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1. Inleiding
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van VSO Heuvelrug College, school voor speciaal voortgezet
onderwijs in Zeist en onderdeel van stichting Verderwijs. In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning
VSO Heuvelrug College aan de leerlingen kan bieden. Eerst komt er een korte introductie op het SOP. In hoofdstuk 2
krijgt u algemene informatie over de school. In hoofdstuk 3 leest u welke basisondersteuning de school biedt en in
hoofdstuk 4 wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt. In hoofdstuk 5 ziet u welke stappen de
school in de toekomst wil nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan de leerlingen. In hoofdstuk 6
leest u over de financiering: toelaatbaarheidsverklaring laag/midden/hoog. Heeft u na het lezen van dit document
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie.

1.1 Wet Passend Onderwijs en het SOP
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. In deze wet is bepaald dat elke school de
plicht heeft om elke leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Omdat niet iedere
school alle denkbare ondersteuning kan bieden, is het mogelijk dat een school een leerling met bepaalde speciale
behoeftes doorverwijst naar een andere school waar de leerling beter ondersteund kan worden.
Om leerlingen gericht door te kunnen verwijzen naar een school die beter in hun onderwijsbehoefte voorziet, werken
scholen samen in samenwerkingsverbanden (SWV). Elk samenwerkingsverband zorgt dat er binnen het SWV een
plek is voor elke leerling. VSO Heuvelrug College hoort bij het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht.
Alle scholen van SWV Zuidoost Utrecht maken een SOP. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwaliteit. Het
profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en welke voorzieningen er zijn. Ook
kan het schoolondersteuningsprofiel laten zien wat een school (nog) niet kan. Alle schoolondersteuningsprofielen
vormen gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede
onderwijsplek is.1 Meer informatie over het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht vindt u op de website www.
swv-vo-zou.nl.

1https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/werken_met_het_schoolondersteuningsprofiel.pdf
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1.2 SOP in het Kort
VSO Heuvelrug College

Leerlingenpopulatie

❖ Leerlingen uit de hele regio
❖ Leeftijd 12 – 20 jaar
❖ Psychiatrische problematiek

Samenwerking met ouders

❖ Persoonlijke contact
❖ Intensieve samenwerking

❖ Leerroute 3,4 en 5 inclusief MBO 1/Entree

❖ Korte lijnen

Vaklessen en Stage

Onderwijs op maat

❖ Stagebureau met jobcoaches
❖ Vaklessen
Horeca/Groen/Techniek/Dier/Kunst
❖ Bewegen & Sport, Sociale Vaardigheden,
Culturele Oriëntatie en Creatieve Expressie
(COCE)

❖ Voor elk vak les op eigen niveau
❖ Bewegend leren
❖ Per klas max 14 leerlingen

❖ BIS/BES/ZES stage

Expertise en preventieve hulp in de school

Schoolklimaat: Positief en warm

❖ Rots & Water training

❖ Aandacht, tijd en ruimte voor elke leerling

❖ Seksualiteitstraining bovenbouw

❖ Positive Behaviour Support (PBS)

❖ Muziek, Keramiek, Kaarsen

❖ Traumasensitief Onderwijs

❖ Youké

❖ Verbindend Gezag

❖ Halt

Pagina 6 van 30

2. Algemene Gegevens VSO Heuvelrug College
2.1 Contactgegevens
Naam school

VSO Heuvelrug College

BRIN

23GL00

Adres

Noordweg 12, Zeist

Telefoon

030-3203220

E-mail

info@verderwijs.nl

Website

www.verderwijs.nl

Directeur

Brenda Pouw (06-10120126)

Bestuur

Stichting Verderwijs

SWV

VO Zuidoost Utrecht

2.2 Doelgroep
Op het VSO Heuvelrug College bevinden zich leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Deze groep leerlingen ondervindt ernstige
belemmeringen in het onderwijs als gevolg van een lichte tot matige verstandelijke beperking tot beneden
gemiddelde intelligentie tot moeilijk lerend niveau, in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ernstige
gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen/stoornissen. In Tabel 1 ziet u een overzicht van de doelgroep zoals
gemeten in schooljaar 2021-2022 (175 leerlingen).
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Tabel 1 Doelgroepenanalyse
Diagnose

Autisme spectrum stoornissen

53

30%

Aandachtstekortstoornissen

13

7%

Hechtingsmoeilijkheden/ -stoornissen en trauma

5

3%

Internaliserende en/of angststoornissen,

1

1%

Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)

1

1%

Overige diagnose

1

1%

Geen diagnose

61

34%

ASS-ADHD

17

9%

Hechtingsproblematiek - ASS en of ADHD

8

5%

Externaliserende Gedragsstoornis - ADHD

5

3%

Overig

10

6%

50-79

75

43%

70-89

85

49%

>90

14

8%

Didactisch

B3-E3

7

4%

functioneren

E3-E4

67

38%

M5-E6

69

39%

1F

31

18%

2F-4F

1

1%

problemen

Comorbiditeit totaal 40:

Intelligentieprofiel
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Leerroute

3. arbeidsmatige dagbesteding

66

39%

en uitstroom-

4. beschutte arbeid

78

45%

bestemming

5.arbeid met certificaten of MBO- entreeopleiding

28

16%

2.3 Onderwijspersoneel
Het onderwijs op VSO Heuvelrug College wordt vormgegeven door (mentor-) leerkrachten, ondersteuners, vak- en
praktijkdocenten, stagecoördinatoren en een pedagogisch medewerker.
De leerlingen zijn onderverdeeld in klassen van maximaal 14 leerlingen. De klassen zijn ingedeeld op leerroute en
fase. De mentorleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Hij is verantwoordelijk voor de invulling en
coördinatie van het onderwijstraject en het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling.
Er is een kernteam betrokken bij elke leerling, bestaande uit de mentorleerkracht, praktijkleerkrachten,
vakleerkrachten, intern begeleider, stagecoördinator en orthopedagoog. Zij dragen de zorg voor de optimale
ontwikkeling van de leerling.
De school heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvB). Die bestaat uit de directeur, adjunct-directeur,
orthopedagogen en intern begeleiders. Zij monitoren en bewaken het onderwijsproces. Meer informatie over de
taken van de CvB vindt u in Bijlage 1.

2.4 Curriculum
Op VSO Heuvelrug College geeft de mentorleerkracht de volgende vakken:
Nederlands
Engels
Rekenen & Wiskunde
Burgerschap: Sociale Vaardigheden, Seksualiteit
Burgerschap: Mens & Maatschappij
Voorbereiding op Dagbesteding en/of (beschutte) Arbeid
Daarnaast geeft de (vak)leerkracht de volgende vakken:
Rots & Water
Culturele Oriëntatie en Creatieve Expressie (COCE)
Bewegen & sport
Seksualiteit
Tot slot geeft de praktijkleerkracht de vakken:
Groen
Horeca
Techniek
Dierverzorging
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Elke leerling volgt zijn of haar eigen leerroute binnen het aanbod van de vakgebieden Nederlands, Rekenen &
Wiskunde en Engels. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd te werken vanuit een basisinstructie in de klas.
Daarnaast is er een klassikaal aanbod voor de vakgebieden Sociale Vaardigheden, Mens en Maatschappij,
voorbereiding op Dagbesteding/Arbeid, praktijkvakken, BIS, BES, Bewegen en sport, en Culturele Oriëntatie en
Creatieve Expressie (COCE). De stages worden afgestemd op de interesses, ondersteuningsbehoeften en kwaliteiten
van de leerling.

2.5 Fasen
Het onderwijs bestaat uit zes leerjaren, verdeeld over drie fasen. Per fase hanteert het kernteam een fase-specifieke
aanpak. De aanpak ontwikkelt zich van sturend naar coachend begeleiden. Maar ook van algemeen oriënterend, met
aandacht voor de persoon, naar individueel specifiek vanuit competenties en kwaliteiten van de leerling. De instructie
gaat in stappen van direct en volledig in regie van de leerkracht, naar competentiegericht, waarbij de leerling zelf de
regie heeft over zijn leerproces. Per leerling kijken we in hoeverre hij eigen verantwoordelijkheid kan dragen.
Oriëntatiefase
De oriëntatiefase beslaat de eerste twee jaar van het onderwijs op VSO Heuvelrug College. Het accent ligt op
Nederlandse taal, Rekenen, Engels, Sociale Vaardigheden, Mens & Maatschappij en Voorbereiding op
Dagbesteding/Arbeid. De leerlingen leren naast deze vakken zichzelf en hun interesses kennen. Daarnaast maken
ze kennis met de uitstroomrichtingen in de vorm van praktijkvakken.
Beroepsgerichte Fase
De jaren drie en vier vormen de beroepsgerichte fase op VSO Heuvelrug College. Hierin verschuift het accent naar
voorbereiding op Arbeid, Beschutte Arbeid of Arbeidsmatige Dagbesteding. Leerlingen leren hun eigen kwaliteiten
en valkuilen kennen en oriënteren zich breed op de verschillende uitstroomrichtingen. Door de leerkracht worden zij
beoordeeld op Werknemersvaardigheden (WeVa). Bovendien lopen ze tweemaal een jaar lang stage: een Begeleide
Interne Stage (BIS) en een (eventuele) Begeleide Externe Stage (BES).
Transitiefase
De laatste twee jaren vormen de transitiefase. Daarin staat de daadwerkelijke transitie naar de uitstroomplek
centraal. De leerlingen gaan in deze fase aan de slag met het verdiepen van hun mogelijkheden.
Daarbij wordt gefocust op vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen in de gekozen
uitstroomrichting(en). Er wordt toegewerkt naar een passende uitstroombestemming. Ook in deze fase zijn er indien
mogelijk twee stages: opnieuw een BES en daarnaast een ZES (Zelfstandige Externe Stage).
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2.6 Uitstroombestemmingen
VSO Heuvelrug College bereidt leerlingen met voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor op een betekenisvolle plaats
in de samenleving. We streven naar onderwijs dat tegemoetkomt aan de mogelijkheden van de leerling.
VSO Heuvelrug College kent drie leerroutes:
❖ Leerroute 3, met als uitstroombestemming Arbeidsmatige Dagbesteding
❖ Leerroute 4, met als uitstroombestemming Beschutte Arbeid
❖ Leerroute 5, met als uitstroombestemming Arbeid met certificaten of een MBO-entreeopleiding
Drie keer per jaar vinden leerjaarbesprekingen plaats, waarin de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. Waar
nodig wordt in overleg met de CvB de leerroute aangepast, om uiteindelijk het einddoel bij de uitstroom te behalen.
MBO-Entree

richtingen

Het VSO Heuvelrug College biedt in samenwerking met ORGB een Entreeopleiding/MBO 1 aan. De Entreeopleiding
is er voor leerlingen van leerroute 5. De Entreeopleiding bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op
doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De Entreeopleiding op het VSO Heuvelrug College is ontwikkeld voor
jongeren die de capaciteiten hebben om een MBO-1 diploma te behalen, maar hiervoor de VSO-setting nodig
hebben. Het VSO Heuvelrug College biedt de volgende Entreeopleidingen: 25252 – Assistent horeca, voeding en
voedingsindustrie; 25257 – Assistent verkoop/retail; 25258 – Assistent plant en (groene) leefomgeving.

2.7 Onze Uitgangspunten
We gunnen leerlingen dat ze kunnen genieten van ons onderwijs. Onze ambities reiken verder dan het leveren van
basiskwaliteit. We willen ook toegevoegde waarde hebben en de basiskwaliteit verhogen. Wij bieden “onderwijs dat
verder gaat!”
Onze kernwaarden
De kernwaarden van stichting Verderwijs, waar VSO Heuvelrug College onderdeel van uitmaakt, beschrijven de
identiteit. Deze waarden geven niet aan wat wij doen, maar hoe wij werken. Alles wat we doen bij VSO Heuvelrug
College staat in relatie tot de behoefte van de leerlingen en hun ontwikkeling. Al onze medewerkers kennen dit
belang en stellen zich hier ten dienste van. Binnen VSO Heuvelrug College werken we vanuit gezamenlijke
waarden: Vertrouwen, Betrokkenheid, Zelfreflectie, Samen, Continue verbeteren en Enthousiasme. Deze
waarden geven richting aan onze gedragsafspraken en omgangsvormen. Hoe wij dit vormgeven lichten we toe in
hoofdstuk 3 en 4 en in onze schoolgids.

3. Basisondersteuning
Basisondersteuning heeft betrekking op ondersteuning zoals die voor alle leerlingen geldt en beschikbaar is. Het
samenwerkingsverband stelt een niveau van basisondersteuning vast middels het ondersteuningsplan. Daar vallen
vier aspecten onder.
1. Basiskwaliteit van het onderwijs.
2. Preventie en lichte curatieve interventies.
3. Onderwijs-ondersteuningsstructuur.
4. Planmatig werken.
Pagina 11 van 30

3.1 Basiskwaliteit van het Onderwijs
De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat leerlingen onderwijs volgen dat van voldoende kwaliteit is. Dit
wordt basiskwaliteit genoemd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de
deugdelijkheidseisen ten aanzien van onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer zoals de
Inspectie van het Onderwijs in het waarderingskader heeft opgenomen.
Met het waarderingskader wordt er antwoord gegeven op de drie elementaire vragen over de betekenis van het
onderwijs voor leerlingen: leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (Onderwijsproces) en zijn ze
veilig (Veiligheid en Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden geven gezamenlijk de kern van het
onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt. De gebieden Sturen, kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer
zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de kwaliteit. De Inspectie van Onderwijs definieert onderwijskwaliteit
dan ook als het geheel van de prestaties van de school op deze gebieden. In dit hoofdstuk wordt de basiskwaliteit
van VSO Heuvelrug College op beknopte wijze weergegeven aan de hand van dit waarderingskader, zie Tabel 2.

Tabel 2:
Het waarderingskader (versie 1-8-2021) voor het speciaal voortgezet onderwijs kent de volgende opbouw:
Kwaliteitsgebieden en standaarden VSO
OP

Onderwijsproces

OP1

Aanbod

OP2

Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP3

Pedagogisch en didactisch handelen

OP4

Onderwijstijd

OP5

Praktijkvorming/stage

OP6

Afsluiting

VS

Veiligheid en Schoolklimaat

VS1

Veiligheid

VS2

Schoolklimaat

OR

Onderwijsresultaten

OR1

Resultaten

OR2

Sociale en maatschappelijke competenties

SKA

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

SKA1

Visie, ambitie en doelen

SKA2

Uitvoering en kwaliteitscultuur

SKA3

Evaluatie, verantwoording en dialoog

Uit ons laatste inspectierapport blijkt dat VSO Heuvelrug College voldoet aan de basisondersteuning zoals
vastgesteld in het samenwerkingsverband en de wettelijke eisen.
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3.2 Preventieve en lichte curatieve interventies
Onder preventieve ondersteuning worden alle maatregelen verstaan die worden ingezet om te voorkomen dat
jongeren stagneren in hun ontwikkeling en die vroegtijdig signaleren van stagnatie mogelijk maken.
Onder curatieve ondersteuning worden alle maatregelen verstaan die genomen moeten worden om een kind dat op
dat moment is gestagneerd, of wordt belemmerd in de ontwikkeling, weer perspectief op optimale ontwikkeling
terug te geven.
In dit hoofdstuk gaat het om de preventieve en lichte curatieve interventies die onder de basisondersteuning vallen.
Het extra aanbod van de school en de eigen aspecten van kwaliteit worden beschreven in hoofdstuk 4.
In de onderstaande tabel 3 zijn deze preventieve en curatieve interventies gekoppeld aan de kwaliteitsgebieden en
standaarden. Sommige onderdelen worden slechts beknopt genoemd, de uitgebreidere informatie vindt u hierboven
in hoofdstuk 2 en in de meest recente schoolgids op de website van de school: https://www.verderwijs.nl/VSOHeuvelrug-College/Onze-schoolTabel 3: Uitwerking van preventieve en curatieve interventies VSO Heuvelrug College
Onderwijsproces (OP)
OP1

Aanbod

Lesstof: VSO Heuvelrug College biedt een breed, eigentijds en op
kerndoelen gebaseerd aanbod. Elke leerling volgt zijn of haar eigen
leerroute binnen het aanbod van de vakgebieden. Deze worden
besproken in hoofdstuk 2.4.

OP1

Aanbod

Fasen: Het onderwijs bestaat uit zes leerjaren, verdeeld over drie
fasen. Per fase hanteert het kernteam een fase-specifieke aanpak.
De aanpak ontwikkelt zich van sturend naar coachend begeleiden.

Maar ook van algemeen oriënterend, met aandacht voor de persoon,
naar individueel specifiek vanuit competenties en kwaliteiten van de
leerling. De instructie gaat in stappen van direct en volledig in regie

van de leerkracht, naar competentiegericht, waarbij de leerling zelf
de regie heeft over zijn leerproces. Per leerling kijken we in hoeverre
hij eigen verantwoordelijkheid kan dragen. De invulling van de 3
fasen wordt besproken in hoofdstuk 2.5.
OP2

Zicht op ontwikkeling

Ontwikkelingsperspectief (OPP): Voor elke leerling wordt een OPP

en begeleiding

opgesteld. Het OPP vormt de leidraad voor de gehele
schoolloopbaan. Elk jaar vinden er in februari en juni evaluaties van
het OPP plaats. In het plan worden naast didactische doelen ook de
sociaal-emotionele, cognitieve en werkvaardigheidsdoelen van de
leerling opgesteld. Doelen die behaald zijn worden afgesloten en er
worden nieuwe doelen gesteld. Als doelen niet behaald zijn wordt in

Pagina 13 van 30

de evaluatie van het OPP geanalyseerd wat oorzaken zijn en welke
extra ondersteuning de leerling nodig heeft om de doelen wel te
behalen. De onderwijsbehoeften van de leerling staan in het OPP
centraal. Hierbij worden er voor de leerling specifieke bevorderende
en belemmerende factoren benoemd. Ouders worden nauw
betrokken in dit proces. Er zijn persoonlijke gesprekken en ouders
geven hun visie op het OPP en tekenen voor het handelingsdeel.
Doelgroepenmodel: Landelijk toegepast model. Dit is een
samenvatting van kenmerken van de leerling, waarmee in kaart
gebracht wordt welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Dit
onderbouwt de keuze voor een passende leerroute en maximaal
haalbare uitstroombestemming.
OP3

Pedagogisch en

Pedagogische observaties: VSO Heuvelrug College heeft een team met

didactisch handelen

bekwame medewerkers met expertises op verschillende gebieden.
Binnen de zorgroute vinden de pedagogische observaties plaats door
de orthopedagoog.
Didactische observaties: Binnen de zorgroute vinden de didactische
observaties plaats door de IB-er.
Op basis van deze observaties worden er gesprekken gevoerd met
de leerkracht/praktijkdocent, en wordt er een begeleidingsvraag
beantwoordt of een actiepunt opgesteld voor de ontwikkeling van de
leerkracht. Deze is zelf eigenaar van het leerproces.

OP4

Onderwijstijd

Les- en leertijd: Wanneer leerlingen vanuit hun onderwijsbehoeften
het lesprogramma niet volledig kunnen volgen in de klas, worden er
op maat activiteiten aangeboden om daarna het lesprogramma
effectiever te kunnen volgen. Om de aandachtspanne van leerlingen
optimaal te benutten worden in- en ontspannende activiteiten
afgewisseld.

OP 5

Praktijkvorming/

Praktijklessen: In de oriëntatiefase maken de leerlingen kennis met

stage

praktijkvakken Groen, Horeca, Techniek, Dierverzorging, Kunst
(COCE), Sport en Beweging.
Stages: Zoals in hoofdstuk 2.5 staat beschreven, lopen leerlingen in
principe 4 keer stage in leerjaar 2 t/m 6. Een Begeleide Interne Stage,
twee Begeleide Externe Stages en een Zelfstandige Externe Stages.
Geleidelijk vormt zich bij de leerlingen een beeld welke
uitstroomrichting zij passend vinden en krijgen zij de mogelijkheid
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om hier met afnemende begeleiding naartoe te groeien. Leerlingen
die erg twijfelen kunnen een werkbelangstellingstest invullen.
OP5

Praktijkvorming/
stage

Stagebureau: VSO Heuvelrug College heeft een stagebureau met
getrainde jobcoaches om alle leerlingen te begeleiden en te zorgen

dat alle leerlingen een passende en duurzame uitstroomplek vinden.
OP6

Afsluiting

Toetsing: Voor het volgen van de resultaten van de leerlingen wordt
er gebruik gemaakt van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van
CITO. De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen (januari en
mei/juni) en de ouders worden over de resultaten geïnformeerd. De
toetsen en observaties uit de lessen vormen de basis voor de doelen
die aan het begin van het schooljaar voor elke leerling opgesteld
worden.
Vaardigheden: Naast didactische doelen hebben alle leerlingen ook
doelen op werknemersvaardigheden (WeVa) en op sociaalemotioneel gebied (SCOL). Hier werken leerlingen aan in de klas en
op stage. De doelen worden 2x per jaar geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld.

OP6

Afsluiting

Diploma: Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen die
uitstromen een diploma VSO of een verklaring uitgereikt.
Examens en certificering: Het VSO Heuvelrug College biedt in
samenwerking met het IVIO-examenbureau voor de vakken
Nederlandse taal, Rekenen & Wiskunde en Engels examens op
verschillende

niveaus.

De

examens

voldoen

aan

wettelijk

vastgestelde eindtermen.
Het VSO Heuvelrug College werkt ook samen met de KPC-groep om
certificaten Scholing Voor Arbeid (SVA) uit te kunnen reiken. De
certificaten scholing voor arbeid zijn ontwikkeld voor leerlingen die
(nog) geen reguliere beroepsopleiding kunnen volgen. Leerlingen die
voldoen aan de eindtermen ontvangen formeel een SVA-certificaat
van het SVA-examenbureau. Een SVA-certificaat heeft betrekking op
algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en
vaardigheden binnen een branche van de arbeidsmarkt. Het VSO
Heuvelrug College biedt certificaten in de branche Groen, Detail &
Logistiek en Horeca.
Tot slot biedt het VSO Heuvelrug College leerlingen de mogelijkheid
tot het behalen van een landelijk erkend certificaat BasisVeiligheid
Openbare ruimten (BVO). Het persoonscertificaat BVO is ontwikkeld
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om leerlingen in de groene en grijze sector de basiskennis te leren
van veilig werken in openbare ruimtes.

Veiligheid en schoolklimaat
VS1

Veiligheid

De school investeert op een structurele manier in veiligheid voor
leerlingen en medewerker.
❖ Er zijn klassenregels en algemene schoolregels om een veilig
klimaat te waarborgen. Deze worden door en voor de
leerlingen in samenspraak met de leerkrachten opgesteld.
❖ Rust en voorspelbaarheid met voldoende begeleiding
❖ Intervisie voor medewerkers
❖ Incidenten worden door de leerkrachten geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit wordt 4x per jaar
geanalyseerd

en

geëvalueerd.

Ook

wordt

er

een

incidentenprotocol gevolgd.
❖ De leerlingen uit de leerjaren 1,2,3 en 4 hebben een
signaleringsplan.
❖ Er is een coördinator sociale veiligheid en pestpreventie
aanwezig (pedagogisch medewerker 5 dagen in de week
aanwezig)
❖ Meldcode. Wij werken met de Meldcode Huiselijk Geweld. De
school meldt signalen bij Veilig Thuis mocht deze stap uit de
meldcode komen. Ouders worden hiervan op de hoogte
gesteld, tenzij dit gevaar oplevert voor de leerling.
VS2

Schoolklimaat

VSO Heuvelrug College besteedt veel aandacht aan een positief
schoolklimaat. De basisondersteuning bestaat uit onderwijs in kleine
klassen. De uitgangspunten zijn:
❖ Er wordt structuur en duidelijkheid geboden.
❖ Er wordt een consequente aanpak gehanteerd.
❖ Veranderingen worden (voor)besproken en begeleid.
❖ Er is toezicht op de leerling in de klas en in vrije situaties.
❖ Er is sprake van afstemming met ouders/verzorgers en andere
betrokkenen.
❖ Er is een jaarlijkse monitoring van sociale veiligheid en
welbevinden van leerlingen (WMK).
❖ Pestpreventie. Jaarlijks organiseren wij de ‘week van respect’ en
de ‘sociale mediaweek’. Met de leerlingen staan we dan bewust
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stil bij de onderwerpen respect en pesten. Daarnaast hanteren
we een protocol Sociaal ongewenst gedrag.

Onderwijsresultaten
OR1

Resultaten

Opbrengsten: De school is erop gericht onderwijsresultaten te behalen
en

te

verbeteren.

Ambities

Opbrengstendocument.

Tijdens

worden
de

verwoord

leerjaarbespreking

in

het
wordt

gemonitord of de leerlingen zich volgens de vastgestelde leerroute
kunnen ontwikkelen. Op VSO Heuvelrug College wordt systematisch
gewerkt aan opbrengsten; het bepalen, bewaken, borgen en
verbeteren

van

de

kwaliteit

van

het

onderwijs

middels

opbrengstgericht werken.
Nazorgcoördinator: De intern begeleider is de nazorgcoördinator. De
leerling wordt twee jaar gevolgd om de bestendiging in kaart te
kunnen brengen.
OR2

Sociale en

SCOL: Opbrengsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden

maatschappelijke

in kaart gebracht met het meetinstrument SCOL (Sociale Competentie

competenties

Observatie Lijst). Twee keer per jaar wordt de observatielijst van SCOL
afgenomen. In het OPP worden individuele sociale doelen gesteld en
geëvalueerd.
SoVa-training: Alle leerlingen krijgen les in Sociale Vaardigheden
Leefstijl: Binnen het vakgebied Sociale Vaardigheden wordt deze
methode geboden. Elk schooljaar opnieuw wordt veel aandacht
besteed aan kennismaken met elkaar om een blijvend positieve
groepssfeer te bewerkstelligen.

OR2

Sociale en

Competentielijsten: In alle leerjaren wordt er twee keer per jaar

maatschappelijke

competentielijsten voor de werknemersvaardigheden afgenomen. In

competenties

het OPP worden individuele werknemersvaardigheden doelen
gesteld en geëvalueerd.
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Sturen, kwaliteitszorg en ambitie
SKA1

Visie, ambitie en

Visie: VSO Heuvelrug draagt bij aan de brede ontwikkeling van

doelen

leerlingen van 12 tot 20 jaar. We zorgen dat de leerlingen hun
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen in een veilige en rustige
omgeving. Ons aanbod volgt het niveau van de leerling en overstijgt
de doelen van onderwijs.
Wij zijn betrokken bij de leerlingen. Als professionals werken we
intensief samen met ouders en ketenpartners vanuit een
gezamenlijke gedrevenheid en gedeelde pedagogische visie.
Wij doen er alles aan dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen
halen, met plezier naar school komen en trots op zichzelf zijn. Wij
zorgen voor optimaal begeleide stages en bereiden hen voor op een
toekomst die zij zelf vorm kunnen geven.

SKA1

Visie, ambitie en
doelen

Ambities: We zijn trots op onze school en ambiëren dat elke leerling

de ruimte krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen en te streven naar
het hoogst haalbare om uiteindelijk uit te stromen naar de best
passende plek in de maatschappij.

De kernwaarden van VSO

Heuvelrug College (vertrouwen, betrokkenheid, zelfreflectie, samen,

continue verbeteren en enthousiasme) geven onze ambitie weer die
overal te voelen is.
SKA1

Visie, ambitie en

Doelen: De volgende doelen staan de komende jaren bij VSO

doelen

Heuvelrug College centraal:
❖ In 2023 tonen de leerlingen persoonlijk leiderschap over hun
eigen leerproces
❖ In 2023 tonen de medewerkers persoonlijk leiderschap in
hun professionele ontwikkeling
❖ In 2023 is de school een uitdagende en veilige leeromgeving
❖ In 2023 werkt de school optimaal samen met ouders aan de
ontwikkeling van de leerlingen
❖ In 2023 werkt de school intensief samen met de gemeente
en samenwerkingsverbanden om te zorgen dat iedere
leerling zich optimaal kan ontwikkelen
❖ In 2023 investeert de school in duurzaam onderwijs door
voldoende professionele medewerkers in te zetten en
ruimte te geven aan hun ontwikkeling

SKA1

Visie, ambitie en

Aandachtspunten n.a.v. schoolplan: Naast de bovenstaande doelen zijn

doelen

er aandachtspunten gekozen.
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❖ Iedere klas heeft op zijn eigen wijze bewegend leren in het
lesprogramma geïntegreerd
❖ VSO Heuvelrug College wil het pedagogisch klimaat positief
beïnvloeden middels een gestructureerde aanpak

❖ Opbrengsten in algemene zin vergroten
❖ Leerlingen krijgen ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid
passend bij hun leerstijl aangeboden

❖ Leerlingen kunnen een MBO entree volgen in samenwerking
met ROC en MBO’s
❖ Het personeelsbeleid is afgestemd op de missie en visie van
Stichting Verderwijs.
SKA2
SKA2

Uitvoering en

Zorgroute: De school hanteert structureel een vastgelegde zorgroute

kwaliteitscultuur

(Zie hoofdstuk 3.3.1 en Bijlage 2 en 3)

Uitvoering en

VSO Heuvelrug College:

kwaliteitscultuur

❖ Heeft een team waarin gedeeld leiderschap zichtbaar is.
❖ Heeft een team dat open en betrokken is en voor elkaar klaar
staat.
❖ Begeleidt nieuwe en startende leerkrachten volgens een
vastgesteld inwerkprogramma.
❖ Biedt interne scholing (o.a. ASS, traumasensitief lesgeven) aan
medewerkers vanuit het principe leren van en door elkaar.

SKA3

SKA3

SKA3

Evaluatie,

Evaluatie: De doelen zijn opgenomen in de jaarplanning van het VSO

verantwoording en

Heuvelrug College. Twee keer per jaar worden de doelen

dialoog

geëvalueerd. De schoolleiding monitort, analyseert en beoordeelt de

Evaluatie,

Verantwoording: In juli 2022 wordt het jaarverslag geschreven

verantwoording en

waarin de doelen, het werken hieraan en het wel of niet behalen

dialoog

hiervan wordt verantwoord. Ook zal in mei 2022 de inspectie

Evaluatie,

Dialoog: VSO Heuvelrug College maakt op de thema’s

verantwoording en

onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg

dialoog

en ambitie, personeelsbeleid, ouderbetrokkenheid en financieel

voortgang.

langskomen om de kwaliteit van het VSO Heuvelrug te toetsen.

beleid ieder schooljaar heldere toetsbare doelen. Doelen worden
bepaald door de overheid en door de school, in dialoog met het
team. Op basis van die dialoog wordt bepaald welke doelen in het
schoolplan en jaarplan komen.
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Werkgroepen: Om de dialoog te verbreden en het eigenaarschap van
personeelsleden op het behalen van de doelen te vergroten, zijn er
werkgroepen opgericht, bijvoorbeeld op thema’s zoals ICT en PBS.
Deze werkgroepen bestaan uit diverse personeelsgroepen, die

samen een actieve houding aannemen op hun deelonderwerp en dit
vormgeven binnen de school.

3.3 Onderwijsondersteuningsstructuur
Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is, met welke onderwijsen ketenpartners wordt samengewerkt en de manier waarop dat in de school georganiseerd is. Deze worden in Tabel
4 en 5 toegelicht.
Tabel 4: Deskundigheid op school
Aanwezig
Orthopedagoog/psycholoog

x

Intern begeleider

x

Rots en Water trainer

x

Aandacht functionaris Meldcode

x

Bewegend leren specialist

x

Stagebureau

x

Eerstegraads sportdocent

x

Op afroep

Logopedist

x

Fysiotherapeut

x

Sensorisch integratie specialist

x

Uitwendig therapeut

x

Dyslexiespecialist

x

Specialist Kentalis TOS arrangement

x

Remedial teacher

x

Hoogbegaafdheidspecialist

Niet aanwezig

x
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Tabel 5: Samenwerkingsrelaties met ketenpartners
Ketenpartners van VSO Heuvelrug College
Leerplicht

De school staat in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar neemt een aantal keer per schooljaar deel aan het overleg van
de CVB en kan ingezet worden voor preventieve gesprekken met ouders en
leerlingen om schooluitval te voorkomen.

Centrum voor Jeugd

Een CJG-medewerker is aan VSO Heuvelrug College verbonden. Via de CJG-

en Gezin (CJG) Zeist

medewerker heeft de CvB van VSO Heuvelrug College contact met wijkteams en
saveteams daar waar nodig. Het CJG sluit 2x per jaar aan bij de CvB.
Het CJG is er voor iedereen met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.
Zeker wanneer ouders een zorgintensief kind hebben, kunnen zij zich weleens
onzeker over de opvoeding. Het CJG ondersteunt hierin. Neem bij vragen contact op
met een CJG bij u in de buurt. De CvB van VSO Heuvelrug kan een consulent van het
CJG consulteren bij vragen of voor advies.

GGD schoolarts

Een schoolarts van de GGD is aan VSO Heuvelrug College verbonden en is tevens
lid van de CvB.

CJG/buurtteam/

VSO Heuvelrug College heeft contact met de CJG, buurtteams en wijkteams van de

wijkteams

gemeentes waar de leerlingen vandaan komen om samen te werken in
leerlingzaken.

Veilig Thuis/Samen

VSO Heuvelrug College bespreekt met Veilig Thuis (anoniem) casussen.

Veilig
Specialistische GGZ

De doelgroep die wordt bediend door VSO Heuvelrug College is zeer complex en
vraagt ook in de thuissituatie veel ondersteuning. Wij werken als school samen met
verschillende GGZ-instellingen.

Youké

VSO

Heuvelrug

College

werkt

samen

met

zorgaanbieder

Youké.

Jeugdzorgmedewerkers vanuit Youké bieden individuele begeleiding voor
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Halt

Halt verzorgt een paar gastlessen per jaar, bijvoorbeeld over groepsdruk en social
media. Regelmatig komt een Halt medewerker op school om met leerlingen
gesprekken te voeren n.a.v. grensoverschrijdend gedrag.

SO Noorderlicht

VSO Heuvelrug College ligt naast de SO-locatie Noorderlicht van Stichting
Verderwijs. Beide scholen werken nauw met elkaar samen. De laatste twee klassen
van Noorderlicht zijn in het gebouw van VSO Heuvelrug College gevestigd.
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Andere (v)so-

VSO Heuvelrug College werkt samen met de andere (V)SO-scholen in de regio.

scholen
Samenwerkings-

VSO Heuvelrug College werkt samen met SWV VO Zuidoost Utrecht, Stichting

verbanden

SWV Utrecht/Stichtse Vecht VO, Utrechtse Heuvelrug e.o., Stichting
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland, Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal, Samenwerkingsverband VO ZuidUtrecht, St. Regionaal samenwerkingsverband Rivierenland, Hilversum e.o.,
Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West, Qinas, coöperatie
samenwerkingsverband schoolbesturen in het Gooi U.A.

Overige

partners

Samen voor Zeist, Special Heroes en de Gezonde School.

leerlingzaken

3.3.1. Zorgroute
Er wordt op VSO Heuvelrug College een intensieve zorgroute gehanteerd waarin leerkrachten en de Commissie van
Begeleiding (CvB) nauw samenwerken. De CvB wordt geleid door de directeur van de locatie VSO Heuvelrug College.
Er is een intern begeleider, die meekijkt op didactisch gebied, en een orthopedagoog, die meekijkt op pedagogisch
gebied, onderdeel van de CvB. De directeur onderhoudt nauw contact met de CvB en ondersteunt deze wanneer
nodig.
Binnen het VSO Heuvelrug College wordt er een intensieve zorgroute gehanteerd. In deze zorgroute werken
leerkrachten en CvB nauw samen in een cyclisch proces. Door de preventieve werkwijze worden zorgen en
hulpvragen tijdig gesignaleerd, om zo een veilig en werkbaar klimaat voor iedereen te bewaken en te borgen. De
volgende aspecten van de zorgroute zijn structureel geïntegreerd in de jaarplanning.
❖ Klassenbespreking
❖ Didactische observaties
❖ Pedagogische observaties
❖ Leerjaarbespreking
❖ Ontwikkelingsperspectief en evaluatie ontwikkelingsperspectief bespreken
❖ Zorgleerling bespreking CvB
Op de afbeelding in Bijlage 2 is te zien hoe deze zorgroute binnen VSO Heuvelrug College concreet vorm krijgt en in
Bijlage 3 worden de bijbehorende protocollen genoemd.
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3.4 Planmatig Werken
De school is verplicht om voor elke leerling in het speciaal onderwijs binnen zes weken na de start een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. In het plan staan de onderwijsdoelen en de ondersteuning voor
een schooljaar. De CvB stelt het OPP definitief vast, waarna de leerkracht het bespreekt met de ouders/verzorgers
van de leerling. De leerlingen die al onderwijs volgen op VSO Heuvelrug College hebben bij de start van het schooljaar
al een OPP, gevolgd door een bespreking. De leerkracht evalueert de OPP tussentijds en aan het einde van het
schooljaar en neemt die evaluatie door met de ouders/verzorgers.

4. Extra Ondersteuning/Eigen Aspecten van Kwaliteit
In hoofdstuk 3 is de basiskwaliteit omschreven met het waarderingskader van de Inspectie van Onderwijs als
uitgangspunt. Het waarderingskader biedt naast de basiskwaliteit scholen ook de mogelijkheid om eigen aspecten
van kwaliteit toe te voegen per kwaliteitsgebied en standaard. De eigen aspecten van kwaliteit van VSO Heuvelrug
College worden in dit hoofdstuk in Tabel 5 genoemd en toegelicht.

Tabel 5: Extra ondersteuning/ Eigen aspecten van kwaliteit op het VSO Heuvelrug College
Kwaliteitsgebied Onderwijsproces
OP1 Aanbod

Bewegend leren

Op VSO Heuvelrug College worden er wekelijks
voor alle leerlingen bewegend leren lessen
verzorgd door de mentor en/of een bewegend
leren specialist.

Juist bij een doelgroep die

moeite heeft om gedrag/energie te reguleren is
het belangrijk dat zij voldoende bewegen. Door
de afwisseling van bewegend leren op te nemen
in ons curriculum zijn onze leerlingen beter in
staat gedurende de dag theorie in zich op te
nemen.
Rots & Water lessen

In leerjaar 1 en 2 worden standaard Rots &
Water lessen gegeven. In overige leerjaren
kunnen deze lessen ook individueel extra
worden aangeboden. Leerlingen die moeite

hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling
en bijvoorbeeld lastig hun grenzen kunnen
aangeven, worden door de mentorleerkracht in
overleg

met

de

orthopedagoog

hiervoor

opgegeven en in de CvB besproken.
Extra seksualiteitslessen

Vanuit de Rutger Stichting vormgegeven extra
seksualiteitslessen (Make a Move, Girl Talk)
worden in de bovenbouw aangeboden. Jongeren
krijgen in een veilige omgeving (verdeling
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jongens/meisjes) de mogelijkheid om over
onderwerpen rondom seks te praten. Deze
lessen worden gegeven door gecertificeerde
leerkrachten.
18 en nu?

Programma in leerjaar 5/6 ter voorbereiding op

de uitstroom en zelfstandigheid. Bijvoorbeeld
oefenen met solliciteren, een CV maken en je
zorgverzekering regelen.

Keramiek en

Leerlingen die het niet lukt om een volledig

kaarsen/muziek

dagprogramma

te

volgen,

hebben

de

mogelijkheid om via keramiek/kaarsen of
muziek tot ontspanning te komen.

OP2 Zicht op

Gezonde school

Als school willen wij dat onze leerlingen leren

ontwikkeling en

om verstandige keuzes te maken in hun gedrag

begeleiding

en leefstijl. Wij besteden hier in alle leerjaren

aandacht aan. Ook kun je in de kantine door de
horecaleerlingen

zelf

bereide

gezonde

gerechten bestellen.
De school heeft meerdere vignetten van de
Gezonde School behaald: welbevinden en
voeding, seksualiteit en gezonde relaties en in
2022 zijn we van plan om ook het vignet sport
en bewegen te behalen.
Youké

Samenwerking met Youké (toelichting zie Tabel

OP3 Pedagogisch-

Begeleidingstraject

Binnen

didactisch handelen

inwerken

startende- en beginnende leerkrachten drie jaar

5) om schooluitval te voorkomen.
VSO

Heuvelrug

College

worden

lang begeleid door een inwerkcoördinator.

Naast didactische en pedagogische observaties
door de orthopedagoog en IB-er die volgens de
zorgroute

plaats

vinden,

begeleidt

de

inwerkcoördinator de leerkracht.
Eigenaarschap

Middels een doelenbord in de klas, geven wij
leerlingen inzicht in en eigenaarschap over hun

eigen doelen. Zo zijn gedragsverwachtingen
helder en zijn de leerlingen meer gemotiveerd
om zich hieraan te houden.
OP4 Onderwijstijd

Begeleidingstraject

Binnen

VSO

Heuvelrug

College

worden

inwerken

startende- en beginnende leerkrachten drie jaar
lang begeleid door een inwerkcoördinator.
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Flexibele schil

VSO Heuvelrug College investeert in een
flexibele schil van medewerkers die bij ziekte de
leerkracht of leerkrachtondersteuner gelijk
kunnen vervangen. Daardoor is er bij ziekte van
personeel niet tot nauwelijks lesuitval. Voor het

personeel is ziekte van collega’s weinig tot geen
extra belasting.
OP5 Praktijkvorming/

Stagebureau

stage

Stagebureau begeleidt ouders en leerlingen
intensief en planmatig bij stages en overstap
naar werk.

Praktijkvakken/

Iedere leerling volgt praktijkvakken en stages

stage op maat

naar zijn/haar eigen mogelijkheden.

Kwaliteitsgebied Veiligheid en Schoolklimaat (VS)
VS1 Veiligheid

Halt

Halt verzorgt lessen over online veiligheid en

En

groepsdruk.

VS2 Schoolklimaat

Zo nodig voert een speciale medewerker van
Halt preventieve gesprekken met leerlingen.
Seksualiteitslessen

Zie Tabel 5 OP1.

Rots & Water lessen

Zie Tabel 5 OP1.

PBS in de hele school

Positive Behaviour Support (PBS) is een
doelmatige, schoolbreed preventieve aanpak die
zich richt op het verhelderen, aanleren en
positief bekrachtigen van gewenst gedrag.

Traumasensitief
onderwijs

Op onze school houden wij rekening met

eventuele trauma’s die leerlingen hebben. Wij
geven traumasensitief les. Onze leerkrachten
worden hier jaarlijks in (bij-) geschoold.

Verbindend Gezag

Het team van VSO Heuvelrug College is getraind

Training

in Verbindend Gezag. Deze de-escalerende
handelingswijze wordt door al het personeel
toegepast. Zij worden hier ieder jaar in getraind
en bijgeschoold.

Signaleringsplan

Iedere

leerling

heeft

een

persoonlijk

signaleringsplan, dat hij/zij in overleg met de
mentorleerkracht opstelt. Hierin staat welk
gedrag past bij een ‘groene’, ‘oranje’ of ‘rode’
fase en wat er nodig is om de leerling in iedere
fase te helpen.
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Suïcideprotocol

Personeel is geschoold in hoe te handelen
wanneer leerlingen suïcide uitspraken doen. Er
is een protocol Suïcide.

Sensoa Vlaggensysteem

Het Sensoa Vlaggensysteem is ontwikkeld om
seksueel gedrag in te schatten en aan de hand

van 6 criteria gepast te reageren. Op school
wordt dit gebruikt voor het inschatten van de
(seksuele) veiligheid van leerlingen.

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten (OR)
OR1 Resultaten

OPP leerling eigen doel

In het kader van eigenaarschap kiezen leerlingen
een eigen doel in het OPP.

OR2 Sociale en

Extra seksualiteitslessen

Zie Tabel 5 OP1.

Rots & Water lessen

Zie Tabel 5 OP1.

PBS in de hele school

Positive Behaviour Support (PBS) is een

maatschappelijke
competenties

doelmatige, schoolbrede preventieve aanpak die
zich richt op het verhelderen, aanleren en
positief bekrachtigen van gewenst gedrag.
Traumasensitief

Op onze school houden wij rekening met

onderwijs

eventuele trauma’s die leerlingen hebben. Wij
geven traumasensitief les. Onze leerkrachten
worden hier jaarlijks in (bij-) geschoold.

Verbindend Gezag

Deze de-escalerende handelingswijze wordt
door al het personeel toegepast. Zij worden hier
ieder jaar in getraind en bijgeschoold. Zie Tabel
5, VS1 en 2.
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Kwaliteitsgebied Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie (SKA)
SKA1 Visies, ambities en
doelen

Begeleidingstraject

Zie Tabel 5, OP4

Scrumbord met

Er is een doelenbord waar alle jaar- en

jaardoelen en

werkgroepdoelen visueel op zijn gemaakt. Deze

werkgroepdoelen

worden regelmatig met CvB, bestuur, team en

inwerken

de MR doorgenomen. Hierdoor houden zij hier

allemaal zicht op gedurende het schooljaar. Dit
vergroot het eigenaarschap.

5. Ambities
De volgende ambities staan de komende jaren bij VSO Heuvelrug College centraal:
❖ In 2023 tonen de leerlingen persoonlijk leiderschap over hun eigen leerproces
❖ In 2023 tonen de medewerkers persoonlijk leiderschap in hun professionele ontwikkeling
❖ In 2023 is de school een uitdagende en veilige leeromgeving
❖ In 2023 werkt de school optimaal samen met ouders aan de ontwikkeling van de leerlingen
❖ In 2023 werkt de school intensief samen met de gemeente en samenwerkingsverbanden om te zorgen dat
iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen
❖ In 2023 investeert de school in duurzaam onderwijs door voldoende professionele medewerkers in te zetten
en ruimte te geven aan hun ontwikkeling

6. Financiering
Leerlingen op VSO Heuvelrug College hebben residentiele bekostiging of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig
om op het VSO geplaatst te kunnen worden. VSO Heuvelrug College biedt onderwijs aan jongeren met een: TLV laag,
TLV midden of TLV hoog.
6.1 Inzet Financiëring TLV Midden en TLV Hoog
Door de financieringen van TLV midden en TLV hoog kunnen in de klassen de leerlingenaantallen in de klassen laag
blijven (maximaal 14 leerlingen) en zijn de leraarondersteuners meer aanwezig in de klassen. De financieringen
worden niet ingezet voor individuele begeleiding van de leerling. De leerling met een TLV midden of TLV hoog heeft
baat bij de kleine klas en de extra aanwezigheid van de leraarondersteuner, wat beide mogelijk is door de financiering.
Daarnaast krijgt de leerling met de TLV midden of TLV hoog extra ondersteuning van de leerkracht en
leraarondersteuner gedurende de schooldag. In Tabel 6 staan de leerling aspecten binnen VSO Heuvelrug College
voor een TLV laag, een TLV midden en een TLV hoog weergegeven. Het SWV besluit welke TLV wordt toegekend.
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Tabel 6: TLV Laag/Midden/Hoog binnen VSO Heuvelrug College
TLV laag

Speciaal voortgezet onderwijs (categorie 1).
Leerling aspecten:
Leerlingen die van het SWV het advies Speciaal voortgezet onderwijs hebben gekregen.
De preventieve en lichte curatieve interventies worden ingezet, zie hoofdstuk 3.2.

TLV midden

Speciaal voortgezet onderwijs (categorie 2).
Leerling aspecten:
De leerling heeft nagenoeg de volledige onderwijstijd behoefte aan individuele aandacht.
De leerling heeft een zeer sterke ondersteuningsbehoefte* in relatie tot de volgende
specifieke kenmerken:
❖ De leerling heeft een zeer zware ondersteuningsbehoefte voor wat betreft zijn/haar
cognitieve ontwikkeling en/of een dusdanige zware ondersteuningsbehoefte, dat
zijn/haar leertijd voor tenminste 25 procent vermindert door noodzakelijke zorg of
aan de stoornis gerelateerd verzuim.

❖ De leerling heeft structurele behoefte aan aangepast materiaal. De aanpassing
daarvan vraagt structureel relatief veel tijd van de groepsleerkracht.
❖ De leerling heeft structureel behoefte aan extra fysieke ruimte of extra onderwijstijd
onder toezicht.

❖ De begeleiding van de leerling eist specialistische kennis van een stoornis bij de
groepsleerkracht.
❖ De onderwijsbehoefte van de leerling is structureel verweven met de behoefte aan
jeugdhulp of gespecialiseerde zorg.

TLV Hoog

Speciaal voortgezet onderwijs (categorie 3).
Leerling aspecten:
❖ De leerling heeft alle ondersteuningsbehoeften ten aanzien van de leerling
aspecten bij TLV midden in ernstige mate*.
Of:
❖ De leerling heeft een licht verstandelijke beperking (een totaal IQ onder de 70)
in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van
zeer ernstige psychiatrische stoornissen.
Of:
❖ Een combinatie van beide bovenstaande punten.
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*Toevoeging bij TLV Midden of Hoog
De mate waarin een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, bepaalt:
❖ De tijd die een groepsleerkracht besteedt aan het aanpassen van de lesstof.
❖ De tijd die de leraarondersteuner met de leerling bezig is.

❖ De tijd die de orthopedagoog moet inzetten om ervoor te zorgen dat de doelen ten aanzien van
gedragsregulering en sociale interacties behaald worden.
❖ De tijd die geïnvesteerd wordt in het overleg met ouders en externe partners om ervoor te zorgen dat
de leerling weer tot leren komt.

De geschatte inzet van die tijd bepaalt of een TLV midden of TLV hoog wordt aangevraagd.

7. Bijlagen
Bijlage 1: CvB vergadering

De Commissie voor de Begeleiding heeft als wettelijke taken;
1) het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan;
2) het jaarlijks evalueren van het ontwikkelingsperspectief;
3) adviseren over overplaatsing;
4) het samenwerkingsverband te adviseren over de begeleiding van leerlingen.

De CvB vergadering waar onder andere leerling zorgvragen worden besproken vindt iedere maandag plaats.
Wanneer een leerling zorg– hulpvraag besproken moet worden, dient de vraag uiterlijk donderdag bij de CvB te
liggen.
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Bijlage 2: Zorgroute
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