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Vooraf 
 Dit schoolondersteuningsprofiel juli 2018 vervangt het ondersteuningsprofiel van januari 

2014. 

 Het schoolondersteuningsprofiel van het KWC is, samen met bijlage 1, bedoeld als een 

naslagwerk, bestemd voor alle medewerkers van het KWC en vindt aansluiting op het 

ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Rivierenland. 

 Het schoolondersteuningsprofiel van het KWC verbindt de doelstelling van de school met 

de taken en verantwoordelijkheden van haar personeel.  

 Informatie over de meest voorkomende leer- en gedragsproblematiek, de kenmerken en 

de begeleidingswijze staat als “Bijlage 1 van het ondersteuningsprofiel september 2018” 

op de personeelsportal van onze site. 

 Daar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. 

 Het document ondersteuningsprofiel is een statische beschrijving van een dynamisch 

proces en wordt daarom tweejaarlijks geactualiseerd door het verantwoordelijk 

directielid.  

Inleiding 
Het KWC participeert in het Samenwerkingsverband Rivierenland. Dit 

samenwerkingsverband stelt zich tot doel: “Het realiseren van een samenhangend geheel 

van zorgvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de leerlingen, teneinde zoveel mogelijk 

leerlingen in staat te stellen het voortgezet onderwijs met een diploma af te sluiten.”  

 

De VO-scholen werken met en streven naar een vergelijkbaar basiszorgprofiel. Met andere 

woorden het zou zo moeten zijn dat een leerling met een bepaalde lichte 

ondersteuningsbehoefte net zo makkelijk in Culemborg naar school kan gaan als in Tiel. Wel 

is het is mogelijk dat de scholen in de afgelopen jaren een specialisme hebben opgebouwd. 

Zo kent het KWC haar specialisme in het kader van leerlingen met een communicatieve 

beperking (cluster2). In het samenwerkingsverband is afgesproken dat die expertise wordt 

gedeeld.  

Kaders 
Om waar te kunnen maken wat wij onze leerlingen en ouders beloven op het gebied van 

begeleiding en zorg, wordt van docenten veel gevraagd. Docenten hebben vanuit die 

doelstelling een verantwoordelijkheid voor het onderwijzen van een vak/ leergebied en het 

begeleiden van alle leerlingen. Dit impliceert deskundigheid op beide terreinen.  

Op weg naar een kwalitatief hoogwaardige leerlingbegeleiding heeft het KWC gekozen voor 

het model van een ver(der)gaande deskundigheidsbevordering op eerstelijns niveau: d.w.z. 

van vakdocenten en mentoren. Dit gebeurt o.a. door een systeem van co-teaching; het 

observeren en helpen van de leerling tot in de reguliere klas en het ondersteunen en 

adviseren van de docenten. Door dit systeem ligt er minder nadruk op de aansturing van de 

deskundigheidsbevordering van speciaal daarvoor aangestelde functionarissen of het 

inhuren van specialisten.  

Waarderingskader Inspectie 
In het Waarderingskader van de inspectie neemt de aandacht voor begeleiding een 

belangrijke plaats in. Onder de kopjes Onderwijsproces (OP) en Schoolklimaat (SK) zijn de 

belangrijkste aandachtspunten te vinden. Deze aandachtspunten worden onder OP2, Zicht 

op ontwikkeling en begeleiding, OP4, Extra ondersteuning, SK1 Veiligheid en SK2 

Pedagogisch klimaat verder uitgewerkt. Passend onderwijs kent een eigen onderzoekskader. 

De onderwijsinspectie monitort hiermee de werkzaamheden van het samenwerkingsverband 

en is het bestuur van het samenwerkingsverband gesprekspartner. 
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Leeswijzer  
“Het basiszorgprofiel van het KWC” is opgebouwd volgens het lijnenmodel: 

Eerste lijn: Mentoren en vakdocenten  

Tweede lijn: Medewerkers van het KWC met speciale functies  

Derde lijn: Externe begeleiders  

Aansturing en het samenwerkingsverband Rivierenland 
De verantwoordelijkheid van de leerlingbegeleiding is belegd bij een directielid. Dit 

directielid geeft leiding aan de zorgcoördinatoren in de kerngroep leerlingbegeleiding (KLB). 

Het directielid vertegenwoordigt de school in het scholenoverleg van het 

samenwerkingsverband. De zorgcoördinatoren participeren in de werkgroep zorg van het 

samenwerkingsverband Rivierenland. Deze werkgroep adviseert de directeur van het 

samenwerkingsverband over de zaken die spelen rond de leerlingbegeleiding op de scholen 

en in de omgeving van de scholen. 

De rector van het KWC is lid van het bestuur van het samenwerkingsverband. De 

zorgcoördinatoren nemen deel aan de werkgroep zorg van het samenwerkingsverband. Op 

docentniveau zijn het pedagogisch klimaat in de lessen, de kennis van de 

leerlingbegeleiding en de kwaliteit van het mentoraat belangrijke onderwerpen die, o.a. in 

de jaargesprekken, worden besproken met de leidinggevende. 

Administratiepakketten Som, Presentis en Eldos 
Op het KWC wordt het digitale leerlingenadministratiepakket SOM als instrument gebruikt 

om alle zaken rond leerlingbegeleiding te registreren en te communiceren. De afdeling 

Praktijkonderwijs gebruikt daarnaast het pakket Presentis om de Individuele 

Ontwikkelingsplannen te administreren. Bij de instroom van leerlingen van basisscholen 

vanuit de regio worden gegevens via het Pakket Eldos aangeleverd. Alle genoemde 

pakketten zijn AVG-proof. 

 

Culemborg, september 2018 

HOOFDSTUK 1 EERSTE LIJN 
 

In de functiebeschrijving staat dat elke docent bijdraagt aan leerlingbegeleiding. Begeleiden 

doe je samen!  

  

1.1 Taakomschrijving docenten (LB, LC en LD) 

In de taakbeschrijving voor docenten staan de taken op het gebied van begeleiding: 

Op LB-niveau:   

• stimuleert leerlingen om zelfstandig te (leren) leren; 

• begeleidt leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; 

• zorgt voor passend onderwijs; 

• helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde 

doelstellingen te bereiken; 

• definieert voortgangsmomenten en stuurt hierop in het leerproces; 

• signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, maakt deze 

bespreekbaar met collega's en (in- of externe) deskundigen en onderhoudt hierover 

contacten met ouders; 

• onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de 

ontwikkeling van de leerling; 

• verzorgt in voorkomende gevallen specifieke vormen van begeleiding (stagebegeleiding, 

begeleiding LWOO- en leerlingen met een specifieke zorgvraag). 
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Aanvulling in de functiebeschrijving LC: 

• zorgt voor passend onderwijs en reikt uitdagende opdrachten/lesstof aan aansluitend op 

de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag; 

• signaleert en onderkent leer- en gedragsproblemen van leerlingen, stemt af met (in- of 

externe) deskundigen over te nemen stappen en onderhoudt hierover contacten met 

ouders; 

• onderhoudt contacten met ouders over studievoortgang, studieresultaten, gedrag en de 

ontwikkeling van de leerling.  

 

Aanvulling in de functiebeschrijving LD: 

• helpt leerlingen inzicht te krijgen in hun eigen voortgang en stimuleert hen de beoogde 

doelstellingen te bereiken; 

• begeleidt en motiveert leerlingen in geval van complexe problemen en onderhoudt 

hierover contacten met ouders; 

• stemt met in- en externe deskundigen af over te volgen begeleidingsscenario's en 

regisseert het proces van leerlingbegeleiding;  

• verzorgt in voorkomende gevallen specifieke vormen van begeleiding (stagebegeleiding, 

begeleiding leerlingen met een specifieke zorgvraag). 

 

1.2 Taakomschrijving mentor  

De mentor draagt zorg voor de begeleiding van de aan hem toegewezen leerlingen. De 

mentor functioneert in een team dat wordt aangestuurd door de conrector of coördinator 

van de betreffende afdeling. 

In zijn/haar taak onderscheiden we: 

  de sociaal-emotionele begeleiding 

  de studiebegeleiding 

  de ondersteuning op het gebied van loopbaanoriëntatie (LOB) 

 

Dit houdt onder andere in dat hij: 

 het aanspreekpunt vormt voor leerlingen; 

 het eerste aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers van de aan hem toevertrouwde 

leerlingen; 

 zorgdraagt voor een veilig klimaat in de klas; 

 op de hoogte is van alle bijzonderheden die zich hebben voorgedaan in de      

schoolloopbaan van zijn leerlingen en hun leerlingdossier kent; 

 gedurende het schooljaar alle voor het leerlingdossier relevante gegevens opslaat in 

SOM; 

 zo nodig leerlingen aan de zorgcoördinator voordraagt voor specifieke      

vormen van begeleiding door bij de school betrokken instanties (jeugdhulpverlening, 

remediale hulp, sociaal maatschappelijke begeleiding etc.); 

 regelmatig gesprekken voert met zijn leerlingen en kennis heeft van de persoonlijke 

ontwikkeling en weet van het sociaal emotioneel welbevinden; 

 de prestaties en vorderingen van zijn leerlingen nauwkeurig volgt; 

 op de hoogte is van de: ‘Route leerlingbegeleiding KWC’ * en hier naar handelt; 

 verantwoording aflegt aan de conrector; 

 

Kort samengevat heeft hij: 

 een signalerende taak (kan ook een alarmerendere taak naar conrector zijn) 

 een inventariserende taak 

 een analyserende taak 

 een probleemoplossende taak 
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1.2.1 Differentiatie naar de verschillende afdelingen 

Er bestaan verschillen in de uitvoering van bovenstaande taakomschrijving van de 

mentoren in de verschillende afdelingen. Van de mentoren wordt verlangd de beschreven 

taken uit te voeren, in jaargesprekken is de uitvoering van de taken onderwerp van 

gesprek. 

 

1.2.2 Voorbeelden werkzaamheden mentor in praktijkonderwijs 

• Organiseren kennismaking brugklassers 

• Convenant gesprekken voeren 

• Schrijven convenant en IOP 

• Houden van klassikale en groepsgesprekken met oog op groepsvorming 

• Coaching gesprekken op sociaal emotionele ontwikkeling en op leren en werken 

• Plannen en begeleiden presentaties leerlingen 

• Werkplannen schrijven 

• Zorgdragen voor het invullen van het leerlingvolgsysteem (Presentis) 

• Ontwikkelingsperspectief schrijven 

• Dossiervorming 

• Onderhouden van externe contacten 

• Overleg met zorgcoördinator, orthopedagoog, ambulant begeleiders, MEE-

consulenten, conrector, teamleden, stagedocenten, MEE en UWV over stage en 

arbeid 

• Voorbereiden en bijwonen leerlingbespreking 

• Oudergesprekken/telefonisch contact ouders/verzorgers 

• Indien wenselijk huisbezoeken 

• Ondersteuning bij problemen van de leerling 

• Signaleren en actie ondernemen op ziekte en verzuim 

• Invullen van formulieren en lijsten ten behoeve van onderzoeken 

 

1.2.3 Voorbeelden werkzaamheden mentor in het vmbo 

Invulling 

begeleidingsuren 

/begeleiding op 

sociaal-emotioneel 

gebied 

  Begeleiding ‘leren leren’, hulp bij plannen huiswerk 

 Lessen op sociaal-emotioneel gebied: Leswijs (alleen b/k) 

 Groepsgesprekken, klassikale en/of individuele gesprekken 

 Begeleiden leerlingen bij inhalen SO’s e.d. en verwijzen naar 

inhaaluur 

 Maken van plattegronden/telefoonketens/WhatsApp-groepen 

(conform wet- en regelgeving mogen leerlingen onder de 16 

jaar niet zonder toestemming van hun ouders deelnemen aan 

WhatsApp-groepen). 

 Informatie geven m.b.t. keuze-uur 

 Monitoren sociale veiligheid  

 Keuzebegeleidingstraject vervolgopleiding en vakkenpakket 

  Voorbereiden op examen 

 Maatschappelijke stage (informeren en begeleiden) 

 Speciale projecten (pesten, sociale media, loverboys e.d.) 

 
Voorbereiding 

 

 Verantwoordelijk voor het schrijven van het 

ontwikkelingsperspectief en in geval van LWOO het 

handelingsplan 

 Informatieverstrekking naar docenten 

(Cif-lijst) en verstrekken info vanuit 

onderwijskundig rapport 
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Overlegsituaties 

school 

 Overleg mentor-conrector (minimaal 1x per periode) 

 Teamoverleg 

 Mentorenberaden en overgang bespreken met andere 

mentoren 

 Overleg met decaan/loopbaancoaches 

 Voorbereiden en leiden leerlingbesprekingen 

 Indien wenselijk inbrengen leerlingprobleem in team en/of bij 

zorgcoördinator  

 Overleg met (externe) deskundigen/begeleiders 

 Overleg met stagecoördinator indien nodig/zinvol/LBC 

 Basisberoepsgerichte leerweg: overleg met begeleider 

leerwerktraject 

 Overleg met zorgcoördinator of leden zorgteam Contact met 

leerlingen 

 Deelname aan intakegesprekken nieuwe brugklasleerlingen 

 Organiseren en uitvoeren activiteiten o.a. kennismakingsdagen 

 Klassikale gesprekken en groepsgesprekken 

 Individuele gesprekken (minimaal 1x per periode) 

 Steungesprekken (OPP-leerlingen frequenter) 

 Begeleiden keuzeprocessen 

 Zo nodig huisbezoek 

 Organiseren/begeleiden van klassenuitjes 

 Signaleren ziekteverzuim (SOM) en indien nodig handelend 

optreden 

 Van alle genoemde gesprekken verslaglegging in SOM 

Contact met 

ouders/ verzorgers 

 Ouderavonden (kennismakings-, thema-avonden en 

vakkenpakketkeuze avonden) 

 Contact onderhouden; gesprekken, telefonisch of per e-

mail 

 Afspraken op school (in geval OPP-leerling, samen met AB-er 

en zorgcoördinator 2 à 3 maal per jaar). (Onderbouw min. 2x 

per jaar) 

 Huisbezoeken (standaard in basisberoepsgerichte leerweg, 

op verzoek in andere niveaugroepen) 

 Verslaglegging van gevoerde gesprekken 

  Zorgdragen voor uitvoering van gemaakte afspraken 

 Een aantal keren per jaar 15 minuten gesprekjes Leerlingendossier/ 

registratie 

 Begin schooljaar: leerlingendossier doornemen, zo nodig 

contact opnemen met de vorige mentor en informatie aan 

collega’s doorgeven (CIF) 

 Vastleggen van afspraken in Som n.a.v. gesprekken met 

leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en (externe) 

begeleiders 

 Opstellen/bijwerken handelingsplannen LWOO, zorgdragen 

voor uitvoering en checken gemaakte afspraken 

 Verslag maken van leerlingenbesprekingen   Buitenlesactiviteiten  Organiseren van klassenactiviteiten: sint-, kerst- en 

paasvieringen 

 Organiseren en aanwezig zijn op klassenavonden en 

klassenuitjes 

 Voorbereiden en aanwezig zijn bij diploma-uitreiking 

Externe contacten  Invullen van formulieren t.b.v. extreme onderzoeken 

 Verzorgen van OKR en contacten met ontvangende school bij 

voortijdige overstap 
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1.2.4 Voorbeelden werkzaamheden mentor in de onderbouw HAVO/VWO 

Invulling  

begeleidingsuren 

 Klas 1 en 2 Studievaardigheden/Tumult 

 Individuele gesprekken 

 Profielkeuzebegeleidingstraject klas 3 

 Maken plattegronden 

 Teambuilding 

 “Speciale projecten” Jij de baas, Jij de wereldburger,  

maatschappelijke stage, Klappen voor Bart (anti-pesten) e.d.  

Overlegsituaties 

school 

 Overleg mentor – coördinator 

 Mentorenoverleg 

 Overleg met (externe) deskundigen na overleg met 

zorgcoördinator (indien nodig)  

 Overleg met zorgcoördinator of ander lid van zorgteam 

(indien nodig) 

 Overleg met collega’s (indien nodig) 

 Overleg met decaan (indien nodig) 

 Leerlingbesprekingen voorbereiden/leiden 

Contact met 

leerlingen 

 Organiseren en uitvoeren kennismakingsmomenten/-dagen 

 Houden van klassikale gesprekken/groepsgesprekken 

 Individuele gesprekken, minimaal 1x per periode 

 Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen 

 Coaching zorgleerlingen + bijkomende zaken OPP e.d.  

 Individuele begeleiding keuzeprocessen 

 Eventueel huisbezoek/ziekenhuisbezoek 

Contact met ouders  Minimaal 1x per jaar contact met ouders opnemen 

 Hv ob: 1-2x per jaar 15 minutengesprek met ouders en kind 

 Ouderavonden (kennismakings- en thema-avond) 

 Telefonische contacten/e-mailcontacten 

 Tijdens oudercontactavonden 

 Afspraken op school 

 Verslaglegging van gesprekken en toezien op uitvoering van 

gemaakte afspraken 

 Huisbezoek (incidenteel) 

Leerlingdossier/ 

registratie/ 

in SOM verwerken 

 Begin schooljaar: leerlingdossier in SOM doornemen, zo 

nodig contact opnemen met de vorige mentor en informatie 

aan collega’s en coördinator doorgeven (CIF) 

 Vastleggen van afspraken n.a.v. gesprekken met leerlingen, 

ouders, collega’s en (externe) begeleiders 

 Verslag maken van leerlingbesprekingen 

 Maken van begeleidingsverslag in SOM aan einde schooljaar 

 Overdracht naar volgende mentor 

Buitenles- 

activiteiten 

 Eventueel organiseren van sint-, kerst- en paasviering/ 

klassenactiviteit. (Wanneer deze feestdagen niet centraal 

worden georganiseerd) 

 Aanwezig zijn bij activiteiten en schoolavonden betreffende 

de eigen klas 
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1.2.5 Voorbeelden werkzaamheden mentor in de bovenbouw HAVO/VWO 

Invulling 

begeleidingsuren 

(buiten het 

rooster) 

 Lessen i.v.m. LOB 

 Lessen i.v.m. planning en reflectie 

Overlegsituaties 

school 

 Bilaterale overleggen mentor – coördinator 

 Voorbereiden leerlingbesprekingen 

 Mentorenoverleg 

 Overleg met (externe) deskundigen na overleg met 

zorgcoördinator (indien nodig) 

 Overleg met collega’s (indien nodig) 

 Overleg met decaan (indien nodig) 

Contact met 

leerlingen 

 Elke periode individueel contact met elke mentorleerling 

m.b.t. welbevinden 

 Verder gesprekken n.a.v. leerstijlprofielen, resultaten, 

loopbaanoriëntatie e.d. 

 Begeleiding bij loopbaanoriëntatie 

 Contact met leerlingen/ouders n.a.v. leerlingbesprekingen of 

opmerkingen van collega’s 

 Steungesprekken  

Contact met 

ouders 

 Ouderinformatieavond(en) aan het begin van het schooljaar 

 Telefonische contacten  

 Afspraken op school (contactdagen; incidenteel:  

 bij problemen) 

 Huisbezoek (incidenteel) bij langdurige ziekte zo nodig 

ziekenhuisbezoek 

Leerlingdossier/ 

registratie 

in SOM verwerken 

 Aan het begin van het schooljaar leerlingdossier in SOM 

doornemen en contact opnemen met de vorige mentor. 

Relevante informatie doorgeven aan de coördinator en 

docenten. 

 Vastleggen van afspraken n.a.v. gesprekken met leerlingen, 

ouders, collega’s en begeleiders 

 Informatie verzamelen ten behoeve van leerlingbesprekingen 

 Controle van het examendossier 

 Maken van begeleidingsverslag in SOM aan einde schooljaar 

 Overdracht naar de volgende mentor 

Buitenles-

activiteiten 

 Aanwezig zijn bij (buitenles)activiteiten die mede 

georganiseerd zijn voor eigen mentorleerlingen 

 Aanwezig zijn bij de feestelijke afronding van het 

examentraject en toespraak voorbereiden 
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1.2.6 Route leerlingbegeleiding KWC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Mentor formuleert hulpvraag. 

3. Mentor brengt leerling in bij 

leerlingbespreking in het 

mentoroverleg/teamoverleg. Mentor 

maakt plan van aanpak. 

4. Evaluatie plan van aanpak. 

(zorg)coördinator bepaalt met mentor 

vervolg. 

5. Mentor meldt leerling aan bij 

zorgcoördinator.  

6. Zorgcoördinator bespreekt leerling 

in zorgteam en koppelt terug naar 

mentor. Plan van aanpak wordt 

bijgesteld; interventies; mogelijk OPP 

 Begeleiding door 

leerlingbegeleiders  

 Begeleiding door ambulante 

begeleiders  

 Co-teaching 

 Deelname training 

 Begeleiding 

schoolmaatschappelijk werk 

 Begeleiding orthopedagoog 

 Schoolverpleegkundige 

 Schoolarts 

 Leerplicht 

 Expertisecentrum 

Samenwerkingsverband 

Rivierenland (SWV) 

 Toelaatbaarheidscommissie 

SWV  

 

 Begeleiding in de klas 

 Mentorgesprekken 

 Contact met ouders 

 Interventies; bijv. coachkaart 

 Overleg met de leerling 

1. Mentor/docent signaleert en voert 

probleem verkennend gesprek. 

7. Zorgcoördinator en mentor 

bespreekt leerling in het Zorg Advies 

Team of MDO. Bijstelling plan van 

aanpak; interventies. 

 GGZ 

 GGD 

 Leerplicht 

 Jeugdzorg 

 Sociaal Wijkteam 

 Diagnostiek & behandeling 

8. Evaluatie en bijsturing. 
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HOOFDSTUK 2 TWEEDE LIJN 

 

Speciale functies van medewerkers KWC  

 

2.1 Zorgcoördinator  

Op het KWC zijn zorgcoördinatoren werkzaam. Binnen de school hebben de 

zorgcoördinatoren een adviserende rol in de beleidsontwikkeling van de leerlingenzorg. 

(KLB)Daarnaast zijn zij o.a. betrokken bij: 

 adviezen in de aanmeldingsprocedure van leerlingen die voor speciale begeleiding, 

Leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs in aanmerking komen; 

 de uitvoering van het ZAT (Zorg Advies Team); 

 in overleg met ab-ers het aanvragen van een indicatie en herindicatie voor lichte, 

midden en zware arrangementen; 

 de aansturing van de begeleiding van leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben; 

 de uitvoering van de werkgroep Zorg van het Samenwerkingsverband; 

 plaatsing en terugplaatsing van Reboundleerlingen; 

 adviseren teams, via de mentoren, bij handelingsverlegenheid 

 voor de zorgcoördinator vmbo geldt het begeleiden van de mentoren bij het schrijven 

van de ontwikkelingsperspectieven; voor de zorgcoördinator van h/v geldt de 

verantwoordelijkheid van het schrijven van de ontwikkelingsperspectieven. 

 

2.2 Ondersteuningsprofiel – loket 21 en coördinatoren havo/vwo – Desk Gershwinhof 

Loket 21 : 

 ondersteuning, administratief, van conrectoren; 

 ondersteuning, administratief, van coördinatoren; 

 eerst opvang, aanspreekpunt voor leerlingen met vragen van allerlei aard; 

 inleverpunt voor briefjes, formulieren, inschrijvingen; 

 al met al: centrale punt voor leerlingzaken. 

 

Coördinatoren: 

 ondersteuning conrectoren op het gebied van alle leerlingzaken; 

 eerste aanspreekpunt en ondersteuner voor docenten, mentoren als het gaat om 

leerlingzaken. 

 

Desk Gershwinhof: 

 ondersteuning, administratief, van conrectoren; 

 eerst opvang, aanspreekpunt voor leerlingen met vragen van allerlei aard. 

 

2.3 Orthopedagoog  

Wanneer bij de begeleiding van leerlingen gespecialiseerde kennis nodig is, kan de 

zorgcoördinator de orthopedagoog inschakelen. Indien nodig verricht de orthopedagoog 

psychodiagnostisch onderzoek als basis voor handelen. Voorts ondersteunt de 

orthopedagoog de mentoren in de begeleiding van hun leerlingen. Daarnaast is de 

orthopedagoog lid van het ZAT en van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het 

samenwerkingsverband en als zodanig draagt deze zorg voor de werkzaamheden die daaruit 

voortvloeien.  

 

De orthopedagoog van het KWC werkt 1 dag per week voor het Praktijkonderwijs en wordt 

aangestuurd door de conrector Praktijkonderwijs. 
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2.4 Vertrouwenspersoon/ aandachtsfunctionaris 

Op het KWC zijn docenten aangesteld als vertrouwenspersoon. Daarnaast is er een 

vertrouwensarts. Meldingen komen rechtstreeks bij de vertrouwenspersonen binnen. De 

vertrouwenspersonen fungeren als aandachtsfunctionaris meldpunt kindermishandeling. De 

directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het protocol. De directie 

wordt in alle gevallen op de hoogte gebracht van vermoedens van misbruik. 

 

2.5 Decaan 

De decaan organiseert en coördineert alle activiteiten op het gebied van keuzebegeleiding 

en loopbaanoriëntatie (LOB). Dit betreft o.a.: 

 de begeleiding van de sector-, vakken- en beroepskeuzes; 

 begeleiden van de loopbaancoaches binnen het vmbo; 

 adviseren omtrent studiefinanciering en mogelijke financiële tegemoetkoming; 

 onderhouden van een netwerk; 

 organiseren van voorlichtingsavonden voor ouders en verzorgers.  

 

2.6 Remedial teacher/ dyslexiebegeleider 

Dyslexie of dyscalculie mag geen belemmering zijn voor het volgen van het soort onderwijs 

dat past bij de capaciteit van de leerling.  

De dyslexiebegeleider geeft alle leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring het 

informatieboekje en de dyslexie-/dyscalculiekaart met daarop faciliteiten en 

inspanningsverplichtingen. De dyslexiebegeleider helpt mee met de screening van 

brugklassers. De begeleider onderhoudt contact met dyslectische leerlingen, hun ouders en 

mentoren, die ondanks de faciliteitenkaart leerproblemen ondervinden.  

 

2.7 Begeleider Leerwerktrajecten vmbo  

Voor vmbo-leerlingen waarvoor het beter is dat er een accent ligt op meer praktijkleren is 

er de mogelijkheid om in het 4e jaar te kiezen voor het Leerwerktraject. De begeleider 

Leerwerktraject onderhoudt de contacten met de leerwerkbedrijven, de leerlingen en hun 

ouders/verzorgers.  

 

2.8 Studieklas  

Leerlingen met planningsproblematiek kunnen worden geholpen in de studieklas. Gedurende 

drie dagen in de week, worden zij geholpen bij planning en huiswerk 

 

2.9 Co-teaching 
Iedere leerling, maar zeker leerlingen met een leer- of gedragsprobleem, zijn gebaat bij een 

goed pedagogisch klimaat, goede lesorganisatie en structuur. De co-teacher volgt deze 

leerlingen tot in de lessen en coacht tevens de docent. 

 

2.10 Leerlingen helpen leerlingen  

Leerlingen van de bovenbouw worden ingezet om leerlingen van de onderbouw te 

begeleiden bij vakken waar ze moeite mee hebben. De leerling die ondersteuning ontvangt 

betaalt hiervoor een kleine financiële vergoeding.  

 

2.11 Pestcoördinator 
De pestcoördinatoren bewaken de veilige leeromgeving en de kwaliteit van het 

veiligheidsprotocol. Zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, collega’s waar het gaat 

om het melden van pesten en zij zetten aan tot handelen met als doel de veilige omgeving 

te herstellen.  

 

2.12 Verzuimcoördinatoren 
Het KWC kent drie verzuimcoördinatoren. Zij registreren verzuim en melden verzuim aan 

mentoren, coördinatoren, conrectoren en leerplichtambtenaar 
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2.13 Begeleiding (begeleider) hoogbegaafdheid  

Leerlingen met een sterk bovengemiddelde intelligentie behoeven extra aandacht en 

begeleiding. Het beleidsplan: excellente leerlingen in beeld wordt in het schoolplan 2018-

2019 verder uitgewerkt tot een vorm waarin deze differentiatie gestalte krijgt. Scholing van 

personeel is onderdeel van die uitwerking. 
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HOOFDSTUK 3 DERDE LIJN 

 

3.1 Het Zorg Advies Team (ZAT)  

Een leerling kan aangemeld worden bij het Zorg Advies Team (ZAT). Voordat de leerling in 

het ZAT besproken wordt, is het aanmeldingsformulier Zorg Advies Team ingevuld door de 

mentor van de leerling. De ouder(s)/verzorger(s) tekenen hiervoor een toestemmings-

formulier. Het ZAT komt ééns in de vier weken bij elkaar. In het ZAT hebben de volgende 

personen zitting: 

 zorgcoördinatoren  

 schoolmaatschappelijk werker  

 schoolarts  

 orthopedagoog  

 leerplichtambtenaar Culemborg  

 op afroep mentor van een te bespreken leerling 

 op afroep het sociale wijkteam 

 op afroep politie 

 

Binnen het ZAT wordt gekeken welke (externe) hulp de leerling nodig heeft en wordt de 

leerling eventueel verwezen naar derdelijnszorginstellingen. 

 

3.2 Schoolmaatschappelijk werk  

De schoolmaatschappelijk werker levert een bijdrage aan de leerlingenzorg door nauwe 

samenwerking met de mentoren, conrectoren, de zorgcoördinator en het ZAT. Ook vindt 

ondersteuning van het docententeam plaats d.m.v. voorlichting, advies en consultatie ten 

behoeve van zorgleerlingen.  

Leerlingen kunnen door (bijv. door de mentor) doorverwezen worden naar de 

schoolmaatschappelijk werker. Om laagdrempelig te werken, bestaat echter ook de 

mogelijkheid dat leerlingen zichzelf aanmelden.  

Er kan kortdurende ambulante begeleiding aan leerlingen worden aangeboden waarna de 

leerling zo nodig doorverwezen wordt naar andere passende hulpverlening. De 

schoolmaatschappelijk werker houdt contact met de school en met de ouders/verzorgers. 

 

3.3 Jeugdgezondheidszorg (GGD) 

Vanuit de GGD Rivierenland, afdeling jeugdgezondheidszorg zijn zowel de jeugdarts als de 

sociaal verpleegkundige verbonden aan het KWC.  

 Screening: de leerlingen van de 2de klas vmbo en de 2de klas van het praktijkonderwijs 

worden jaarlijks gezien door de jeugdarts en of sociaal verpleegkundige. De leerlingen 

van de 2de klas havo en vwo worden jaarlijks gezien door de sociaal verpleegkundige. 

Voor vragen of overleg kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden via het 

nummer van de GGD in Tiel. 

 Voor zaken betreffende seksuele intimidatie heeft de GGD een groep externe 

vertrouwenspersonen, die hierbij ingeschakeld kan worden. Zij zijn bereikbaar via het 

nummer van de GGD. 

 Verzuimprotocol: het doel van verzuimbegeleiding is om leerlingen die frequent of 

langdurig wegens ziekte van school verzuimen, vroegtijdig in contact te brengen met de 

jeugdarts. Voor de school en de leerplichtambtenaar is in een dergelijke situatie niet 

duidelijk te achterhalen welke problematiek er mogelijk schuilgaat achter het als ‘ziekte’ 

opgegeven schoolverzuim.  

Men is bovendien niet bevoegd om medische informatie op te vragen. Daar waar de 

bevoegdheid van school stopt, kan de jeugdarts doorvragen, de problematiek in kaart 

brengen en de school adviseren over de aanpak. De jeugdarts is hiervoor na afspraak op 

school aanwezig. Bovendien is er ook tijd beschikbaar om vragen van mentoren en 

conrectoren omtrent dit onderwerp te beantwoorden en adviezen te geven. 
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3.4 Sociaal-emotionele begeleiding 

Training sociale vaardigheden 

Leerlingen die (lichte) problemen hebben op het sociale vlak kunnen gebaat zijn bij het 

volgen van een training die erop gericht is de sociale vaardigheden te verbeteren. Dit 

gebeurt in samenspraak met de ouders. Aanmelding vindt plaats via de mentoren bij de 

zorgcoördinator.  

 

3.5 Faalangst-reductie-training/examenvreesreductietraining 

De faalangstreductietraining wordt verzorgd door in en externen. Aanmelding vindt plaats 

via de mentoren.  

 

3.6 VO-EXTRA-begeleider 

Het KWC en de Kentalis (cluster 2) werken samen in het project VO-extra, bedoeld voor 

leerlingen met een communicatiestoornis. Dit kunnen leerlingen met een ernstige spraak-

taalstoring, een gehoorprobleem, dan wel met een PDD-NOS problematiek zijn. Daarvoor 

vrijgemaakte ambulante begeleiders van Kentalis werken op het KWC en begeleiden 

leerlingen en hun docenten. Zij spelen een belangrijke rol in de contacten met de ouders 

van betrokken leerlingen. Kennis van de problematiek en een duidelijke communicatielijn 

met de mentor of docent die betrokken leerling begeleidt is essentieel voor het succes van 

deze begeleiding. Van de begeleidende docent/mentor wordt verwacht dat zij: 

 Een workshop volgen over taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid 

 De bijsluiter verspreiden via SOM en die bespreken met vakcollega’s 

 Intermediair zijn tussen collega’s en de AB-er 

 Geregeld met de vakcollega’s bespreken of en hoe communicatie plaatsvindt met de 

leerling en gehandeld wordt volgens OP/ bijsluiter 

 Geregeld met de leerling de voortgang bespreken en evt. de planning van het huiswerk 

controleren. 

Ook niet-geïndiceerde leerlingen komen voor begeleiding en advies in aanmerking. 

Daarnaast kunnen de begeleiders ingezet worden om een consultatie uit te voeren. 

 

3.7 Ambulante begeleiding cluster 3 en 4 

Ambulante begeleiding (AB) kan aangeboden aan geïndiceerde leerlingen; dit op het gebied 

van slechtziendheid (1), communicatieproblematiek (2), begaafdheid en gezondheid (3) en 

gedragsproblematiek (4). De taak van een AB-er is handelingsadviezen te geven aan 

docenten/mentoren. Zij kunnen gevraagd worden informatie te verstrekken aan 

teamvergaderingen en zij begeleiden ouders in hun contacten met de school. Daarnaast 

adviseren zij bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en herindicatie. AB-ers 

kunnen ook gevraagd worden om observaties te doen voor leerlingen van wie wordt 

vermoed dat zij in aanmerking kunnen komen voor speciale zorg 

 

3.8 Huiswerkbegeleiding 

Op het KWC bestaat de mogelijkheid om, tegen betaling, de leerlingen drie, vier of vijf 

dagen per week onder toezicht van medewerkers van Juffrouw Julia huiswerk te maken. 

Deze begeleiding vindt plaats op het KWC, maar onder verantwoordelijkheid van Juffrouw 

Julia; zij sluiten het contract met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s).  

 

3.9 Politie 

Scholen voor VO in Culemborg hebben een contactpersoon bij de politie. Deze 

contactpersoon bezoekt regelmatig het KWC en heeft dan standaard overleg met de 

Preventiemedewerker. In de jaaragenda zijn de vooraf geplande bezoeken opgenomen en 

medewerkers kunnen een onderhoud aanvragen. De samenwerking tussen onderwijs en 

politie is beschreven in het regionaal vastgestelde Convenant Veilige School. Bij melding 

van incidenten wordt bij voorkeur de contactpersoon van de politie geïnformeerd.  
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3.10 Ondersteuningscentrum 

Het ondersteuningscentrum, gevestigd in het gebouw van het samenwerkingsverband te 

Geldermalsen ontlast de school tijdelijk van gedragsmoeilijke leerlingen die het veilige 

schoolklimaat schenden en voor wie begeleidingsmogelijkheden in en om de school op het 

moment ontoereikend zijn. Het ondersteuningscentrum kan ook op schoolniveau 

ondersteuning bieden. Na een dossieranalyse en gesprekken met de zorgcoördinator wordt 

een vertaalslag gemaakt naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling en wordt een 

intensief begeleidingstraject vormgegeven. Hierbij worden de medewerkers o.a. 

ondersteund door een orthopedagoog en een gedragsdeskundige. Het 

ondersteuningscentrum biedt voor leerlingen een niet vrijblijvende kans om na enkele 

maanden (maximaal 13 weken) een nieuwe start te kunnen maken in het regulier 

onderwijs.  

 

Regelmatig is een medewerker van het ondersteuningscentrum op school aanwezig voor 

overleg met de zorgcoördinatoren en voor de nazorg aan leerlingen die zijn teruggekomen 

naar het KWC.  
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Hoofdstuk 4 BIJLAGE EN VERWIJZING NAAR BIJLAGEN  
 

Bijlage zorgschema’s 

In de zorgschema’s worden signalen gekoppeld aan de procedure, het zorgaanbod, 

achterliggende problematiek en uiteindelijk de functionaris die kan worden ingeschakeld om 

de leerling te helpen. 

Verwijzingen naar de personeelssite 

De zorgbreedte van de afdelingen van het KWC en handelingsgerichte aanpak van 

orthobeelden zijn te vinden in de ‘bijlage 1 van het ondersteuningsprofiel september 2018’ 

op de personeelssite. Hierin zijn de kenmerken van een orthobeeld terug te lezen en de 

ondersteuningsbehoefte die een leerling met zo’n probleem heeft. Daarnaast valt te lezen 

op welke specifieke leerkrachtvaardigheden een beroep wordt gedaan. Verder valt in deze 

bijlage informatie te vinden over het Praktijkonderwijs, het LWOO, procedures en passend 

onderwijs. 

De tweede bijlage is ‘het productenboek jeugd Culemborg’. In deze bijlage staat kort en 

bondig omschreven welk aanbod er gedaan wordt door onderwijs-, zorg- en 

welzijnsinstellingen dat vrij toegankelijk is voor (kwetsbare) jongeren van 10 t/m 18 jaar uit 

Culemborg. 
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Bijlage zorgschema’s 

 

De signalen De procedure Het zorgaanbod De mogelijke 

problematiek 

De functionaris 

Lage cijfers 

Wisselvallig in 

diverse vakken 

Huiswerkhouding 

niet optimaal 

Moeite met plannen 

en organiseren 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- extra aandacht door vakdocent 

- leren leren & studieaanpak in de sb-uur 

- huiswerkbegeleiding: aandacht voor de uitvoering van het 

huiswerk 

2e Lijn: 

- capaciteitenonderzoek 

- onderzoek naar en verduidelijking van leerstrategieën 

- eventueel ondersteuning door leerling-coach 

Inadequate studie- en 

werkhouding 

Motivatieproblemen Niveau 

te hoog of te laag gegrepen 

Mentor Coördinator 

of conrector 

Orthopedagoog 

Leerling-coach 

Uitval bij 1 specifiek 

vak 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- hulples door vakdocent/KWC-keuze uren 

2e Lijn: 

- dyslexieonderzoek en begeleiding 

- dyscalculieonderzoek en begeleiding 

- bij gebleken dyslexie en/ of dyscalculie gebruik van 

faciliteiten 

Didactisch hiaat 

Indien uitval bij talen: 

dyslexie 

Indien uitval bij rekenen: 

dyscalculie 

Motivatieproblemen 

Vakdocent 

Mentor 

Orthopedagoog/ 

dyslexsiebegeleider 

Coördinator of 

conrector 

Rekenproblemen 

Zwakke/trage 

hoofdbewerkingen 

Ontbreken ruimtelijk 

inzicht en 

getalbegrip 

Onvoldoende 

automatisering (bv 

bij tafels) 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- begeleiding op 

dyscalculiegeb

ied 

2e Lijn: 

- bij gebleken 

dyscalculie gebruik 

van faciliteiten 

3de Lijn 

- dyscalculieonderzoek 

en begeleiding 

Didactische 

achterstand 

Dyscalculie NLD 

 

 

 

 

 

Vakdocent 

Mentor 

Orthopedagoog/ 

dyslexsiebegeleider 

Coördinator of 

conrector 
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De signalen De procedure Het zorgaanbod De mogelijke 

problematiek 

De functionaris 

Snel afgeleid door 

externe prikkels 

Heeft geen rem 

Veel wisseling van 

activiteiten 

Dromerig 

Moet steeds op werk 

gewezen worden 

Impulsief 

Luidruchtig 

Gedragsproblemen 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- omgeving minder prikkelend maken 

- afbakenen plek leerling in de klas 

- duidelijke regels (structuur) 

- eerst oogcontact, dan korte instructie (geen meervoudige 

instructies geven) 

- positieve feedback bij gewenst gedrag 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

- eventueel ondersteuning door leerling-coach 

Concentratieproblemen 

(ADD) Hyperactiviteit 

(ADHD) 

Indien diagnose gesteld 

en leerling 

voldoet aan criteria: 

O.P.P. aanvragen 

Mentor 

Orthopedagoog  

Co-teacher/Leerling-

coach 

Coördinator of conrector 

Fysiologische 

kenmerken (zweten, 

trillen, hoofdpijn, 

hyperventilatie etc.) 

Piekeren 

Ongeconcentreerd- 

heid 

Weinig 

zelfvertrouwen 

Black-outs bij 

toetsmomenten 

Afwezig bij 

toetsmomenten 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

Aanmelding n.a.v. 

SSAT 

1e Lijn: 

- faalangst reductietraining 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

(mogelijk sprake van angststoornis) 

Faalangst, burn-out, ge- en 

overspannenheid  

Mentor Faalangst 

reductietrainer 

Orthopedagoog 

Coördinator of conrector 

Niet weerbaar Moeite 

met aangaan en 

onderhouden sociale 

contacten Sociaal 

isolement 

Risicoslachtoffer van 

pesterijen 

Kan niet voor zichzelf 

opkomen 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

Aanmelding n.a.v. 

SSAT 

1e Lijn: 

- sociale vaardigheidstraining 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

(mogelijk sprake stoornis in autistisch spectrum) 

Sociaal-emotionele 

problematiek (laag 

zelfbeeld, sociale angst, 

stoornis in autistisch 

spectrum) 

Mentor  

SOVA-trainer 

Pestcoördinator 

Orthopedagoog 

Coördinator of conrector 
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De signalen De procedure Het zorgaanbod De mogelijke 

problematiek 

De functionaris 

Vaak conflicten Bespreken in 

leerlingbespreking 
1e Lijn: 

- sociale vaardigheidstraining 

Sociaal-emotionele 

problematiek of 

problemen thuis 

Mentor 

 

Communiceert op 

negatieve manier 

Pester 

Kan niet goed 

samenwerken 

Voelt zich snel 

aangevallen 

Snel boos 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

Aanmelding n.a.v. 

SSAT 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

(mogelijk sprake stoornis in autistisch spectrum 

 of problemen thuis SOVA-trainer 

Pestcoördinator 

Orthopedagoog 

Coördinator of conrector 

Beperkt in sociale 

interactie (non- 

verbale beperkingen, 

weinig 

inlevingsvermogen) 

Beperkt in 

communicatie (moeite 

een gesprek te 

beginnen en te 

onderhouden, 

stereotiep of 

eigenaardig 

taalgebruik) 

Stereotiepe 

patronen/reacties 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- signaleringslijst invullen door docenten 

- structuur geven, voorspelbaarheid 

- visuele ondersteuning 

- sociale vaardigheidstraining 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

(mogelijk sprake stoornis in autistisch spectrum 

- eventueel ondersteuning door leerling-coach 

Stoornis in autistisch 

spectrum 

Indien diagnose 

gesteld en leerling voldoet 

aan criteria: O.P.P. 

aanvragen 

Mentor  

SOVA-trainer 

Orthopedagoog 

Leerling-coach 

Coördinator of conrector 

Verbaal-auditief 

sterk 

Visueel-constructief 

en fijn-motorisch 

zwak 

Pikt non-verbale 

signalen 

onvoldoende op 

Angstig voor 

onbekende situaties 

Moeite met rekenen 

en schrijven 

Bespreken in 

leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- signaleringslijst invullen door docenten 

- ondersteuning met talige/verbale informatie 

- veel herhaling 

- sociale vaardigheidstraining 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

(mogelijk sprake stoornis in autistisch spectrum 

- eventueel ondersteuning door leerling-coach 

 

Stoornis in autistisch 

spectrum (NLD) Indien 

diagnose gesteld en 

leerling voldoet aan 

criteria: O.P.P. aanvragen  

Mentor  

SOVA-trainer 

Orthopedagoog 

Leerling-coach 

Coördinator of conrector 
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De signalen De procedure Het zorgaanbod De mogelijke 

problematiek 

De functionaris 

Traumatische 

ervaringen zoals 

echtscheiding 

ouders, overlijden 

dierbare 

Signalen van mentor 

direct naar conrector en 

rouwgroep Bespreken 

in leerlingbespreking 

docententeam 

Indien 

handelingsverlegen 

Indien 

handelingsverlegen 

bespreken in ZAT 

1e Lijn: 

- contacten met vertrouwenspersoon 

- begrip, persoonlijke aandacht 

 

2e Lijn: 

- onderzoek door orthopedagoog na toestemming ouders 

- eventueel doorverwijzen voor psychiatrisch onderzoek 

- rouwgroep 

- doorverwijzing naar jeugdhulpverlening 

Psychosociale 

problematiek 

Mentor rouwgroep- 

coördinator 

Orthopedagoog 

Coördinator of conrector 

  


