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Samenvatting	
 
Voor u ligt het document “Ondersteuning op het Bornego College” met daarin opgenomen het 
schoolondersteuningsprofiel en het schoolondersteuningsplan. Per 1 augustus 2014 geldt de Wet 
Passend Onderwijs. Vanaf dit moment is het voor scholen verplicht om een ondersteuningsprofiel op 
te stellen met als doel ouders inzicht te geven in de extra ondersteuning die de school biedt. Op deze 
wijze kunnen ouders van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte gericht contact opnemen 
met een school met een passend onderwijs/ondersteuningsaanbod voor hun kind.   
 
Het Bornego College is een school met vier vestigingen, waaronder het Kei College. Het 
schoolondersteuningsprofiel van het Kei College is apart beschreven en kan worden opgevraagd bij 
het Kei College. Het aanbod en daarmee het schoolondersteuningsprofiel kan per vestiging 
verschillen.  
 
Om inzicht te geven in de extra ondersteuning die de school biedt is ook de basisondersteuning 
beschreven. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt waar het verschil zit tussen de basisondersteuning 
en extra ondersteuning. Bij beide vormen van ondersteuning geldt dat van de leerling verwacht mag 
worden dat deze de school kan afronden vanuit een reguliere setting waarbij de klassengrootte 
varieert van 20 tot 32 leerlingen. De kwaliteit van de basisondersteuning wordt mede vormgegeven 
door het inspectiekader van het ministerie van Onderwijs. Het aanbod en de vormgeving van de extra 
ondersteuning valt onder de verantwoording van het Bornego College. Samen met de andere scholen 
binnen het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland wordt gestreefd naar een dekkend 
onderwijsaanbod voor leerlingen die woonachtig zijn binnen de gemeenten die vallen onder het 
samenwerkingsverband. Daaronder vallen ook de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de 
scholen voor praktijkonderwijs.  
 
De opbouw van dit document bestaat uit twee delen. Deel 1 betreft het schoolondersteuningsprofiel 
en deel 2 het schoolondersteuningsplan. Het schoolondersteuningsplan betreft de inrichting van de 
ondersteuning binnen het Bornego College en een beschrijving van het onderwijsaanbod dat buiten 
het Bornego College ligt beschreven. Het laatste betreft het Orthopedagogisch Didactisch Centrum en 
het voortgezet speciaal onderwijs.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel is voor het Bornego College een belangrijk hulpmiddel in het 
vormgeven aan Passend Onderwijs. Omdat toekomstige inzichten, naast de huidige kennis, ook 
zullen worden gebruikt in de vormgeving van de ondersteuningsstructuur, is het 
schoolondersteuningsprofiel een document dat tweejaarlijks wordt herzien.  
 
  
Marrit van der Werf 
Stafmedewerker Onderwijs & Ondersteuning 
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Deel	I.	Schoolondersteuningsprofiel	van	vestiging	Bornego	Joure	

Het schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de ondersteuning die op de school of in 
samenwerking met de school plaatsvindt en dient als snel naslagwerk voor ouders en doorverwijzers 
om snel inzicht te krijgen in het ondersteuningsaanbod.  
 
Categorieën van ondersteuning 

Basisondersteuning 
 

De ondersteuning vindt plaats in de klas, op klassenniveau en wordt 
gekenmerkt door meedoen. De leerling is in staat om het 
onderwijsprogramma op gelijke voet te volgen met zijn/haar klasgenoten. 
Deze ondersteuning wordt geboden door alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. De school is verantwoordelijk 
voor de uitvoering en kwaliteit van de basisondersteuning. Het niveau van 
de basisondersteuning is de norm die de inspectie stelt m.b.t. de 
basiskwaliteit. De basisondersteuning beschrijft dat wat de school aan 
iedere leerling kan aanbieden tijdens de les.  

Basisondersteuning 
plus 

De ondersteuning vindt plaats op individueel- of groepsniveau op basis van 
specifieke ondersteuningsbehoeften. De ondersteuning heeft een 
kortstondig en preventief (voorkomend) karakter of licht curatief 
(oplossend) karakter.  De leerling is in staat om met kortdurende 
ondersteuning het onderwijsprogramma op gelijke voet te volgen met 
zijn/haar klasgenoten. De basisondersteuning-plus is altijd complementair 
aan de basisondersteuning en wordt veelal klas overstijgend 
georganiseerd met als doel dat de leerling mee kan komen binnen de 
basisondersteuning. De inrichting van de basisondersteuning-plus kan per 
school verschillen. 

Extra 
ondersteuning 

De ondersteuning is structureel, op individueel niveau. Er is sprake van 
aanpassingen in de begeleiding, studielast, toetsen of het schoolgebouw. 
Er is sprake van meer doen, de spelregels van het onderwijs worden 
opgerekt, maar de leerling is in staat om binnen de grenzen van het 
aangeboden programma de opleiding af te ronden. Bij extra ondersteuning 
wordt er planmatig gewerkt door middel van het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  De school onderzoekt welke extra 
ondersteuning er geboden kan worden (het onderwijsaanbod). De ouders 
worden structureel en formeel betrokken bij de beslissingen over de 
vormgeving van de ondersteuning aan hun kind.  
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Overzicht van de ondersteuning 
 

Personeel ondersteuningsaanbod voor leerlingen  
Betrokken deskundigen bij het leren, leergedrag, welbevinden en sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
Vakdocent Aanwezig  
Coach Aanwezig  
Leerlingcoördinator Aanwezig  
Contactpersoon Aanwezig  
Coördinator Sociale Veiligheid Aanwezig  
Extern vertrouwenspersoon  Op afroep beschikbaar 
Orthopedagoog Aanwezig  
Preventiewerk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Jongerenwerker en jeugdverpleegkundige 

Aanwezig  

Schoolmaatschappelijk werk  Op afroep beschikbaar 
Leerplichtambtenaar  Op afroep beschikbaar 
Consultatieteam samenwerkingsverband Zuidoost 
Friesland 

 Op afroep beschikbaar 

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige (GGD-team)  Op afroep beschikbaar 
Ondersteuningcoördinator Aanwezig  
Intern begeleider (gespecialiseerde leerlingbegeleiding) Aanwezig  
Gezinswerker (gemeente)  Op afroep beschikbaar 
Lifecoach  Op afroep beschikbaar 

 
Ondersteuningsaanbod voor leerlingen  Basisonder-

steuning 
Basisonder-
steuning-
plus 

Extra 
ondersteuning 

Ondersteuning bij leren 
Bijlessen gericht op vak inhoud x   
Ondersteuning bij rekenproblemen x   
Ondersteuning bij taalproblemen x   
Ondersteuning bij leesproblemen x   
Verrijkingsaanbod x   
LWOO-arrangement x x  
Ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid  x in ontwikkeling  
Remedial teaching taal en rekenen  x  
Dyslexieondersteuning  x  
Dyscalculie ondersteuning / ernstige 
rekenproblematiek 

 x in ontwikkeling  

Ondersteuning bij taalproblemen: Nt-2 
arrangement 

  x 

Examentraining x   
    
Ondersteuning bij leergedrag 
Ondersteuning bij faalangst  x  
Ondersteuning bij examenvrees/toetsangst  x  
Huiswerkondersteuning  x  
Ondersteuning bij motivatieproblemen    
Studiebegeleiding (gericht op leren leren)  x  
Ondersteuning bij planning en organisatie x   
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Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren 
Ondersteuning bij de behoefte aan structuur 
/voorspelbaarheid 

  x ontwikkelpunt 

Ondersteuning bij de sociaal emotionele 
ontwikkeling 

x   

Training van de weerbaarheid  x  
Training van sociale vaardigheden  x  
    
Ondersteuning bij fysieke beperking 
Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen   x 
Ondersteuning bij motorische beperkingen    
Ondersteuning bij visuele beperking    x 
Ondersteuning bij auditieve beperking   x  
Ondersteuning bij spraak/taal problematiek x x x 
Ondersteuning bij langdurig en chronische 
ziekte 

  x 

    
(School)loopbaanondersteuning 
Ondersteuning bij (school)loopbaan (decanaat) x x  
Ondersteuning bij overgang po-vo x  x  
Ondersteuning bij overgang vo- vervolg-
onderwijs 

x x x   

Ondersteuning bij overgang vo-werk    
Ondersteuning door intensief mentoraat    
Intern begeleider / educational needs   x in ontwikkeling 
Ondersteuning bij ongeoorloofd verzuim x x x 
    

 
Ondersteuningsaanbod door aanpassingen 
in de organisatie van de school, het 
gebouw van de school of het lesmateriaal 

Basisonder-
steuning 

Basisonder-
steuning-
plus 

Extra 
ondersteuning 

 
Organisatie 
Docententeam van 8 of minder docenten per 
klas 

   

Inzet assistenten (meer handen in de klas)    
Weinig wisseling lokalen    
Werken met blokuren (80-100 minuten)    
Vast lokaal    
Vaste schooltijden x leerjaar 1 t/m 3   
Een rooster zonder tussenuren    
Time-out mogelijkheid binnen de school   x  
Individuele werkruimten   x  
Kleine klassen (minder dan 20 leerlingen)    
Individuele aanpassingen in het lesrooster   x 
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Individuele aanpassingen in het 
onderwijsaanbod 

  x 

Vaste persoon waar de leerling naar toe kan 
tijdens vrije momenten 

  x 

Onderwijs op afstand voor zieke leerlingen   x 
    
Lesmateriaal* 
Verlenging toetstijd x  x  
Auditieve ondersteuning toetsen   x 
Visuele aanpassing toetsen   x 
Gebruik van laptop/computer bij motorische 
problemen 

  x 

Auditieve ondersteuning lesmateriaal x  x 
Visuele aanpassing lesmateriaal   x 
Ondersteuning bij time-management x coach   
Beschikbaarheid digitaal lesmateriaal x   
    
Gebouw** 
Huiswerklokaal met toezicht x   
Rolstoeltoegankelijk gebouw x   
Rolstoelvriendelijke praktijklokalen   x op maat 
Rolstoelvriendelijke leslokalen x   
Therapieruimte    
Extra schoonmaak i.v.m. allergieën    
Time-out ruimte    
Visuele ondersteuning in de school    
Prikkelarme inrichting lokalen    
Prikkelarme werkplekken in de klas    
Pauzelokaal met toezicht    
Individuele pauzeruimte    x niet standaard 

 
* Lesmateriaal 
Bij aanpassingen aan het lesmateriaal kan een verklaring opgesteld door een daarvoor bevoegd deskundige zoals een 
orthopedagoog Generalist of GZ psycholoog een voorwaarde zijn. 
Verlenging van de toetstijd kan een recht zijn voor een leerling met een dyslexieverklaring. Vanuit deze hoedanigheid behoort 
de verlenging van de toetstijd tot de basisondersteuning. Overige aanvragen voor verlenging van de toetstijd vallen onder de 
extra ondersteuning.  
 
** Gebouw 
Indien er voor een leerling aanpassingen gewenst zijn m.b.t. het gebouw dan vindt er altijd overleg plaats over de 
mogelijkheden. Vaak komt de leerling samen met de ouders de school bekijken wat betreft de toegankelijkheid.  
De school beschikt over een time-out ruimte voor leerlingen die er baat bij hebben om even het lokaal te verlaten. Het time-out 
lokaal wordt door meerdere leerlingen gebruikt en is gelegen naast de werkruimte van de leerlingcoördinatoren.  
Leerlingen pauzeren in de aula met toezicht. Alleen in overleg kan het voorkomen dat een leerling apart pauzeert met of zonder 
toezicht.  
 
Het is raadzaam om contact op te nemen met de ondersteuningcoördinator voor uitleg over de ondersteuning. 
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Deel	II.	Ondersteuningsplan;	inrichting	van	de	ondersteuning	op	het	
Bornego	College	en	het	onderwijsaanbod	buiten	de	school	

1. Inleiding	
 
Het schoolondersteuningsplan beschrijft de binnen de school beschikbare onderwijsondersteuning en 
de ambitie van de school met betrekking tot de ondersteuning. Met de komst van Passend Onderwijs, 
staat het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal. Dit wordt gedaan vanuit 
de vraag “wat heeft de leerling nodig”? Passend Onderwijs betekent niet dat de school een passend 
aanbod moet kunnen bieden voor iedere leerling. De verantwoording voor het kunnen bieden van een 
passend onderwijsaanbod voor iedere leerling ligt bij het samenwerkingsverband. Deze 
verantwoording is vastgelegd middels de zogenaamde “zorgplicht”. Dit betekent dat vanaf het 
moment dat ouders hun kind aanmelden bij een school, de school zorgplichtig is en verantwoordelijk 
is voor het aanbieden van een passend onderwijsaanbod, binnen de eigen school of bij een andere 
school. Binnen het samenwerkingsverband werken scholen voor regulier- en speciaal onderwijs 
(cluster 3 en 4) samen. Deze aanpak voorkomt dat kinderen tussen ‘wal en schip’ vallen. De 
ondersteuning aan leerlingen vanuit de clusters 1 (leerlingen met een visuele beperking) en 2 (doof of 
slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis) vindt plaats in 
samenwerking met de betreffende clusters. Deze zijn geen onderdeel van het 
samenwerkingsverband (hoofdstuk 7).  
 
Wij doen dit niet alleen 
Het onderwijs van een leerling van het Bornego College is gestart binnen het (speciaal) 
basisonderwijs en loopt door tot het behalen van een mbo of hbo-diploma of een master aan de 
universiteit. Het Bornego College onderhoudt contact met al deze vormen van onderwijs over het 
afstemmen van doorgaande leerlijnen; didactische- en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen 
op individueel niveau door bijv. een warme overdracht. Daarnaast volgt de school ook de 
ontwikkelingen van leerlingen op onderwijskundig niveau als het gaat over de aansluiting tussen 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universitair onderwijs.  
 
De gemeenten hebben een verantwoordelijkheid wat betreft preventie en zorgaanbod voor jongeren 
tot 18 jaar. Scholen en gemeenten willen samenwerken om hun verantwoordelijkheden zo goed 
mogelijk in te vullen. Op deze wijze kan school ondersteuning krijgen bij leerlingen waar in de 
ontwikkeling specifieke deskundigheid gewenst is. Te denken valt aan de leerplichtambtenaar bij 
bijvoorbeeld schoolverzuim of de jeugdarts bij ziekteverzuim.  
 
Het Bornego College is onderdeel van het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland 
(www.swvzofriesland.nl). Het samenwerkingsverband heeft als opdracht om zorg te dragen voor een 
dekkend onderwijsaanbod. Daarvoor heeft het samenwerkingsverband een continuüm van 
ondersteuning ingericht, waarin de verschillende niveaus van ondersteuning zijn beschreven en de 
toeleiding naar de verschillende niveaus. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en extra 
ondersteuning.  

De gezamenlijke schoolbesturen van het Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland hebben de 
ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet 
onderwijs, onder het motto “gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.  

Naast al deze vormen van samenwerken hechten we vooral veel belang aan een goede 
samenwerking met de ouders/verzorgers (in het vervolg aangeduid met ouders) van onze leerlingen. 
Het Bornego College ziet een goed contact met ouders (partnerschap) als een belangrijke factor in 
een goede ontwikkeling van haar leerlingen.  
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2.	De	vestigingen	
 
Het Bornego college is een christelijke school voor vmbo-basis en -kader, mavo, havo, atheneum en 
gymnasium. Het Bornego College heeft vier vestigingen:  
 

Bornego Lyceum Bornego Lyceum biedt onderwijs op de volgende niveaus: havo, atheneum en 
gymnasium (leerjaar 3 t/m 6). De vestiging biedt onderwijs aan ongeveer 750 
leerlingen. 

Bornego Junior & 
mavo 

Deze vestiging biedt onderwijs op de volgende niveaus: mavo (alle leerjaren, 
eventueel aangevuld met leerwegondersteunend onderwijs), havo, atheneum 
en gymnasium (leerjaar 1 en 2). De vestiging biedt onderwijs aan ongeveer 
650 leerlingen. 

Kei College Het Kei College biedt onderwijs aan leerlingen van de beroepsgerichte 
leerwegen vmbo-basis en -kader (eventueel aangevuld met 
leerwegondersteunend onderwijs). Op het Kei College volgen ongeveer 350 
leerlingen onderwijs. Het Kei College is een samenwerking met het OSG 
Sevenwolden in Heerenveen.  

Bornego Joure Bornego Joure is de enige vestiging buiten Heerenveen. De vestiging heeft 
ongeveer 400 leerlingen en biedt aan leerlingen in het eerste leerjaar les op 
alle niveaus (behalve praktijkonderwijs). Leerlingen die de mavo volgen 
kunnen hier na vier jaar hun examen doen. Leerlingen uit de beroepsgerichte 
leerwegen volgen (vmbo-basis en vmbo-kader gaan na het eerste leerjaar 
naar het Kei College in Heerenveen.  Leerlingen op havo-, atheneum- of 
gymnasiumniveau gaan na klas 3 naar Bornego Lyceum. De beroepsgerichte 
leerwegen en de mavo kunnen eventueel aangevuld worden met 
leerwegondersteunend onderwijs.  

 
Predicaat	basiskwaliteit	
Alle vestigingen van de school hebben vanuit de onderwijsinspectie het predicaat basiskwaliteit.  
De norm voor basiskwaliteit betekent dat een bestuur en zijn school voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen ten aanzien van de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 
zoals die in het waarderingskader van de inspectie is opgenomen. Vanuit het Onderzoekskader 
Toezicht van de Onderwijsinspectie betekent dit het volgende:  

- De school verzorgt in de onderbouw een samenhangend onderwijsprogramma waarin de 
kerndoelen worden uitgewerkt en dat voldoet aan de referentieniveaus van taal en rekenen; 

- De school bereidt de leerling voor op het vervolgonderwijs. LOB heeft hierin een centrale 
plaats in het examenprogramma; 

- De school bevordert actief burgerschap en sociale integratie en het kennis hebben en -maken 
met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten; 

- De inhouden van het onderwijsaanbod zijn afgestemd op verschillende leerbehoeften van 
leerlingen; 

- Een voorwaarde voor een ononderbroken voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen is 
dat de school inhouden aanbiedt in een logische opbouw, opklimmend in niveaus op een 
wijze die past bij de leeftijd van de leerlingen. 
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Om de basiskwaliteit te kunnen realiseren en borgen is het volgende als minimum geformuleerd: 
Klassenmanagement 
 

Er wordt gewerkt met een methode-gestuurde aanpak, met ruimte voor 
individuele of groeps-gestuurde activiteiten of opdrachten. 

Kennis van en kunnen 
omgaan met 
verschillende leer- en 
doceerstijlen 

Docenten zijn geschoold in leer- en doceerstijlen. Er is aandacht voor 
activerende didactiek.  

Begeleiden en 
vormgeven van een 
veilig groepsproces 
 

- De school beschikt over protocollen op het gebied van sociale 
veiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan pesten, seksuele 
intimidatie, sociale media, etc.  

- Er zijn duidelijke schoolregels.  
- In de pauzemomenten zijn er surveillanten aanwezig. Bij incidenten 

wordt direct en handelingsgericht gereageerd.  
- Incidenten worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.  
- Er worden ontruimingsoefeningen gehouden. 
- De coach is een duidelijk aanwezige spil in de organisatie. In het 

lesrooster is een coach uur opgenomen. 
Basiskennis en in 
basis kunnen omgaan 
met leer- en 
gedragsproblemen  
 

- Er is een coachtraining om de basisvaardigheden in het coachen te 
versterken. 

- In de jaaragenda zijn momenten opgenomen waarin uitwisseling 
plaatsvindt over leer- en gedragsproblemen in het docententeam. 

- In de leerling rapportage/bespreking is er ruimte om ervaringen met 
een leerling of klas te delen en om kennis aan elkaar over te dragen 
om het klassenmanagement of de ondersteuning te versterken.  

- Expertise over leer- en gedragsproblemen is in de school aanwezig 
bij de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en 
stafmedewerker Onderwijs & Ondersteuning.  

 
Ondersteunend	instrumentarium/	interne	toets	
Als een school planmatig werkt, betekent dit dat de school de leerling volgt en de onderwijsbehoefte 
van de leerling systematisch onderzoekt om een daarbij passend onderwijsaanbod te kunnen 
organiseren en het effect daarvan te evalueren. Naast het planmatig werken, werkt de school 
opbrengstgericht. Daarbij hoort het werken in een kwaliteitscyclus, wat op de school wordt gedaan 
aan de hand van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Er worden doelen gesteld voor medewerkers en 
leerlingen, er wordt gemeten of de doelen worden bereikt, vervolgens wordt gezocht op welke manier 
het handelen verbeterd kan worden en hoe dit aangepakt gaat worden. Een leerlingvolgsysteem is 
hierbij van cruciaal belang. Er wordt gewerkt met het Cito-leerlingvolgsysteem toets 0 – 3. Het doel is 
om te kunnen bepalen en beoordelen in hoeverre de school kwalitatief goed onderwijs biedt. Het Cito-
volgsysteem geeft daarnaast inzicht in individuele resultaten, wat een indicatie vormt voor het bieden 
van eventuele (extra) ondersteuning. Om de leerling systematisch te kunnen volgen maakt de school 
gebruik van verschillende instrumenten.  
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Instrument Volgt of toetst 
SOM - personalia 

- schoolloopbaan 
- rooster 
- resultaten 
- aanwezigheid 
- begeleiding 
- ouderportaal 
- huiswerk 

Toetsen - Vak- en vormingsgebieden 
Cito –Vas 0,1,2,3 - Nederlands 

- Engels 
- Rekenen/ wiskunde 
- Studievaardigheden 

Muiswerk (RT) - Begrijpend lezen 
- Spelling algemeen (woord en werkwoordspelling) 
- Grammatica en structuur 
- Leren leren  

ERK - Engels 
- Duits 
- Frans 

NRK - Nederlands 
Rekenvaardigheidstoetsen - Rekenen 
Cambridge - Engels 
Toetsbeleid - Formatief waar het kan 

- Summatief waar het moet 
 
 
Ondersteunend instrumentarium kwaliteitszorg/ externe toets 

Instrument Volgt of toetst 
Kwaliteitscholen Met behulp van het instrument Kwaliteitscholen voert de school 

systematisch en periodiek onderzoek uit naar de kwaliteit van 
verschillende aspecten van de school en het onderwijs. Onder andere 
ouders en leerlingen ontvangen periodiek het verzoek om een digitale 
vragenlijst in te vullen. Met behulp van dit instrument wordt de 
kwaliteitszorg in de school geïntegreerd en is benchmarking mogelijk.  

Vensters voor 
verantwoording/ scholen 
op de kaart 

De school doet mee aan het project Vensters voor Verantwoording. 
Dit is een initiatief van scholen en overheid, waarmee prestaties van 
scholen op twintig punten eenvoudig met elkaar kunnen worden 
vergeleken. In Vensters voor Verantwoording zijn ook de 
slagingspercentages opgenomen.  

Goed onderwijs, goed 
bestuur 

Om de kwaliteit van onderwijs te kunnen garanderen is sinds 2010 de 
wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht. De wet bepaalt onder 
andere dat de overheid mag ingrijpen als de kwaliteit op een school 
ernstig of langdurig onder de maat is of wanneer er sprake is van 
bestuurlijk falen. De wet draagt op deze manier bij aan het 
terugdringen van zwakke en zeer zwakke scholen. Meer informatie 
hierover vindt u op de website onder downloads onder de noemer 
‘Goed onderwijs bestuur’. 
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Overlegstructuur	
Binnen de school wordt een vaste cyclus van diverse vormen van overleg gehanteerd om planmatig 
en doelgericht werken binnen de school- en ondersteuningsstructuur te borgen.  
 

Overleg Inhoud  
Directie overleg Wekelijks overleg gericht op diverse gebieden binnen de het 

onderwijs.  
Managementoverleg Bespreken van vestiginggerelateerde en -overstijgende 

beleidsvraagstukken.  
Teamvergadering Bespreken van lopende processen omtrent de basis- en extra 

ondersteuning en beleid.  
Leerlingbespreking/rapportage 
 
 

Bespreking van de didactische- en sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen op basis van inbreng vanuit de 
leerling, ouders, team, voorbereid en ingebracht door de coach. 
De leerling rapportage wordt per klas voorbereid door de coach 
en besproken met de leerlingcoördinator. 
De leerlingrapportage betreft betrokken docenten van de klas, 
coach, leerlingcoördinator en teamleider. 

Ouderspreekuur Ouders en kind worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met 
de coach of docent.  

Coachgesprekken Individueel of in kleine groep een gesprek tussen coach en 
leerling(en). 

Intern ondersteuningsoverleg op 
de vestiging 

Bespreken van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsvraag.  

Multidisciplinair overleg (MDO) Deskundigenoverleg (in- en externen) met leerling en ouders 
over de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling.  

Vakgroepenoverleg Bespreken van visie op het vak en vakgerelateerde zaken zoals 
lesinhoud, resultaten en kwaliteit. Het ontwikkelen van een 
doorgaande leerlijn binnen het eigen vakgebied. Doel is het 
gezamenlijk inrichten van het onderwijs in het vak.  

Overleg taalbeleid en 
rekenbeleid 

Bespreken van lopende zaken en ontwikkelpunten. 

Overleg dyslexiecoaches Bespreken van lopende zaken en ontwikkelpunten. 
Overleg LOB/decanen Bespreken van lopende zaken en ontwikkelpunten 
Breed overleg ondersteuning Het overleg is gericht op het breed afstemmen van 

ontwikkelingen binnen de ondersteuning.  
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3.	Visie	op	ondersteuning 
 
De scholen van het Bornego College bieden een veilig en goed pedagogisch klimaat met een 
overzichtelijke en herkenbare (ondersteunings)structuur. Een leerling die zich prettig voelt zal beter 
gebruik maken van zijn talenten en deze meer ontwikkelen. De Bornego scholen streven ernaar om 
de leerlingen zo goed mogelijk te laten presteren naar hun eigen mogelijkheden. De relatie tussen de 
leerling en docent staat centraal. De begeleiding en ondersteuning op school is gericht op het 
bestendigen en stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid passend bij de leeftijd van de 
leerling.  
 
Relationele uitgangspunten voor de ondersteuning zijn: 
- De docenten zien de ‘problemen’ niet alleen in de leerling, maar zien deze in de context: deze 

leerling, in deze situatie, bij deze docent, met deze ouders.  
- Er wordt doelmatig en planmatig gewerkt. 
- De ouders zijn belangrijke partners, waar constructief mee wordt samengewerkt. 
- Er wordt uitgegaan van positieve eigenschappen en kwaliteiten van de leerling.  
- De leerling is mede-eigenaar van het plan, hij/zij is actief betrokken bij het ontwikkelingsproces en 

de doelen die worden gesteld. Het is van groot belang de leerling participant te maken in zijn 
eigen ontwikkeling. De leerling zal vaker komen tot zelfverantwoordelijk leren. 

- De Bornego scholen hebben een samenwerking met externe partners in de 
onderwijsondersteuning. 

Methodische uitgangspunten voor de ondersteuning zijn: 
- De Bornego scholen hanteren Handelingsgericht Werken als model.  
- Waar mogelijk wordt aangesloten bij het primaire proces. Binnen de les wat binnen de les kan.  
- De coach staat centraal in de begeleiding van de leerling.  
- Inzet van mensen en middelen geschiedt zo dicht mogelijk bij het primaire proces, waar mogelijk 

met geïntegreerde begeleiding.  
- Kennisdeling staat centraal, medewerkers worden dus flexibel ingezet.  
- Er wordt cyclisch gewerkt en er wordt periodiek geëvalueerd. Van hieruit worden, waar nodig, 

doelen en werkwijzen bijgesteld.  
- Het begeleidingssysteem van zowel remedial teaching als de persoonlijke begeleiding is een 

geheel.  
- De ondersteuningscoördinator stuurt het gehele begeleidingssysteem aan en staat centraal in de 

begeleiding. Hij/zij is voor directie en afdelingsleiders de vraagbaak. Na de coach is de 
ondersteuningscoördinator het tweede aanspreekpunt voor begeleidingsvragen in brede zin.  

Overige voorwaarden voor een optimale ondersteuning  
- Een zorgvuldige uitvoering van het toelatingsbeleid (Procedure aanmelding, toelating en 

inschrijving, www.bornego.nl/downloads) 
- Rekening houden met de verschillen in aanleg en niveau van de leerling.  
- Afstemmen van de didactiek, rekening houdend met de eindtermen.  
- Vroegtijdige signalering van problemen. 
- Een goed functionerend intern ondersteuningsteam, vallend onder de verantwoording van de 

ondersteuningscoördinator.  
- Het bepalen en hanteren van heldere grenzen van de school. 
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1-ondersteuningsroute	
Planmatig werken wordt binnen de school vormgegeven vanuit de methodiek van Handelingsgericht 
Werken. Deze methodiek werkt cyclisch. Door het nemen van verschillende stappen wordt de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen onderzocht. Vervolgens wordt daarop een passend 
onderwijsaanbod georganiseerd, toegepast en geëvalueerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven schools en curatief  

Handelings-
gerichte 
begeleiding 

Handelings-gerichte 
diagnostiek of HGI 

Hulpverlening vanuit 
jeugdzorg 

Speciaal onderwijs 

 

Binnen schools 
en preventief 
 
 
Groepsbespreking 
 
 
Gesprek  
leerling. ouders 
 
 
Leerlingbespreking 
of (intern) 
ondersteunings-
team (OPP) 
 
 
 
Gesprek leerling, 
ouders 
 
 
MDO 

Bovenschools en 
preventief 
 
GJG 
LPA 
GGD 
 
Vanuit de 
preventie kan 
worden ingezet 
op een curatieve 
benadering. 
Dezelfde 
deskundigen 
blijven dan 
betrokken met 
eventuele 
toevoeging van 
een 
gezinswerker of 
gebiedsteam-
medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Interne deskundigen  
 
Dyslexiecoach 
Faalangstreductietrainer 
Sociale vaardigheidstrainer 
RT- docent 
Nt2- docent 
Decaan 
Intern begeleider 
Orthopedagoog 

Externe deskundigen 
 
Consulent samenwerkingsverband ZO-Friesland 
Life-coach samenwerkingsverband ZO-Friesland 
Consulenten vanuit de clusters 1 en 2 
Consulent OZL 
LPA/ RMC 
GGD-team (jeugdarts en jeugdverpleegkundige  
CJG (Schoolmaatschappelijk werk en 
jongerenwerk) 
Jeugdhulp gemeente 
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 
Huisarts 
GGZ  
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Het	belang	van	co-partnerschap	van	de	leerling	
Een diploma is weinig waardevol als de leerling niet is opgeleid voor een leven in de maatschappij en 
zelfverantwoordelijkheid kan nemen. Binnen het Bornego College wordt dit gestimuleerd door de 
leerling ook eigenaar te maken van hun eigen schoolloopbaan, maar ook van hun eigen probleem als 
zich dat voordoet. Neemt de coach of ondersteuningscoördinator het probleem op de eigen 
schouders, dan kan dit leiden tot teleurstellingen, wat kan leiden tot ontwijkend of nalatig gedrag van 
de leerling. Binnen het pedagogisch klimaat van de school ervaren leerlingen van het Bornego 
College dat zij ruimte hebben om voor hun eigen toekomst te kiezen. Dit wordt bevorderd door: 

- Eigen keuze kunnen maken in taken of vakken. 
- Zelfbeoordeling. 
- Planmatig werken vanuit zelfreflectie en voortgangsafspraken. 
- Leerlingenparticipatie. 
- Medeverantwoordelijk zijn voor in te roepen hulp. 

Het	belang	van	partnerschap	met	ouders	
Het Bornego College wil leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ziet een groot belang in 
de samenwerking tussen de school en ouders. Door positief en regelmatig contact tussen de school 
en ouders wordt er een partnerschap opgebouwd, waarin school en ouders er op uit zijn elkaar 
wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage aan de ontwikkeling van het kind op 
elkaar af te stemmen. Met als doel het leren, de motivatie en ontwikkeling van het kind te stimuleren.  
	
Gezamenlijk	optreden	gewoon	maken	
In de leeftijdsfase 12 – 18 jaar zijn jongeren zeer gevoelig voor de verschillen tussen de leefmilieus 
op school en thuis. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op het gedrag van de jongere wat kan 
leiden tot verwarring of verzet. Ook krijgt en neemt de leerling een grotere eigen verantwoordelijkheid 
voor zijn/haar ontwikkeling. De ouder en de leerling worden steeds meer gelijkwaardige partners in 
het contact met de school. Dat betekent dat het voor de school belangrijk is om te investeren in een 
goede samenwerkingsrelatie met de ouders. Ondanks dat de jongere in de leeftijd zit dat hij/zij 
bemoeienis van ouders buiten het huis steeds minder op prijs stelt. Door partnerschap in het 
schoolsysteem op te nemen is betrokkenheid van de ouders vanzelfsprekend voor de jongere en is er 
al sprake van een positieve samenwerking op het moment dat er extra ondersteuning ten behoeve 
van de ontwikkeling van de leerling nodig is. Partnerschap versterkt de pedagogische benadering van 
de school.  
 
Versterkende	factoren	voor	partnerschap	met	ouders	

Ouders School 
Kennen het kind het langst en in sommige 
opzichten het best. 

Coaches, docenten en ondersteunings- 
coördinatoren hebben goed zicht op de 
ontwikkeling van de leerling.  

Weten vaak welke aanpak of benadering wel of 
niet werkt. 

Coaches, docenten en ondersteunings- 
coördinatoren hebben meer 
vergelijkingsmateriaal dan ouders. 

De houding van ouders ten opzichte van school 
is van invloed op het leren.  

Coaches en docenten kunnen mogelijke 
belemmeringen in de ontwikkeling, in het leren 
of in gedrag vroegtijdig signaleren. 

Als er extra ondersteuning nodig is, is de 
medewerking van ouders cruciaal voor het 
welslagen.  

De school heeft expertise over hoe met deze 
belemmeringen om te gaan. Deze delen wij 
graag met de ouders.  

 De school kan snel extra hulp inschakelen voor 
de leerling en/of de ouders of het gezin.  
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De	wettelijke	kant	van	ouders	en	leerlingen	informeren	en	betrekken	
Hebben ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag, dan hebben zij gelijke rechten. Ouders moeten door 
de school dan ook gelijk behandeld worden. Ze dienen beiden betrokken en geïnformeerd te worden 
bij het onderwijs van het kind. Als er één ouder met het gezag is belast (uitspraak van de rechter), 
heeft deze ouder de plicht over gewichtige aangelegenheden over het kind, de andere ouder te 
informeren en te consulteren. Als de niet met het gezag belaste ouder informatie over het kind aan de 
school vraagt, is deze verplicht die te geven. Het moet dan wel gaan om belangrijke feiten en 
omstandigheden zoals de leerprestaties van het kind. Wanneer het kind een ondersteuningstraject of 
zorgtraject ingaat, dient de school dus ook de niet gezaghebbende ouder e informeren. De ouder die 
het gezag heeft, is uiteindelijk wel degene die beslist. Als de leerling ouder is dan 16 jaar kan deze 
weigeren toestemming te geven voor het verstrekken van informatie aan (één van) de ouders.  
 
Het bespreken van een leerling situatie in een overleg met externe partners kan alleen met 
toestemming van de ouders en/of leerling. De wettelijke afspraken zijn: 
Leeftijd tot 12 jaar  : ouders 
Leeftijd van 12 tot 16 jaar : ouders en leerling 
Leeftijd van 16 – 18 jaar : leerling en ouders 
Leeftijd van 18 jaar en ouder : leerling 
	
Het	belang	van	interne	deskundigen	
Er zijn specialisten in de school nodig omdat docenten niet in de eerste plaats zijn opgeleid in het 
begeleiden van leerlingen met leerproblematiek of sociaal-emotionele hulpvragen. De docent of 
coach zal altijd alert moeten zijn op het bewaken van een goede balans tussen betrokkenheid en 
professionaliteit.  

Het	belang	van	samenwerking	met	externe	deskundigen	(professionele	momenten)	
Als de begeleiding binnen de interne ondersteuningstructuur niet toereikend blijkt, komt vanuit het 
professionele moment (multidisciplinair overleg of ondersteuningsoverleg) de externe deskundigen in 
beeld.  
 
Ontwikkelingsperspectiefplan	
Voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag wordt een ontwikkelingsperspectiefplan 
opgesteld. Het ontwikkelingsperspectiefplan is een instrument om de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling te analyseren om deze vervolgens om te zetten naar doelen en concreet handelen. De 
inspraak van de leerling en ouders is bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan van 
belang. Voor een optimale samenwerking is het belangrijk dat alle betrokkenen werken vanuit een 
stimulerende en coöperatieve houding op basis van reële verwachtingen van de leerling.  
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4.	Ondersteuningsstructuur		
	
De ondersteuningsstructuur van de school is onderverdeeld in basisondersteuning (met een variant 
basisondersteuning-plus) en extra ondersteuning. Door het analyseren van de onderwijsbehoefte van 
de leerling kan de school bepalen welke ondersteuningsvariant gewenst is en of deze door de school 
kan worden geboden. De extra ondersteuning betreft datgene wat de school boven de 
basisondersteuning en basisondersteuning-plus kan organiseren voor een leerling met een 
individuele onderwijsbehoefte. Deze onderwijsbehoefte wordt altijd in gezamenlijk overleg onderzocht 
waarop vervolgens de school een onderwijsaanbod kan doen. Het onderwijsaanbod omvat het totale 
plan van pedagogisch en didactisch handelen en wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk vast 
gelegd.  
 
Ligt de onderwijsbehoefte van de leerling buiten de kaders van de mogelijkheden van de school, dan 
zal er worden gekeken naar een school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan zijn 
bij een andere reguliere school die de gewenste ondersteuning wel biedt of bij een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Dit hoofdstuk geeft inzicht in hoe de ondersteuning binnen het 
Bornego College per ondersteuningsniveau is georganiseerd. Daarbij is het aanbod van de 
basisondersteuning en de basisondersteuning-plus uitvoerig beschreven.  
 
	
4.1.	Basisondersteuning	(meedoen)	
 
De ondersteuning vindt plaats op klassenniveau. De leerling kan meedoen binnen een groep van 20 
tot 32 leerlingen onder begeleiding van de vakdocent en de coach.  
Het niveau van de basisondersteuning is de norm die de inspectie stelt met betrekking tot de 
basiskwaliteit. Met behulp van de basisondersteuning zal het voor de meeste leerlingen mogelijk zijn 
om het onderwijsprogramma op gelijke voet te volgen met hun klasgenoten.  
 

Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Docent 
Wat is het De docent is de persoon die vanuit de vakles contact heeft met de leerlingen.  
Wat is het doel De docent draagt zorg voor een krachtige leeromgeving en het bevorderen 

van het leren. De docent zorgt ervoor dat dit kan plaatsvinden binnen een 
veilige leeromgeving waarbinnen de persoonlijke, sociale en morele 
ontwikkeling van de leerling wordt gestimuleerd met als doel het bevorderen 
van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Hij of zij 
speelt daarom een belangrijke rol bij het signaleren en op tijd doorverwijzen 
indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften bij de leerling. 

Voor wie Voor alle leerlingen van de school.  
Door wie De docent. 
Wanneer De docent verzorgt 1 of meerdere lesuren aan de klas.  
Extra informatie Soms is de docent in een andere rol ook betrokken bij de klas. Bijvoorbeeld 

als coach.  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Coach  
Wat is het Iedere leerling binnen de school heeft een coach. De coach is een docent met 

als extra taak het coachen van de klas (onderbouw) of groep (bovenbouw).  
Wat is het doel De coachklas en de individuele leerlingen blijven door actieve betrokkenheid 

van de coach, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied, in beeld bij de 
docentengroep. De coach neemt het grootste gedeelte van de begeleiding van 
leerlingen voor zijn rekening, signaleert en adviseert bij problemen van 
leerlingen en geeft eventueel kortdurend ondersteuning en advies bij 
studievaardigheden en keuzebegeleiding. De coach onderhoudt contact met 
de ouder(s) van de leerling. 

Voor wie Alle leerlingen van de school. 
Door wie De coach.  
Wanneer In de onderbouw heeft iedere klas wekelijks een coach uur. Er wordt naar 

gestreefd dat de coach zijn/haar vaklessen ook verzorgt aan de leerlingen uit 
zijn/haar coachklas. In de bovenbouw neemt een leerling deel aan een 
coachgroep. De contactmomenten met de coach zijn dan vaker individueel 
dan in de groep. 

Extra informatie  
 

Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Leerlingcoördinator 
Wat is het Ieder team bestaat uit docenten, coaches, leerlingcoördinator en teamleider. 

De leerlingcoördinator coördineert vooral de dagelijkse gang van zaken rond 
de leerling zoals: verzuim, te laat komen, verwijderd uit de les etc. Daarnaast 
kan de leerlingcoördinator een adviserende rol hebben naar de coaches, 
docenten en leerlingen en zijn ze betrokken bij de leerlingondersteuning op de 
vestiging.   

Wat is het doel De taak van de leerlingcoördinator heeft als doel gedurende het schooljaar 
planmatig te werken op het gebied van verzuim, bespreking van de voortgang 
middels leerlingbespreking. De leerlingcoördinator ondersteunt de leerling en 
de coach bij situaties binnen de school die extra aandacht vragen en neemt 
eventueel contact op met de ouders, teamleider of de 
ondersteuningscoördinator. 

Voor wie Voor alle leerlingen van de school.  
Door wie De leerlingcoördinator.  
Wanneer Gedurende de schooldag.  
Extra informatie  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Contactpersoon 
Wat is het Op elke vestiging van het Bornego College is een contactpersoon werkzaam. 

Hier kunnen leerlingen, ouders en medewerkers van de school terecht met 
vragen en/of opmerkingen wanneer hun gevoel van veiligheid op school, op 
welke manier dan ook, wordt aangetast. De contactpersoon is het 
aanspreekpunt voor de klager. De contactpersoon neemt contact op met de 
vertrouwenspersoon die de klager tijdens de behandeling van de klacht 
begeleidt en adviseert. De contactpersoon brengt de klager in contact met de 
functionaris die de klacht kan wegnemen. De contactpersoon is een 
laagdrempelig aanspreekpunt op de school voor alle klachten over 
schoolsituaties. En niet over machtsmisbruik en ongewenste intimiteiten.  

Wat is het doel Het bieden van een laagdrempelige mogelijkheid om te overleggen met een 
medewerker binnen de school. 

Voor wie Alle leerlingen, ouders, docenten.  
Door wie Contactpersoon. 
Wanneer Gedurende het gehele schooljaar. 
Extra informatie De school streeft naar laagdrempeligheid bij het benaderen van de 

medewerkers binnen de school. Het is wenselijk daar waar de situatie zich 
voordoet deze ook bespreekbaar te maken. Soms lukt dat niet om 
verschillende redenen.  

 
Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Coördinator Sociale veiligheid  
Wat is het Onder sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich 

beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de 
kant van menselijk handelen in de school. Voor de school betekent dat een 
verantwoording hebben voor een veilig pedagogisch klimaat, een 
verantwoording voor het opstellen en naleven van regels voor het sociale 
verkeer. Voor onze school betekent dat, dat wij een actieve 
verantwoordelijkheid hebben voor hoe we binnen de school en het 
schoolterrein met elkaar omgaan. Er is duidelijkheid over gewenst gedrag en 
herstelgericht werken. We zijn duidelijk over wat we beschouwen als 
ongewenst gedrag zoals agressie en pesten, zowel openlijk binnen de school 
of via sociale media.   

Wat is het doel Het doel van sociale veiligheid is dat de leerlingen en medewerkers zich veilig 
voelen binnen de school.  

Voor wie Voor alle leerlingen, ouders en medewerkers.  
Door wie Alle medewerkers hebben hierin een verantwoording. Echter binnen de school 

is een coördinator sociale veiligheid aangesteld om de gestelde inspanning 
vorm te geven en erop toe te zien dat deze wordt uitgevoerd.  

Wanneer Gedurende het gehele schooljaar behoort sociale veiligheid tot de 
verantwoording van medewerkers en leerlingen. Daarnaast wordt er 
gedurende de coachlessen aandacht besteed aan thema’s die samenhangen 
met sociale veiligheid zoals, (digitaal) pesten, omgaan met agressie, sociale 
media en digitale veiligheid. De school heeft beleid geformuleerd over hoe om 
te gaan met afwijkend gedrag, sancties, opvang en nazorg.  
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Extra informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-
onderwijs 
Protocollen in kader van sociale veiligheid (www.bornego.nl/downloads): 

- Pestprotocol 
- Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  

 
Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel Extern Vertrouwenspersoon 
Wat is het De extern vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de school en gaat in 

eerste instantie na of de verschillende partijen door bemiddeling tot een 
oplossing kunnen komen. Hij of zij beoordeelt of een gebeurtenis aanleiding 
geeft voor het indienen van een klacht. Eventueel begeleidt de extern 
vertrouwenspersoon de klager(s) bij de verdere procedure. Nadere toelichting 
wat betreft de klachtenprocedure vindt u op de website van de school  
www.bornego.nl/downloads. 

Wat is het doel Het bieden van de mogelijkheid een klacht in te dienen of een hulpvraag te 
stellen bij een onafhankelijk persoon.  

Voor wie Alle leerlingen en ouders. 
Door wie Extern vertrouwenspersoon. 
Wanneer De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan vermeld in de 

schoolgids onder het kopje Persoonlijke ondersteuning – 
Vertrouwenspersoon.  

Extra informatie  
 

 
Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Bijlessen gericht op vakinhoud (maatwerkzone) 
Wat is het De school heeft in haar rooster een maatwerkzone opgenomen. Deze 

maatwerkzone wordt gebruikt voor extra uitleg, remediërende opdrachten of 
het inhalen van toetsen.    

Wat is het doel Het wegnemen van kleine hiaten of achterstanden.  
Voor wie Alle leerlingen.  
Door wie Vakdocenten. 
Wanneer Tijdens de maatwerkzone. 
Extra informatie Indien de school geen maatwerkzone heeft ingeroosterd vinden eventuele 

bijlessen in overleg plaats.  
 

Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Ondersteuning bij rekenproblemen 
Wat is het De rekenlessen zijn gericht op het behalen van de landelijk vastgelegde 

referentieniveaus. Deze niveaus geven aan over welke basiskennis de leerling 
in ieder geval moet beschikken. De school heeft rekenen als vast onderdeel in 
de lessentabel opgenomen.  

Wat is het doel Leerlingen behalen het voor hun beoogde referentieniveau, onderhouden de 
kennis en worden op het bij de leerweg passende niveau gebracht.  

Voor wie Alle leerlingen van de school. 
Door wie Docent wiskunde.  
Wanneer Rekenen is opgenomen in de lessentabel onder het vak wiskunde of als 

aparte rekenles.  
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Extra informatie Het kan per vestiging verschillen hoe het rekenonderwijs wordt aangeboden. 
Dit kan zijn via een online rekenprogramma of rekenonderwijs tijdens de 
wiskundeles.  

 
Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Ondersteuning bij taalproblemen 
Wat is het Taal is in principe geïntegreerd in de lessen Nederlands en wordt gedurende 

de hele schoolloopbaan aangeboden. Lessen in taalvaardigheden zijn gericht 
op het behalen van de landelijk vastgelegde referentieniveaus. Deze niveaus 
geven aan over welke basiskennis leerlingen in ieder geval moeten 
beschikken. 

Wat is het doel Leerlingen behalen het voor hen beoogde referentieniveau taal. Leerlingen die 
niet aan het niveau voldoen worden tijdig opgemerkt en extra ondersteund. 

Voor wie Alle leerlingen van de school.  
Door wie Docent Nederlands.  
Wanneer Binnen de lesuren voor het vak Nederlands. Daarnaast is taal binnen alle 

vakken een belangrijk component en hebben alle docenten binnen de 
verschillende vakgebieden aandacht voor taal.  

Extra informatie De school beschikt over een werkgroep Taalbeleid.  
 

Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Ondersteuning bij leesproblemen (basisondersteuning en plus) 
Wat is het In principe vindt het onderwijs in technisch lezen plaats op de basisschool en 

kan de leerling goed genoeg lezen voor het onderwijsniveau waarvoor de 
leerling is aangemeld. In een enkele situatie lijkt er sprake te zijn van een 
leesprobleem en wordt er kortdurend remediërende hulp aangeboden.  Dit kan 
zijn d.m.v. Muiswerk of Sleeplezen. Op basis van signalen van de docent, 
leerling of ouders en eventueel onderbouwd vanuit onderzoek door de 
orthopedagoog kan deze ondersteuning worden ingezet.  

Wat is het doel Verhogen van het leestempo.  
Voor wie Leerlingen. 
Door wie Docent Nederlands. 
Wanneer Op afspraak. 
Extra informatie  

 
Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Verrijkingsaanbod 
Wat is het Alle leerlingen doen bij een vak de basisstof, dat is de gemeenschappelijke 

inhoud die alle leerlingen van de klas moeten kennen. Om tegemoet te komen 
aan verschillen tussen leerlingen kan de vakdocent de inhoud uitbreiden. Dit 
kan zijn naar meer onderwerpen, dan spreken we van ‘verbreding’, of naar 
een hoger niveau waarbij we spreken van ‘verdieping’.   

Wat is het doel Het bieden van een verrijkingsaanbod is geschikt voor leerlingen die meer 
uitdaging willen en aankunnen.  

Voor wie Het aanbieden van een verrijkingsaanbod is m.n. geschikt voor leerlingen die 
de basisstof beheersen, dat kan een doublant zijn, maar ook leerlingen die 
meer intellectuele uitdaging nodig hebben.  

Door wie De vakdocent. 
Wanneer Het verrijkingsaanbod wordt in overleg met de leerling gegeven.  
Extra informatie Het Bornego College heeft twee projecten die inspelen op de interesse van de 

leerlingen. Bornego plus is een extra curriculair aanbod van lessen en 
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opdrachten en komt tegemoet aan de individuele leervraag. Bornego op Maat 
(BOM) biedt leerlingen de mogelijkheid om op eigen initiatief verrijking te 
organiseren.   

 
Ondersteuning bij leergedrag 
Onderdeel  Ondersteuning bij planning en organisatie 
Wat is het Zowel in de onderbouw als in bovenbouw is het belangrijk dat de leerling goed 

kan plannen en organiseren. Van leerlingen wordt naarmate ze in een hoger 
leerjaar zitten meer zelfstandigheid verwacht. De coach besteedt hier 
aandacht aan vanuit de coachbegeleiding.  

Wat is het doel De leerling leert zelfstandig sturing te geven aan zijn/haar planning en de 
organisatie van het leren.  

Voor wie Alle leerlingen 
Door wie Coach 
Wanneer Tijdens het coach uur.  
Extra informatie  

 
(School)loopbaanondersteuning 
Onderdeel  Ondersteuning bij (school)loopbaan (decanaat) 
Wat is het De decaan heeft een belangrijke functie op het gebied van school- en 

loopbaanbegeleiding. De LOB-begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen, ter 
voorbereiding op het kiezen van een profiel of vervolgopleiding. De decaan 
werkt hierin samen met de coach en stuurt deze aan. De decaan is betrokken 
bij de toelating van leerlingen.  

Wat is het doel Het doel is dat leerlingen weloverwogen hun keuzes gaan maken met 
betrekking tot hun toekomst. Op deze wijze is de kans groter dat de leerling 
direct de juiste vervolgopleiding kiest. 

Voor wie Alle leerlingen van de school.  
Door wie De decaan.  
Wanneer Gedurende het schooljaar werken leerlingen aan LOB-opdrachten en nemen 

ze deel aan LOB-activiteiten. Voor de mavoleerlingen is dat On Stage 
(www.heerenveenjoureonstage.nl), de beroepenmarkt en bedrijfsbezoeken.   

Extra informatie Er wordt gewerkt met de onlinemethode Qompas (vmbo, mavo) en decaannet 
(havo/vwo) op basis van een persoonlijk account. Een leerling stelt een eigen 
loopbaandossier samen. Daarin worden uitkomsten van bijvoorbeeld 
competentie- of interessetesten opgeslagen. Bovendien kunnen leerlingen 
eenvoudig doorklikken naar filmpjes of websites van opleidingen en beroepen. 
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(school)loopbaanondersteuning 
Onderdeel  Ondersteuning bij overgang po-vo 
Wat is het Bij elke leerling die wordt aangemeld wordt de meegezonden informatie 

grondig doorgenomen en verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Vervolgens 
wordt de basisschool bezocht en vindt er mondelinge overdracht plaats.  

Wat is het doel Het doel van deze aanpak is het goed in beeld hebben van de leerling en de 
onderwijsbehoefte van de leerling.  

Voor wie Alle leerlingen vanuit groep 8.  
Door wie Leden van de toelatingscommissie. Zodra er een klassenindeling is gemaakt 

verdiepen de coaches zich in de leerlingen van hun klas.  
Wanneer Maart, april en mei.  
Extra informatie Indien ouders, basisschool of de toelatingscommissie van mening zijn dat er 

extra ondersteuning gewenst is, wordt onderzocht welke ondersteuning bij de 
overgang po-vo gewenst kan zijn. Te denken valt aan een individueel bezoek 
aan de school voor de zomervakantie met een rondleiding en kennismaking 
met de coach.  
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4.2.	Basisondersteuning	–	plus	(meedoen)	
 
De ondersteuning vindt plaats op individueel- of groepsniveau op basis van specifieke 
ondersteuningsbehoeften. De ondersteuning heeft een tijdelijk en preventief (voorkomend) karakter, 
licht curatief (oplossend) karakter of voorziet in een specifieke leerbehoefte. De ondersteuning vindt 
plaats naast de deelname van de leerling aan de reguliere lessen met de groep. Naast de deelname 
aan de individuele- of groepsondersteuning is de leerling in staat om mee te doen binnen een groep 
van 20 tot 32 leerlingen.   
 

Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Ondersteuningsadviesteam  
Wat is het Team van interne deskundigen op het gebied van orthodidactische en 

psychosociale ontwikkeling van leerlingen.  
Wat is het doel Het geven van handelingsadviezen aan docenten, het toewijzen van 

basisondersteuning-plus en extra ondersteuning, het evalueren van trajecten 
en doorverwijzen naar aan de school verbonden deskundigen en 
samenwerkingspartners.  

Voor wie Leerlingen, ouder(s), coaches, docenten en leerlingcoördinatoren. 
Door wie De ondersteuningscoördinatoren, leerlingcoördinatoren eventueel in 

samenwerking met de orthopedagoog.  
Wanneer De ondersteuningsteams hebben ten minste maandelijks een bespreking.  
Extra informatie  

 

 
  

Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Orthopedagoog 
Wat is het De orthopedagoog heeft een adviserende rol binnen de ondersteuningsteams 

en het MDO. De orthopedagoog ondersteunt kortdurend leerlingen met leer- 
en ontwikkelingsvragen. Een diagnostisch onderzoek kan onderdeel zijn van 
deze ondersteuning. Wanneer intensieve ondersteuning nodig is, zal in 
overleg met ouder(s) worden gekeken bij welke externe instantie dit mogelijk 
is.  

Wat is het doel De orthopedagoog werkt als deskundige samen met docenten en coaches en 
adviseert bij ondersteuningsvraagstukken, treedt op als deskundige in contact 
met ouders of externen als er vragen zijn over leerlingen met leer- en 
ontwikkelingsvragen.   

Voor wie Leerlingen met leer- en ontwikkelingsvragen die worden doorverwezen naar 
het ondersteuningsteam, hun ouder(s) en de school.  

Door wie De orthopedagoog van de school. 
Wanneer De begeleiding vindt plaats wanneer een leerling via het ondersteuningsteam 

onder de aandacht gebracht wordt bij de orthopedagoog en er aanleiding is 
voor verdere ondersteuning. 

Extra informatie  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Schoolmaatschappelijk werk 
Wat is het De schoolmaatschappelijk werker heeft een adviserende rol binnen het 

ondersteuningsteam en het MDO. De schoolmaatschappelijk werker 
ondersteunt leerlingen met problemen thuis of op het gebied van sociale 
situaties en probeert, in overleg met de leerling, voor een oplossing te zorgen.  

Wat is het doel Leerlingen ondersteunen bij problemen in de gezinssituatie en sociale 
situaties, zodat het functioneren op school verbetert.  

Voor wie Leerlingen die thuis of in sociale situaties problemen hebben en waar dit van 
invloed is op hun functioneren op school.  

Door wie Schoolmaatschappelijk werker. 
Wanneer De begeleiding vindt plaats wanneer een leerling via het ondersteuningsteam 

van de vestiging onder de aandacht wordt gebracht bij de 
schoolmaatschappelijk werker en er aanleiding is voor verdere ondersteuning.  

Extra informatie  
 

Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Preventiewerk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Wat is het De preventiemedewerker is een gemeentelijke medewerker die participeert 

binnen de school in samenwerking met coachen en het ondersteuningsteam 
van de school. De preventiewerker heeft: 

• Expertise op het gebied van gezondheid van jongeren. 
• Expertise op het gebied van sociale gezinssituaties. 
• Expertise op het gebied van gedrag en de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling. 
Wat is het doel Het doel van de samenwerking met de preventiemedewerker is gericht op 

preventief handelen m.b.t. de ontwikkeling van de leerling.  
Voor wie Voor alle leerlingen van de school.  
Door wie De jongerenwerker en de schoolverpleegkundige. 
Wanneer Gedurende het gehele schooljaar.  
Extra informatie Deze inzet wordt bekostigd door de gemeente Heerenveen vanuit het project 

CJG in de school.  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Leerplichtambtenaar 
Wat is het De leerplichtambtenaar is een toezichthoudende autoriteit die controleert of 

ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Dit doet de 
leerplichtambtenaar o.a. door voorlichting over het belang van naar school 
gaan, jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd 
schoolverzuim of spijbelen, het opstellen van een proces-verbaal als een 
leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school. De 
leerplichtambtenaar kan bij verzuim een sociaal medisch advies aanvragen bij 
een onafhankelijk jeugdarts.  

Wat is het doel Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt de leerplichtambtenaar 
samen met de leerling, ouders, school en eventueel andere deskundigen naar 
een oplossing. 

Voor wie Voor ouders en leerlingen die zich niet houden aan de leerplicht. 
Door wie Leerplichtambtenaar. 
Wanneer De school is wettelijk verplicht verzuim te melden indien er sprake is van: 

- 16 uur of meer verzuim binnen vier weken; 
- luxe verzuim (voor- of na een vakantie); 
- signaalverzuim (hangt samen met problemen van de leerling); 
- beginnend verzuim (de leerling slaat lessen of dagdelen over); 
- RMC verzuim 18+ (verzuim door een leerling die staat ingeschreven bij een 
school, maar nog niet in het bezit is van een startkwalificatie of de leeftijd van 
23 jaar nog niet heeft bereikt en 16 uur of meer binnen vier weken verzuimt 
zonder geldige reden). 

Extra informatie De school kan de leerling aanmelden voor het spreekuur verzuim bij de 
leerplichtambtenaar. Het verzuimbeleid van de school is te vinden op de 
website van de school onder downloads.  

 
Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Consultatieteam samenwerkingsverband Zuidoost Friesland 
Wat is het Deskundige op het gebied van onderwijsondersteuning van het 

samenwerkingsverband die op verzoek ondersteuningscoördinatoren, 
docenten en coachen begeleidt of adviseert bij ondersteuningsvragen binnen 
de school.  

Wat is het doel Het geven van handelingsadviezen aan de betrokken personen van de school, 
het beoordelen van toelaatbaarheid van zij-instromers met complexe 
ondersteuningsbehoeftes, het begeleiden van het aanvragen van 
Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het speciaal onderwijs.  

Voor wie Ondersteuningscoördinatoren van de deelscholen.  
Door wie Medewerker consultatieteam van het samenwerkingsverband. 
Wanneer Gedurende het gehele jaar. 
Extra informatie Het samenwerkingsverband beschikt over een consultatieteam die de school 

kan raadplegen. In het consultatieteam zitten zogenaamde ‘clusterexperts’ 
(ambulant begeleiders) en generalisten, zoals een orthopedagoog. Zij hebben 
de taak de reguliere VO-scholen vanuit cluster 3 en 4 te ondersteunen bij het 
onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vanuit het 
samenwerkingsverband worden expertisenetwerken en intervisie 
bijeenkomsten georganiseerd. Op deze manier voorziet het 
samenwerkingsverband in ondersteuning, deskundigheidsbevordering en 
professionalisering van scholen om passend onderwijs te kunnen bieden.  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Jeugdarts en jeugdverpleegkundige (GGD-team)  
Wat is het De jeugdarts wordt betrokken bij zorgelijk verzuim van leerlingen en bij 

leerlingen met een duidelijk ziektebeeld, waarbij de behoefte is om de 
belastbaarheid van de leerling goed te blijven volgen en begeleiden. De 
jeugdarts werkt samen met de jeugdverpleegkundige.  

Wat is het doel Inzicht verkrijgen in het ziektebeeld van de leerling en de belastbaarheid van 
de leerling om de school te kunnen adviseren over een passend 
ondersteuningstraject. 

Voor wie Leerlingen met zorgelijk (ziekte)verzuim.  
Door wie Ondersteuningscoördinator in samenwerking met externe deskundigen.  
Wanneer Bij zorgelijk (ziekte)verzuim.  
Extra informatie De inzet van de jeugdarts staat beschreven in het verzuimbeleid van de 

school.   
 

Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  LWOO-arrangement (leerwegondersteunend onderwijs) 
Wat is het Leerlingen die aangemeld worden voor klas 1 vmbo-basis, -kader of mavo 

worden gescreend op leerachterstanden. In combinatie met een aangetoonde 
behoefte aan sociaal emotionele ondersteuning en een cognitief niveau tussen 
de 75 en 90 wordt er voor de begeleiding van de leerling een LWOO-subsidie 
aangevraagd. Deze subsidie wordt toegekend aan de school en is bedoeld om 
de leerling te ondersteunen bij rekenen, taal en de sociaal emotionele 
ontwikkeling.   

Wat is het doel Vmbo en mavoleerlingen die genoeg capaciteit hebben om een diploma te 
behalen, maar vanuit bovengenoemde specifieke behoeften ondersteuning 
nodig hebben om een diploma te behalen.  

Voor wie Voor leerlingen met een lwoo indicatie.   
Door wie Coach, vakdocenten eventueel met ondersteuning van de onderwijsassistent 

en de remedial teacher (RT-docent).   
Wanneer De ondersteuning vindt bij voorkeur plaats binnen de reguliere lessentabel 

gedurende de periode wanneer deze ondersteuning gewenst is. Dit kan 
gedurende de gehele schoolloopbaan zijn.  

Extra informatie De school kan LWOO aanvragen voor leerlingen die aan de landelijke 
vastgestelde criteria voldoen. Het daarbij toegekende budget kan door de 
school naar eigen inzicht worden ingezet, zoals de ondersteuning van een 
onderwijsassistent, waar mogelijk het beperkt houden van het aantal 
docenten, waar mogelijk het beperkt houden van de klassengrootte.  
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Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid 
Wat is het De ondersteuning bestaat uit het ontwikkelen van studievaardigheden (leren 

leren) en individuele gesprekken. Het Bornego College heeft onderzoek 
gedaan naar hoe meer- en hoogbegaafde leerlingen op maat bediend kunnen 
worden. Naar aanleiding hiervan zijn extra uitdagende lessen ontworpen die 
aan deze leerlingen worden aangeboden. De school heeft voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen plusklassen ingericht. Tevens biedt de school 
uitdaging door leerlingen een keuze te laten maken uit verschillende 
verrijkingsprojecten. Het doel is om deze mogelijkheden tot verrijking te 
integreren in de lessen. Op deze manier wordt een van de speerpunten van 
het Bornego College, ‘omgaan met verschillen’, nagestreefd.  

Wat is het doel Het bieden van een uitdagend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen.  

Voor wie Alle vwo-leerlingen worden in de eerste klas gescreend op meer- en 
hoogbegaafdheid m.b.v. de intelligentiestructuurtest.  

Door wie Coördinator Bornego op Maat.  
Wanneer Gedurende de schoolperiode.  
Extra informatie Het Bornego College werkt samen met een specialist op het gebied van 

onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.  
 

Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Remedial teaching (RT) taal en rekenen 
Wat is het Naast het aanbod in de les wordt er groepsgewijs ondersteuning geboden die 

gericht is op het verminderen van achterstanden op de gebieden begrijpend 
lezen, spelling en rekenen. De school werkt o.a. met Muiswerk.  

Wat is het doel Leerlingen behalen het voor hen beoogde referentieniveau taal of rekenen 
passend bij hun opleidingsniveau.  

Voor wie Leerlingen met leerachterstanden op de genoemde leergebieden.  
Door wie De remedial teacher of docent Nederlands/wiskunde. 
Wanneer Klas 1 en klas 2 tijdens aparte RT-lessen in een groep of tijdens de les. In de 

bovenbouw kan Muiswerk eventueel voor een individuele leerling worden 
ingezet. 

Extra informatie  
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Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Dyslexieondersteuning 
Wat is het De ondersteuning aan leerlingen met een dyslexieverklaring staat beschreven 

in het dyslexieprotocol van de school en is gebaseerd op het Nationaal 
Dyslexie Protocol VO. Ondersteuning van leerlingen met dyslexie vindt in 
principe plaats binnen de klas met uitzondering van leerlingen met dyslexie 
waarbij de behoefte is aan extra ondersteuning op het gebied van taal. Deze 
leerlingen kunnen deelnemen aan de remedial teaching (RT).  

Wat is het doel Leerlingen met dyslexie op die wijze ondersteunen en begeleiden dat zij een 
diploma kunnen behalen die past bij hun capaciteiten en interesses.  

Voor wie Leerlingen van de school met de diagnose dyslexie of waarvan vermoed wordt 
dat zij dyslectisch zijn.  

Door wie De dyslexiecoach.  
Wanneer Een leerling met dyslexie kan gedurende zijn/haar gehele schoolloopbaan 

gebruik maken van de faciliteiten en extra rechten die uit het 
dyslexieonderzoek naar voren zijn gekomen. Leerlingen met dyslexie kunnen 
in klas 1 en 2 gebruik maken van RT gericht op begrijpend lezen, spelling en 
technisch lezen en van bijeenkomsten met de dyslexiecoach. Leerlingen 
kunnen een beroep doen op de dyslexiecoach gedurende hun gehele 
schoolloopbaan.  

Extra informatie De dyslexiecoach is een docent met een extra taak, in deze, het coördineren 
van de ondersteuning aan leerlingen met dyslexie. De dyslexiecoach heeft bij 
aanvang van het schooljaar met iedere leerling met dyslexie een kort gesprek. 
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling vinden er 
vervolggesprekken plaats. Er is sprake van maatwerk.  
Het protocol dyslexie kunt u vinden op de website www.bornego.nl/downloads 

 
Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Dyscalculie ondersteuning/ ernstige rekenproblematiek 
Wat is het Onderdeel van de aanmelding van leerlingen vanuit het basisonderwijs is de 

Plaatsingswijzer. Leerlingen die naar aanleiding van de Plaatsingswijzer 
opvallen op het gebied van Rekenen, worden eruit gelicht. Leerlingen met 
rekenproblemen die behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen 
deelnemen aan de remedial teaching (RT). Eventueel wordt door de 
orthopedagoog onderzoek gedaan aan de hand van dossierinformatie, 
informatie van ouders en informatie van de basisschool. Binnen de school is 
geen mogelijkheid om diagnostisch onderzoek te doen naar dyscalculie.  

Wat is het doel Remediërende ondersteuning bieden aan leerlingen met rekenproblemen en 
indien nodig doorverwijzing naar een externe instantie voor een uitgebreid 
onderzoek naar de geconstateerde rekenproblemen. 

Voor wie Leerlingen van de school met (ernstige) rekenproblemen. 
Door wie Remedial teacher, ondersteuningscoördinator, orthopedagoog 
Wanneer Leerlingen met rekenproblemen kunnen in klas 1 en 2 gebruik maken van RT 

gericht op rekenen.  
Extra informatie De school voert zelf geen onderzoek uit naar dyscalculie.  
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Ondersteuning bij leergedrag 
Onderdeel  Ondersteuning bij faalangst 
Wat is het De faalangstreductietraining is een kortdurende training die is groepsverband 

wordt aangeboden. In de training wordt aandacht geschonken aan 
verschillende methodieken om rustig te worden, gedachten te ordenen, maar 
ook aan het zelfvertrouwen, erbij horen, voor een groep staan, spreekbeurten, 
hoe begin je een gesprekje, pesten, plannen van huiswerk en toetsen. 

Wat is het doel Het vergroten van het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen.  
Voor wie Leerlingen bij wie faalangst gerelateerde problematiek is gesignaleerd of 

gediagnosticeerd en van invloed is op de leerling binnen de school en klas.  
Door wie Een daarvoor geschoolde docent.  
Wanneer Eenmaal per jaar, meestal in februari start een groep 

faalangstreductietraining.  
Extra informatie  

 
Ondersteuning bij leergedrag 
Onderdeel  Ondersteuning bij examenvrees/toetsangst 
Wat is het Soms bouwt een leerling rondom het examen een vervelende spanning op. 

Door die spanning levert de leerling mogelijk lagere resultaten ondanks 
voldoende kennisniveau. Vaak is er sprake van irreële angst. Er is immers 
geen gevaar. Leerlingen met examenvrees kunnen op voordracht van de 
coach in aanmerking komen voor de training.  

Wat is het doel Het doel van de training is het onderzoeken of de angst reëel is en welke 
technieken de leerling kan toepassen.  

Voor wie Examenvreestraining is voor leerlingen die een voldoende kennisniveau 
hebben, maar binnen de school opvallen bij de docent en/of coach met angst 
of spanningsklachten voor de toetsweken en examenperiode.  

Door wie De school beschikt over een ervaren examenvreestrainer. 
Wanneer De examenvreestraining begint in februari en loopt gedurende een aantal 

weken met bijeenkomsten van ongeveer 1 uur per week.  
Extra informatie Docenten en coaches worden in januari gevraagd om te kijken naar hun 

examenleerlingen, of ze tijdens de les of op basis van resultaten niet presteren 
wat zou mogen worden verwacht. De aanmelding voor de training vindt plaats 
door de coach op basis van een onderbouwing. De examenvreestrainer heeft 
voorafgaand aan de training een gesprek met de leerling om te bepalen of er 
inderdaad sprake is van examenvrees. De training is namelijk specifiek gericht 
op 'vrees' en de leerling mentaal sterker maken. Problemen met plannen of 
het niet behalen van een planning zijn zaken waarbij de coach van dienst kan 
zijn. 

 
Ondersteuning bij leergedrag 
Onderdeel  Huiswerk onder toezicht (HOT) 
Wat is het De school biedt de mogelijkheid voor leerlingen om in en rustige omgeving, op 

school, huiswerk te maken. Er is sprake van toezicht door een medewerker 
van de school.  

Wat is het doel De leerling een rustige plek bieden om met huiswerk bezig te kunnen.  
Voor wie Voor alle leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek om zelfstandig 

aan hun huiswerk te kunnen werken.   
Door wie Docent of onderwijsassistent. 
Wanneer Dit verschilt per vestiging en is op te vragen bij de coach.  
Extra informatie  
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Ondersteuning bij leergedrag 
Onderdeel  Studiebegeleiding (gericht op leren leren) 
Wat is het Dit betreft veelal kortdurende ondersteuning door de coach of vakdocent 

gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de leerling. Het betreft 
dan het stimuleren van specifieke vaardigheden die de leerling kan toepassen.   

Wat is het doel Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de leerling door het verbeteren 
van de studie- en planningsvaardigheden van de leerling.  

Voor wie Voor leerlingen waarvan de coach of vakdocent op basis van resultaten 
(opdrachten/cijfers) vermoedt dat de studie-aanpak en werkhouding 
onvoldoende is, maar met kortdurende ondersteuning kan worden verbeterd.   

Door wie Coach of vakdocent. 
Wanneer Op afspraak.  
Extra informatie  

 
Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren 
Onderdeel  Ondersteuning bij de sociaalemotionele ontwikkeling 
Wat is het Zowel vanuit de coach als vakdocent is er gedurende de schooldag aandacht 

voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling (basisondersteuning). 
Daarnaast biedt de school verschillende vormen van ondersteuning aan 
leerlingen wanneer sociaal-emotionele problematiek wordt gesignaleerd. De 
ondersteuning kan bestaan uit individuele gesprekken, maar kan ook 
groepsgericht zijn. Voorbeelden van groepsgerichte ondersteuning zijn sociale 
weerbaarheidstrainingen en faalangstreductietrainingen (basisondersteuning-
plus).  

Wat is het doel Het vergroten van het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling binnen 
de school.  

Voor wie Leerlingen bij wie sociaal-emotionele problematiek is gesignaleerd of 
gediagnosticeerd en van invloed is op de leerling binnen de school en klas.  

Door wie Iedere docent is geschoold in het omgaan met de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen en past dit toe tijdens de les. Daarnaast beschikt 
de school over docenten die zijn opgeleid om individuele of groepsgerichte 
ondersteuning te bieden.  

Wanneer Gedurende het schooljaar wordt, voor een beperkte periode, ondersteuning in 
groepsverband geboden.  

Extra informatie De school onderzoekt bij de aanmelding van de leerling of er sprake is van 
een ondersteuningsvraag op het gebied van de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Tijdens de schoolloopbaan wordt eventuele signalering gedaan 
door de coach, docententeam, ouders of de GGD. De laatste neemt bij alle 
leerlingen de SSAT (signaleringsinstrument voor faalangst) af.  

 
Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren 
Onderdeel  Training van sociale vaardigheden 
Wat is het Trainingen sociale vaardigheden die worden gegeven binnen een klassikale 

setting of buiten de klas.  
Wat is het doel Doel van de training is de jongere handvatten te geven zodat hij/zij leert 

omgaan met o.a. stress, groepsdruk en pestgedrag. Tevens leert de jongere 
omgaan met zijn eigen agressie. Belangrijk in de training is de non-verbale 
communicatie d.m.v. lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen 
leert de jongere zich beter en adequater te uiten. Onderdeel van de training 
zijn o.a. eenvoudige verdedigings- en bevrijdingstechnieken.  

Voor wie Voor leerlingen die zich onveilig voelen in een groep, grensoverschrijdend 
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gedrag vertonen etc, maar ook voor klassen ter bevordering van 
veiligheidsbeleving en sfeer binnen de groep.   

Door wie Externe trainer of opgeleide docent.  
Wanneer De training wordt m.n. gegeven in de onderbouw. Het verschilt per vestiging 

wanneer de training wordt aangeboden.  
Extra informatie De school experimenteert met verschillende vormen van sociale 

vaardigheidstraining.  
 

Ondersteuning bij fysieke beperking 
Onderdeel  Ondersteuning bij visuele of auditieve beperking (cluster 1 en 2) 
Wat is het Toewijzing van een indicatie extra ondersteuning cluster 1 of 2 met een licht 

arrangement. De inhoud van het arrangement wordt bepaald door de clusters 
in overleg met de school en ouders. 

Wat is het doel Het bieden van thuisnabij- en regulier onderwijs met ondersteuning aan 
leerlingen met een cluster 1 of 2 indicatie. 

Voor wie Leerlingen uit cluster 1 en 2 met een licht arrangement. 
Door wie Docenten, leerlingcoördinator en ondersteuningscoördinator in samenwerking 

met medewerker van cluster 1 of 2. 
Wanneer Tijdens schooltijd 
Extra informatie Door het beperkt aantal scholen voor cluster 1 of 2 moeten leerlingen vaak 

reizen. Om het mogelijk te maken dat een leerling thuisnabij onderwijs volgt 
kan in overleg met de clusterschool worden bekeken of de reguliere VO-
school de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met ondersteuning 
van de clusterschool. 

 
(School)loopbaanondersteuning 
Onderdeel  Ondersteuning door intensief mentoraat 
Wat is het Individuele gesprekken tussen de mentor en leerling waarin de leerling 

aangeeft wat hij/zij wil bespreken en waar hij/zij tegenaan loop in de klas, 
thuis, op school of tijdens het huiswerk maken.  Er wordt gewerkt met de 1-
blikagenda en gewerkt aan planningsvaardigheden. Gedurende het schooljaar 
zijn er drie vaste contactmomenten tussen de leerling, mentor en ouders. Het 
eerste gesprek heet het startgesprek en is gericht op elkaar leren kennen.  

Wat is het doel Eigenaarschap van het eigen leerproces. Vanuit gesprekken over wie je bent, 
wat je bezighoudt, wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt bereiken leert de 
leerling veel over zichzelf en over het maken van keuzes. Op deze wijze 
begeleiden we de leerling om eigenaar te worden van zijn/haar eigen 
leerproces.   

Voor wie Leerlingen die achterstand oplopen of dreigen op te lopen en die met 
kortdurende ondersteuning van de mentor in staat worden geacht weer 
zelfstandig te kunnen plannen, organiseren of een hogere zelfredzaamheid te 
ontwikkelen.  

Door wie De mentor. 
Wanneer Tijdens het schooljaar. 
Extra informatie   

 
 



4.3.		Extra	ondersteuning	(meer	doen)	
 
Altijd	in	overleg	en	op	school,	bij	voorkeur	in	de	klas	en	onderwijs	gerelateerd	
Extra ondersteuning vindt altijd plaats in overleg met de leerling, ouders en betrokken (externe) 
deskundigen. Er is geen standaard voor het typeren van de extra ondersteuning die de school biedt. 
Wel is het uitgangspunt dat de geboden extra ondersteuning plaats moet kunnen vinden op de school 
en bij voorkeur in de klas.  De ondersteuning die het Bornego College biedt is onderwijs gerelateerd 
en kan bij voorkeur worden uitgevoerd door een docent van de school.  
 
De extra ondersteuning betreft ondersteuning met een structureel, duurzaam karakter op individueel 
niveau. Hierbij doet de school maximale aanpassing in het onderwijsaanbod, leermiddelen en 
personele inzet. De ondersteuning vindt altijd plaats onder coördinatie van de 
ondersteuningscoördinator, veelal in samenwerking met deskundigen vanuit de ketenpartners en 
hulpverleners van externe partijen. Deze partijen voeren met de ouders en bij voorkeur met de 
leerling het overleg over welke ondersteuning gewenst is, hoe deze vorm wordt gegeven, wie de 
ondersteuning biedt en wat het beoogde doel is van de ondersteuning. De ondersteuning vraagt een 
intensieve coördinatie en heeft vaak een curatief karakter. Het ondersteuningsaanbod en gemaakte 
afspraken worden beschreven in het zogenaamde ontwikkelingsperspectiefplan.  
 
De rol van de docent, coach en leerlingcoördinator 
Indien de ondersteuning van de leerling is opgeschaald naar het niveau van extra ondersteuning blijft 
er sprake van betrokkenheid van de docent, coach en leerlingcoördinator indien de leerling blijft 
participeren binnen de klas.  
 
Ook bij de extra ondersteuning blijft de docent verantwoordelijk voor het lesaanbod van de leerling. 
Het kan zijn dat het lesaanbod in overleg wordt afgestemd op de leerling en daarmee afwijkt van het 
lesaanbod van de klas. Op deze wijze blijven ook de coach en leerlingcoördinator in beeld en 
verantwoordelijk voor de invulling van de coaching en bijv. het signaleren en registreren van 
afwezigheid of incidenten. Daar waar de ondersteuning individueel, curatief en langdurig wordt 
ingezet is sprake van extra ondersteuning. De ervaring is dat de inzet van extra ondersteuning meer 
afstemming en specifieke deskundigheid vereist.  
 
Vanuit samenwerking met externe deskundigen 
De extra ondersteuning vindt veelal plaats vanuit samenwerking met externe deskundigen. Daarbij 
wordt gestreefd naar 1 kind 1 plan. De schakel tussen de school en de externe deskundigen is de 
ondersteuningscoördinator. Externe organisaties die een actieve rol kunnen spelen binnen het 
onderwijsaanbod voor leerlingen met extra ondersteuning staan in dit hoofdstuk kort beschreven.  
 
Extra ondersteuning en toelating 
Bij de aanmelding wordt altijd gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Indien er sprake is 
van extra ondersteuning, zal de school gebruik maken van haar recht op onderzoek. De procedure 
aanmelden, toelaten en plaatsen is te vinden op de website onder downloads 
www.bornego.nl/downloads. 
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 Verantwoordelijk of betrokken (externe)deskundige 
Onderdeel  Ondersteuningcoördinator (intern) 
Wat is het De ondersteuningcoördinator is, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor 

de coördinatie van de organisatie en afstemming van de ondersteuning op alle 
niveaus. Dit kan zijn voor het ondersteuningsaanbod van een individuele 
leerling of voor het ondersteuningsaanbod aan groepen leerlingen. De 
ondersteuningcoördinator werkt samen met de interne en externe 
deskundigen zoals beschreven in de basis- en extra ondersteuning.  Binnen 
de extra ondersteuning is veelal sprake van een directe betrokkenheid bij de 
leerling. Bij de basisondersteuning is de betrokkenheid veelal op afstand.  

Wat is het doel Behouden van overzicht van de ondersteuning op de school en de kwaliteit 
daarvan en het organiseren op de extra ondersteuning voor individuele 
leerlingen in samenwerking met intern en extern deskundigen. De 
samenwerking zal worden georganiseerd d.m.v. een multidisciplinair overleg 
(MDO).  

Voor wie Leerlingen met extra ondersteuning. 
Door wie Ondersteuningcoördinator. 
Wanneer Gedurende het schooljaar. 
Extra informatie De school is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod, waaronder de 

ondersteuning die geboden kan worden. De door de school geboden 
ondersteuning is altijd onderwijs gerelateerd.  

 
Verantwoordelijk of betrokken (externe)deskundige 
Onderdeel  Intern en extern deskundigen voeren multidisciplinair overleg (MDO) 
Wat is het Bij leerlingen die extra ondersteuning ontvangen kunnen deskundigen van 

buiten de school betrokken zijn. In het belang van de leerling is een goede 
samenwerking vereist en wordt er gewerkt vanuit 1 kind 1 plan. De school 
gebruikt hiervoor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het overleg van 
intern en extern deskundigen samen met (bij voorkeur) de leerling en ouders, 
wordt multidisciplinair overleg genoemd. Kortgezegd MDO.  

Wat is het doel Informatiedeling en afstemming van handelingsgerichte stappen. De inbreng 
van ouders en leerling dragen bij aan het volledige beeld van de context, wat 
van belang is voor het ondersteunings- en hulptraject.  

Voor wie Leerlingen met extra ondersteuning. 
Door wie Ondersteuningcoördinator in samenwerking met derden.  
Wanneer Gedurende het schooljaar. 
Extra informatie De school is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod, waaronder de 

ondersteuning die geboden kan worden. De door de school geboden 
ondersteuning is altijd onderwijs gerelateerd.  
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Verantwoordelijk of betrokken (extern)deskundige 
Onderdeel  Intern begeleider (gespecialiseerde leerlingbegeleiding) 
Wat is het Docent met specifieke affiniteit voor leerlingen met een onderwijsbehoefte 

binnen het gebied van ondersteuning bij leergedrag en ondersteuning bij 
sociaal-emotioneel functioneren. De intern begeleider wordt voor bepaalde 
periode aangesteld als vast aanspreekpunt voor de leerling.  

Wat is het doel Het bieden van begeleiding op maat vallend onder de kaders van 
ondersteuning bij leergedrag en/of ondersteuning bij sociaal-emotioneel 
functioneren waarbij het volgen van de voortgang en reflectie op situaties en 
eigen handelen gewenst is.  

Voor wie Leerlingen met een onderwijsbehoefte binnen het gebied van leergedrag en 
sociaal-emotioneel functioneren, waarbij uit dossier, observatie/waarneming of 
warme overdracht de noodzaak van individuele begeleiding blijkt.    

Door wie De intern begeleider. 
Wanneer 1 uur wekelijks op school voor bepaalde tijd.  
Extra informatie De ondersteuning is onderwijs gerelateerd.  

 
Verantwoordelijk of betrokken (externe)deskundige 
Onderdeel  Gezinswerker (gemeente) 
Wat is het De gezinswerker kan door de ouders of op verzoek van de 

ondersteuningscoördinator worden ingeschakeld bij problemen in 
gezinssituaties die van invloed zijn op het functioneren van de leerling thuis, 
binnen de school en de maatschappij. De gezinswerker kan adviseren en over 
passende hulpverlening en kan indien gewenst de procesregie voeren bij een 
langdurig en intensief traject waarbij meerdere partijen zijn betrokken zoals 
school, leerplicht, hulpverlening (GGZ), politie etc. 

Wat is het doel Het voeren van procesregie indien er sprake is van een onderwijs-
zorgarrangement waarbij het van belang is dat ouders, onderwijs en 
hulpverlening nauw samenwerken.  

Voor wie Voor leerlingen waarbij binnen meerdere leefgebieden problemen worden 
ervaren die de ontwikkeling negatief beïnvloedt.  

Door wie Gezinswerker. 
Wanneer Binnen de gemeente Heerenveen is afgesproken dat de gezinswerker 

betrokken wordt door de ouders of de school, indien het gewenst is dat een 
partij procesregie gaat voeren. De gezinswerker kan als verbindende schakel 
fungeren tussen hulpverlening en onderwijs vanuit de ontwikkeling van de 
jongere. Bij andere gemeenten verloopt deze route via het gebiedsteam.  

Extra informatie  
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Verantwoordelijk of betrokken (externe)deskundige 
Onderdeel  Lifecoach (Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland) 
Wat is het De lifecoach maakt onderdeel uit van het thuiszitterteam van het 

samenwerkingsverband. De lifecoach ondersteunt en adviseert de school in 
het proces van integrale aanpak voor het vinden van een passend 
onderwijs(zorg)arrangement. 

Wat is het doel Elke thuiszitter is uniek, zo ook de weg naar de oplossing. De lifecoach zoekt 
samen met de school naar de meest passende oplossing en ondersteunt de 
school in contacten met ouders, leerplichtambtenaar, gebiedsteam 
medewerkers etc.  

Voor wie Leerlingen die niet of minimaal naar school gaan.  
Door wie Lifecoach. 
Wanneer In overleg met de school worden er afspraken gemaakt over de inzet van de 

lifecoach.  
Extra informatie  

 
Ondersteuning bij leren 
Onderdeel  Ondersteuning bij taalproblemen: Nt-2 arrangement 
Wat is het Nt-2 is de korte benaming voor Nederlands taalonderwijs voor anderstaligen. 

Binnen het Bornego College ontvangt de Nt-2 leerling naast het reguliere 
lesaanbod wekelijks een extra les Nederlands. De begeleiding binnen dat 
lesuur is afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de anderstalige 
leerling.  

Wat is het doel Binnen het Bornego College is het doel van het Nt-2 arrangement het bieden 
van extra ondersteuning aan anderstalige leerlingen binnen de school.  

Voor wie Het arrangement is bedoeld voor leerlingen die zijn ingestroomd vanuit de 
internationale schakelklas (ISK) of leerlingen vanuit groep 8 die door de 
anders taligheid het Nederlands nog onvoldoende beheersen.  

Door wie De docent Nederlands. 
Wanneer Gedurende de gehele schoolloopbaan op basis van de ondersteuningsvraag.  
Extra informatie De docent Nederlands heeft zich verdiept in de ondersteuningsbehoefte van 

de Nt-2 leerlingen. Het streven is om de begeleiding van de Nt-2 leerling 
zoveel mogelijk binnen de klas aan te bieden. Om deel te kunnen nemen aan 
het onderwijs binnen het voortgezet onderwijs is het gewenst dat de leerling 
de gevolgde vakken op het ISK heeft afgrond op niveau 1F of hoger.  

 
Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren 
Onderdeel  Ondersteuning bij de behoefte aan structuur/voorspelbaarheid 
Wat is het Leerlingen met autisme passen zich niet aan, de docent moet zich aan de 

leerling aanpassen. Moeilijk gedrag is onmacht, niet onwil. Het is belangrijk 
om bij de begeleiding van de leerling te focussen op de omgeving. Het 
sleutelwoord hiervan is structuur. Voor de leerling met het syndroom van 
Asperger is de school een uitgelezen plaats om te leren omgaan met 
leeftijdgenoten. De docent kan het volgende bieden:  

- Voorstructureren van de omgeving. 
- Voorstructureren van de lesstof. 
- Voorspelbaar gedrag vertonen. 
- Benoemen wat de leerling moet doen.  

Begrensde opdrachten aanbieden.  
- Probleemsituaties voor zijn. 
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- Cognitieve benadering i.p.v. emotionele benadering. 

Wat is het doel Het creëren van een veilige leeromgeving voor leerlingen met (kenmerken 
van) autisme.  

Voor wie Leerlingen met (kenmerken van) autisme. 
Door wie Vakdocent, coach, intern begeleider 
Wanneer Bij een leerling met autisme vraagt dit dagelijks aandacht.  
Extra informatie De ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan.  

 
Ondersteuning bij fysieke beperking 
Onderdeel  Ondersteuning bij lichamelijke beperking  
Wat is het In gezamenlijk overleg wordt onderzocht wat de onderwijsbehoefte van de 

leerling met een fysieke beperking is en welke ondersteuning de school kan 
bieden. Er is altijd sprake van maatwerk.  

Wat is het doel Handhaven van de deelname aan het onderwijs.  
Voor wie Leerlingen met lichamelijke beperking. 
Door wie De coach in samenwerking met de medewerker van het consultatieteam met 

cluster 3 expertise.  
Wanneer Indien gewenst.  
Extra informatie Uitgangspunt bij het ondersteuningsaanbod is dat de leerling kan deelnemen 

aan onderwijs binnen de reguliere klas, de leerling kan zich zelfstandig 
verplaatsen, eten, drinken en het toilet bezoeken.   

 
Ondersteuning bij fysieke beperkingen 
Onderdeel  Ondersteuning bij visuele of auditieve beperking medium arrangement 

waaronder spraak/taalproblematiek 
Wat is het Het aanbieden van ondersteuning aan leerlingen met een beperking uit het 

cluster 1 en 2 gebied met een medium arrangement. De inhoud van het 
arrangement wordt bepaald door de Commissies van ondersteuning (CvO’s) 
in overleg met de school en ouders.  

Wat is het doel Leerlingen met een cluster 1 of 2 indicatie met een medium arrangement de 
mogelijkheid bieden deel te nemen aan thuisnabij reguliere onderwijs.  

Voor wie Leerlingen uit cluster 1 en 2 met medium arrangement. 
Door wie Docenten, leerlingcoördinator en ondersteuningscoördinator en de begeleider 

is samenwerking met de medewerker vanuit cluster 1 of 2.  
Wanneer Onder schooltijd.  
Extra informatie Door het beperkt aantal scholen voor cluster 1 of 2 moeten leerlingen vaak 

reizen. Om het mogelijk te maken dat een leerling thuisnabij onderwijs volgt 
kan in overleg met de clusterschool worden bekeken of de benodigde 
ondersteuning kan worden geboden, eventueel met ondersteuning van de 
clusterschool. 

 
Ondersteuning bij fysieke beperkingen 
Onderdeel  Ondersteuning bij langdurig en chronische ziekte 
Wat is het Extra onderwijsondersteuning voor leerlingen die acuut, ernstig en/of langdurig 

ziek worden of ziek zijn. De ondersteuning kan bestaan uit het adviseren over 
een plan op maat voor de leerling, contacten onderhouden tussen school, 
ziekenhuis en thuis en het begeleiden van de leerling. Zo kan bijvoorbeeld ICT 
worden ingezet voor onderwijs op afstand en het onderhouden van contacten 
met klasgenoten.  
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Wat is het doel Het welbevinden van zieke leerlingen bevorderen en het beperken of 
voorkomen van onderwijsachterstanden.  

Voor wie Leerlingen die als gevolg van ziekte langdurig niet naar school kunnen.  
Door wie Afhankelijk van de ondersteuningsvraag organiseert de school zelf de 

ondersteuning of maakt de school gebruik van de Onderwijsondersteuning 
Zieke Leerlingen (OZL). 

Wanneer Als de leerling, als gevolg van ziekte, gedurende langere tijd niet in staat is 
lessen op school te volgen wordt onderwijsondersteuning en andere 
begeleiding geboden. 

Extra informatie  
 

(school)loopbaanondersteuning 
Onderdeel  Ondersteuning bij overgang vo- vervolgonderwijs 
Wat is het Vanuit de LOB-begeleiding vinden de meeste leerlingen en hun ouders de 

weg naar een vervolgopleiding. Indien de leerling binnen het Bornego College 
extra ondersteuning heeft ontvangen, dan wordt in overleg met de leerling en 
de ouders een warme overdracht gedaan.  

Wat is het doel Het doel van de warme overdracht is het overdragen van de specifieke 
ondersteuningsvraag van de leerling.   

Voor wie Voor leerlingen die met of zonder diploma de school verlaten en specifieke 
ondersteuning nodig hebben.   

Door wie De coach of de decaan.  
Wanneer Rond het moment van uitstroom.  
Extra informatie De school kan voor vmbo- en mavoleerlingen gebruik maken van de overstap-

coach van het RMC de Friese Wouden.  
 

(school)loopbaanondersteuning 
Onderdeel  Ondersteuning bij ongeoorloofd verzuim 
Wat is het Ongeoorloofd verzuim is verzuim dat niet toegestaan is.  
Wat is het doel Het Bornego College voert verzuimbeleid uit in samenwerking met de 

leerplichtambtenaar en het team Jeugd van de GGD. Indien een leerling 
begeleiding ontvangt vanwege ongeoorloofd verzuim, dan is het doel dat het 
verzuimen vermindert of stopt.  

Voor wie Leerlingen met zorgelijk verzuimgedrag.  
Door wie Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende personen betrokken zijn: 

coach, leerlingcoördinator, ondersteuningscoördinator, leerplichtambtenaar, 
gezinswerker.  

Wanneer In overleg.  
Extra informatie  

 
Ondersteuningsaanbod door aanpassingen in de organisatie van de school, het gebouw van 
de school of het lesmateriaal 
Onderdeel  Time out mogelijkheid binnen de school 
Wat is het De leerling werkt gedurende korte periode apart van de klas in een ruimte met 

of nabij een medewerker. Deze mogelijkheid wordt alleen geboden als er een 
dringende aanleiding is om tijdelijk niet deelgenoot te zijn van de klassikale 
lessen. De leerling werkt zelfstandig aan het schoolwerk.  

Wat is het doel Overbrugging van een korte periode (maximaal een week) bij een situatie die 
per direct vraagt om een zelfstandige werkplek.  
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Voor wie Het bieden van een time out periode binnen de school is een uitzonderlijke 
situatie die in overleg met de ouders en de leerling wordt ingezet.  

Door wie De teamleider beslist over het wel/niet inzetten van de time out mogelijkheid. 
Per vestiging zijn er afspraken over waar de leerling dan zit en welke 
medewerker tijdelijk aanspreekpunt is voor de leerling.  

Wanneer In overleg. 
Extra informatie Veelal is er alleen sprake van een kortstondige time out. De leerling kan 

tijdens de les door de docent apart gezet worden om even af te koelen. Ook 
mogen bepaalde leerlingen, indien ze woede voelen aankomen, op eigen 
initiatief een time out nemen. Het doel hiervan is het voorkomen van escalatie 
of een confrontatie.  



5.	Extra	ondersteuning	in	samenwerking	met	het	orthopedagogisch	
didactisch	centrum	(OPDC)		
 
Soms wijkt de leerling af van de koers die door de school is ingezet. De school probeert er dan alles 
aan te doen om de leerling weer op de juist weg te krijgen. Als dat niet lukt kan het OPDC een 
uitkomst bieden. De leerling krijgt hier onderwijs en werkt aan gedragsverbetering, zodat terugkeer 
naar (regulier) onderwijs weer mogelijk wordt. School en OPDC zorgen er samen voor dat de leerling 
zijn/haar vaardigheden ontwikkelt zodat het hervatten van het onderwijs binnen de school succesvol 
kan verlopen.  
 

Onderdeel  OPDC 
Wat is het Bij plaatsing op het OPDC gaat het om leerlingen voor wie onderwijs op een 

reguliere school tijdelijk niet mogelijk is. Voor deze leerlingen is tijdelijk een 
orthopedagogische en orthodidactische benadering noodzakelijk. De leerling 
wordt begeleid in het aanleren van (sociale- en studie-) vaardigheden die 
nodig zijn om te kunnen functioneren binnen een groep. Plaatsing op het 
OPDC mag voor een periode van 12 weken eventueel met een korte 
verlenging.  

Wat is het doel Het OPDC heeft twee functies: 
• De time-out functie: leerlingen worden tijdelijk opgevangen met als 

doel terug te keren naar de reguliere setting.  
• De terugplaatsingsondersteuning: bij het terugplaatsen van leerlingen 

is het mogelijk om als reguliere setting ondersteuning van de 
docenten te krijgen vanuit het OPDC in het vormgeven van een 
passend onderwijsaanbod.  

Voor wie Voor leerlingen waar de ondersteuning van de school, niet langer toereikend 
is, maar waarbij de verwachting is dat na intensieve ondersteuning terugkeer 
naar de school mogelijk is.  

Door wie Een samenwerking tussen de school, veelal de coach en 
ondersteuningscoördinator, en het OPDC.  

Wanneer Bij deze vorm van ondersteuning blijft de leerling ingeschreven staan bij de 
school en onderhoudt de school het contact met de leerling en het OPDC. De 
leerling blijft werken volgens het programma van de school 

  
Extra informatie Een tijdelijke plaatsing van een leerling bij het OPDC gaat altijd in overleg met 

het consultatieteam van het samenwerkingsverband.  
De school van herkomst blijft gedurende de plaatsing verantwoordelijk voor de 
leerling. Er wordt nadrukkelijk ingezet op terugplaatsingsondersteuning vanuit 
het OPDC. Deze is vraag gestuurd en handelingsgericht op wat de leerling en 
de docent nodig hebben.  
 
Toewijzing van een indicatie voor tijdelijke plaatsing op het OPDC vindt plaats 
door het samenwerkingsverband op advies van de toewijzingscommissie.  
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6.	Voortgezet	speciaal	onderwijs	
 
De keus voor een school wordt bepaald door de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor een 
succesvolle schoolloopbaan is het van belang de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld te 
hebben. In veel situaties is de behoefte duidelijk en wordt de leerling direct aangemeld bij een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs die deze ondersteuning kan bieden. Soms is dat minder duidelijk 
en hebben de ouders/verzorgers de voorkeur voor een reguliere school. In een dergelijke situatie 
onderzoekt de reguliere school of zij de gewenste ondersteuning kunnen bieden (zie op de website 
Bornego College bij downloads procedure aanmelden, toelaten en inschrijven). 
 
Het kan ook gebeuren dat een leerling binnen de reguliere school is gestart, maar dat blijkt dat de 
ondersteuningsbehoefte die de reguliere school biedt onvoldoende is. Veelal heeft de school dan al 
de nodige aanpassingen in het onderwijsaanbod intern doorgevoerd, maar blijft deze onvoldoende 
om een succesvolle schoolloopbaan voor de leerling te garanderen.  

Passend Onderwijs betekent niet dat het onderwijs binnen de reguliere school volledig aangepast 
moet worden aan de leerling. Passend Onderwijs betekent dat de school onderzoekt welke school de 
gewenste ondersteuning kan bieden, dat kan zijn bij een andere reguliere school of bij een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Van	voortgezet	onderwijs	naar	speciaal	voortgezet	onderwijs	
Indien blijkt dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft die geboden kan worden binnen het 
speciaal voorgezet onderwijs, dan vraagt de school voor voortgezet onderwijs een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling als het gaat om een overstap naar een school 
voor cluster 3 of cluster 4. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan bij de Toewijzingscommissie van 
het samenwerkingsverband. De school kan de aanvraag onderbouwen door aan te tonen dat de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling buiten het ondersteuningsaanbod van de school ligt. Veelal 
zijn er dan al maximale aanpassingen gedaan binnen de school voor de leerling.  
 

Voortgezet	onderwijs	voor	leerlingen	met	een	visuele,	auditieve	of	communicatieve	beperking	
Met de invoering van passend onderwijs is het onderwijs voor leerlingen met een visuele, auditieve of 
communicatieve beperking georganiseerd in een aantal instellingen. Vanwege de schaalgrootte en de 
specialistische expertise maken zij geen onderdeel uit van de regionale samenwerkingsverbanden, 
maar hebben zij een landelijke systematiek. De instellingen verzorgen onderwijs, doen onderzoek 
naar de toelaatbaarheid en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs.  
 



Onderdeel  VSO cluster 1 en 2 
Wat is het Cluster 1: Onderwijs binnen het voortgezet speciaal onderwijs aan visueel 

gehandicapte kinderen (blind of slechtziend).  
Cluster 2: Onderwijs binnen het voortgezet speciaal onderwijs aan 
communicatief gehandicapte kinderen (gehoor-, taal- of spraakproblemen). 

Wat is het doel De scholen zijn ingericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, 
waardoor de leerling in staat gesteld wordt een diploma te behalen of 
aansluiting te behouden met het onderwijs.  

Voor wie Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere school kan 
bieden. Het aanbod van de reguliere school staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Indien gewenst kunnen ouders/verzorgers met 
de school overleggen welke mogelijkheden er zijn.  

Door wie De VSO-school.  
Wanneer Leerlingen kunnen gedurende hun gehele schoolloopbaan deelnemen aan 

VSO. Soms hebben leerlingen eerst een reguliere school bezocht en stromen 
later in bij het VSO. Ook kan het voorkomen dat een leerling vanuit VSO 
instroomt bij een reguliere school.  

Extra informatie De commissie van onderzoek beoordeelt aan de hand van criteria of een 
leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning 
vanuit de instelling in het regulier onderwijs. De commissie mag deze criteria 
zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het 
begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen 
en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief op de instelling en over de 
inhoud van de begeleiding. 

Bij twijfel tussen VSO en regulier onderwijs kan binnen het Bornego College 
informatie worden opgevraagd bij de stafmedewerker Onderwijs & 
Ondersteuning over de mogelijkheden binnen de school. 

 

Onderdeel  VSO cluster 3 en 4 
Wat is het Cluster 3: Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijk of lichamelijke 

handicap en langdurig zieke kinderen. 
Cluster 4: Onderwijs voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige 
gedragsproblemen.  

Wat is het doel De scholen zijn ingericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, 
waardoor de leerling in staat gesteld wordt een diploma te behalen of 
aansluiting te behouden met het onderwijs.   

Voor wie Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere school kan 
bieden. Het aanbod van de reguliere school staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Indien gewenst kunnen ouders/verzorgers met 
de school overleggen welke mogelijkheden er zijn.  

Door wie De VSO-school.  
Wanneer Leerlingen kunnen gedurende hun gehele schoolloopbaan deelnemen aan 

VSO. Soms hebben leerlingen eerst een reguliere school bezocht en stromen 
later in bij het VSO. Ook kan het voorkomen dat een leerling vanuit VSO 
instroomt bij een reguliere school.  

Extra informatie Toewijzing van een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing op een school 
voor cluster 3 of 4 (VSO) vindt plaats door het samenwerkingsverband op 
advies van de toewijzingscommissie. Bij twijfel tussen VSO en regulier 
onderwijs kan binnen het Bornego College informatie worden opgevraagd bij 
de stafmedewerker Onderwijs & Ondersteuning over de mogelijkheden binnen 
de school. 
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Onderdeel  Synthesegroep voor leerlingen met diagnose binnen het autistisch 
spectrum en capaciteit voor het behalen van een havo of vwo diploma 

Wat is het Vanuit een samenwerking tussen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs biedt het VSO vanaf schooljaar 2018 – 2019 onderwijs aan voor 
leerlingen met een diagnose binnen het autistisch spectrum met een forse 
ondersteuningsbehoefte, die in staat zijn een diploma te behalen op havo/vwo-
niveau.   

Wat is het doel Diplomering op niveau met ondersteuning passend bij de leerling.  
Voor wie In schooljaar 2018-2019 wordt er gestart met leerlingen vanuit het OSG 

Sevenwolden en het Bornego College, waarbij aantoonbaar is dat de 
ondersteuningsbehoefte ligt binnen het ondersteuningsaanbod van VSO.  

Door wie De Synthesegroep is ontstaan vanuit een samenwerking tussen OSG 
Sevenwolden (VO), de Zwaai (VSO) en het Bornego College (VO). Vanuit alle 
partijen zijn docenten en overige deskundigen betrokken.  

Wanneer Vanaf schooljaar 2018-2019. 
Extra informatie De leerling wordt ingeschreven bij de VSO-school de Zwaai in Drachten. De 

Synthesegroep is gehuisvest in het OSG Sevenwolden te Heerenveen.  
 

Onderdeel  Symbiose arrangement met voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs 

Wat is het Het betreft een samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs waarbij 
de leerling gedeeltelijk participeert binnen het regulier voortgezet onderwijs.  

Wat is het doel Onderzoeken of de leerling een overstap kan maken naar regulier voortgezet 
onderwijs, geheel of gedeeltelijk of het laten deelnemen aan lessen die binnen 
het voortgezet speciaal onderwijs niet geboden kunnen worden.  

Voor wie Leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs.  

Door wie De ondersteuningscoördinator in samenwerking met de coach en docenten 
met ondersteuning van specialist vanuit het voortgezet speciaal onderwijs.  

Wanneer Gedurende het schooljaar.  
Extra informatie De leerling staat ingeschreven bij de school voor voortgezet speciaal 

onderwijs. De ondersteuning wordt vastgelegd in een 
ontwikkelingsperspectief. De leerling mag maximaal 60% van de onderwijstijd 
op de VO-school volgen. Tevens mag de leerling maximaal drie maanden 
fulltime onderwijs volgen op de VO-school.  
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7.	Vrijstelling	van	onderwijs		
 
Vrijstelling	van	onderwijs	
Soms is het voor een kind niet mogelijk om deel te nemen aan onderwijs en wordt een kind vrijgesteld 
van onderwijs. Dit gaat altijd in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind 
woont. Voor informatie over vrijstelling van onderwijs kunnen ouders terecht bij de 
leerplichtambtenaar en de website van de Rijksoverheid, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-
naar-school. 
 
 
 

	


