
of dat plaatsing op het Speciaal Voortgezet Onderwijs of op de bovenschoolse voorziening 
van het Samenwerkingsverband De Delta een passende oplossing kan zijn. 
 
Loket Passend Onderwijs  
Het Loket Passend Onderwijs is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning 
voor de scholen van het Samenwerkingsverband VO 2801. In het Loket Passend Onderwijs 
wordt hulp gegeven bij problemen die de school overstijgen. Het Loket Passend onderwijs 
heeft een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de scholen. Het betreft consultatie 
en advies bij: leerproblemen, gedrags- en omgangsproblemen, schoolverzuim, aanvullende 
zorg, hulpverlening. Daarnaast biedt het ondersteuning in aanmelding bij een externe 
voorziening in de regio. 
 
Verslaglegging en privacy 
Enerzijds willen we dat medewerkers zoveel mogelijk informatie over leerlingen vastleggen 
in het leerlingenvolgsysteem. Later zou kunnen blijken dat het stukjes zijn van een grotere 
puzzel. Tegelijkertijd willen we niet dat de beschikbare tijd voor onderwijs en begeleiding 
voor een groot deel besteed wordt aan administratieve handelingen. Bovendien zijn we 
gehouden aan de regels zoals die in het privacyreglement zijn vastgelegd. Daarom zal steeds 
de afweging gemaakt worden wat wel en wat niet wordt vastgelegd. 
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Bijlage: contactgegevens 
 
 
Contactpersonen Duinzigt 
Directeur Dhr. Van de Meerendonk mee@teylingen-college.nl 
Adjunct-directeur Dhr. De Haan haa@teylingen-college.nl 
Zorgcoördinator Mw. Minnema mna@teylingen-college.nl 
Teamleider leerjaar 1 
Teamleider leerjaar 2 
Teamleider leerjaar 3 
Teamleider leerjaar 4 

Mw. Van der Gugten 
Mw. Roet 
Mw. Van Haeringen 
Dhr. Spadon 

gug@teylingen-college.nl 
ret@teylingen-college.nl 
jon@teylingen-college.nl 
spa@teylingen-college.nl 

Leerlingenbegeleiders Mw. Löffler 
Mw. Van Looff 
Mw. Van der Weijde 
Dhr. Ko 
Dhr. Visser 
Dhr. Van Boven 
Mw. McGreevy 
Mw. De Jong 

llr@teylingen-college.nl 
olr@teylingen-college.nl 
wed@teylingen-college.nl 
koj@teylingen-college.nl 
vie@teylingen-college.nl 
bov@teylingen-college.nl 
mcg@teylingen-college.nl 
jgk@teylingen-college.nl 

Vertrouwenspersonen Mw. Schaap 
Mw. Van Dordrecht 
Dhr. Visser 

sha@teylingen-college.nl 
ddt@teylingen-college.nl 
vie@teylingen-college.nl 

Schoolpastor Mw. Schaap sha@teylingen-college.nl 
 
 
Ketenpartners 
Begeleider passend 
onderwijs 

Mw. Van Brandwijk l.vanbrandwijk@aed-leiden.nl 

Jeugd- en Gezinswerker Mw. Tax s.tax@jgthollandrijnland.nl 
Sociaal verpleegkundige Mw. Van der Riet lvanderriet@ggdhm.nl 
Consulent Leerplicht Mw. Van der Vos l.van.der.Vos@hollandrijnland.nl 
 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 
Adres Duivenbodestraat 11 
Postcode en plaats 2313 XS Leiden 
Telefoonnummer 071-5144801 
E-mail info@swvvo2801.nl 
Website www.swvvo2801.nl 
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