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Inleiding 
 
Voor u ligt het school ondersteuningsprofiel van VSO- (Voortgezet Speciaal Onderwijs) 
school het Kompas College, wat deel uitmaakt van schoolplan 2016-2020. Met de invoering 
van de wet op Passend Onderwijs is elke school verplicht een school ondersteuningsprofiel 
te maken waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor haar 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.  
 
Het Kompas College  is een school die onderwijs biedt aan zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen (VSO-ZMOK). Het is de interne school van RJJI (Rijks Justitiële Jeugd Inrichting) De 
Hartelborgt.  Leerlingen die in deze gesloten justitiële inrichting zijn opgenomen bieden wij  
een zo passend mogelijk onderwijstraject, op het Kompas College. 
De leerlingen hebben een verschillende onderwijsachtergrond en hebben vaak een 
specifieke ZMOK-problematiek. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze zijn geplaatst in 
een justitiële inrichting. Het Kompas College heeft als doel leerlingen zo goed mogelijk te 
begeleiden tijdens het traject richting de juiste uitstroombestemming en/of het behalen van 
een diploma. Daarnaast ronden leerlingen schooltrajecten af met diploma’s. 
Binnen RJJI De Hartelborgt zijn 25 plaatsen gereserveerd voor leerlingen met specifieke 
psychiatrische zorg. Dit zijn de groepen met een landelijke bestemming, de VIC/FOBA  
(Very Intensive Care en Forensische Observatie en Behandel Afdeling). Voor deze leerlingen 
gelden dezelfde doelen maar wordt er rekening gehouden met de specifieke 
onderwijsbehoeften van deze jongeren ten aanzien van het schoolse functioneren.  
 
In deze beschrijving van het school ondersteuningsprofiel 2015-2016 wordt uiteengezet hoe 
onze school de leerlingenzorg organiseert en integreert in het onderwijs en welke 
uitgangspunten hiervoor genomen zijn. De beschrijving geeft inzicht in de diverse taken en 
functies die de zorgstructuur op het Kompas College dragen. Ook wordt een omschrijving 
van de doelgroep en het onderwijs gegeven. Het school ondersteuningsprofiel op het 
Kompas College beoogt tevens een impuls te zijn om te werken vanuit de gedachte "Eén 
kind, één plan". Vanuit deze visie willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgstructuur 
en de basismethodiek YOUTURN (zie handleiding YOUTURN) van De Hartelborgt.  
In hoofdstuk 1 wordt een omschrijving gegeven van de doelgroep. Ook wordt een toelichting 
gegeven op de samenwerking tussen Kompas College en RJJI De Hartelborgt met betrekking 
tot de zorgstructuur vanuit de visie "één kind, één plan".  
In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op het onderwijs- en zorgaanbod uitgaande van het 
ontwikkelingsperspectief en het toetsingskader van de onderwijsinspectie. 
In hoofdstuk 3 worden het onderwijsaanbod en de zorg nader besproken. 
In hoofdstuk 4 wordt tenslotte een overzicht gegeven van de taken, functies en 
overlegstructuren gerelateerd aan de zorgstructuur.  
 
In de beschrijving van de zorgstructuur wordt regelmatig verwezen naar bijlagen. De bijlagen 
geven telkens een concretisering van hetgeen in de (sub)hoofdstukken wordt beschreven en 
zijn daarmee niet los van de zorgstructuur te zien. Andersom geeft de beschrijving van de 
zorgstructuur geen compleet beeld zonder de bijlagen. Er wordt een keer verwezen naar een 
beleidsdocument van RJJI De Hartelborgt. Dit stuk is niet in de bijlagen opgenomen. 
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Hoofdstuk 1: Doelgroep en samenwerking   
 
1.1 Kenmerken van onze leerlingenpopulatie 
De Wet op Passend Onderwijs geeft aan dat het (voorgezet) speciaal onderwijs bestemd is 
voor leerlingen van wie vaststaat, dat zij overwegend op een orthopedagogische en ortho-
didactische benadering aangewezen zijn. De leerlingenpopulatie van het Kompas College 
kenmerkt zich door: 

 een zeer grote diversiteit aan leeftijden, culturele achtergrond, cognitieve niveaus en 
problematiek; 

 het merendeel van de jongeren is opgegroeid in een situatie waarin veiligheid en 
structuur ontbreken;  

 er is vaak sprake van een zeer beperkte agressie regulatie, ontwikkeling- en 
gedragsproblematiek en (beginnende) persoonlijkheidsstoornissen; 

 er is meestal sprake van een beneden gemiddeld/laag intelligentieniveau; 

 er is sprake van ernstige psychiatrische problematiek; 

 bij de geplaatste jongeren heeft er vaak al een langdurig hulpverleningstraject 
plaatsgevonden met onvoldoende resultaat.  

 
Inrichting en school hebben samen een tweeledige maatschappelijke taak: het waarborgen 
van het maatschappelijke veiligheidsgevoel door het uitvoering geven aan vrijheidsbeneming 
van jongeren en het opvoeden en bieden van onderwijs en behandeling aan deze jongeren 
teneinde de ontwikkeling positief te beïnvloeden om herhaling van strafbare feiten te 
voorkomen. 
 
De complexiteit van het bieden van passend onderwijs en zorg aan deze jongeren kenmerkt 
zich in de volgende zaken: 

 Er is sprake van een zeer grote diversiteit in schoolloopbaan met eventueel 
bijbehorend verzuim van jongeren, waardoor de beginsituatie per leerling zeer 
uiteenlopend is. 

 Er is sprake van een zeer groot verloop van jongeren binnen de inrichting en school. 

 De termijn van plaatsing op school varieert van een aantal dagen tot ruim drie jaar. 

 Met de komst van de 18+ jongeren die via het adolescentenstrafrecht geplaatst zijn, 
is er een nieuwe doelgroep aangeboord. Deze doelgroep functioneert of op cognitief 
of op sociaal- emotioneel gebied zwakker ten opzichte van leeftijdgenoten. Om aan 
deze jongeren onderwijs te bieden, is een bredere oriëntatie noodzakelijk. 

 
1.2 Gemeenschappelijke aanpak  
Het Kompas College maakt sinds januari 2013 deel uit van de Aloysius Stichting. Sinds die tijd 
is er binnen De Hartelborgt en justitie, veel veranderd. De drie rijksinrichtingen1 zijn 
gefuseerd tot één rijksinrichting voor jongeren.  
 
Het Kompas College heeft vanuit de Aloysius Stichting een visie op het speciaal onderwijs die 
al meer dan 125 jaar als filosofie gebruikt wordt;  
“Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan 
wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.” 

                                                
1 JJI De Hunnerberg, JJI Den Heyacker en JJI De Hartelborgt 
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Binnen De Hartelborgt werkt men sinds 2010 met de basismethodiek YOUTURN (2). Ook het 
personeel van het Kompas College is in deze methodiek getraind en werkt vanuit dezelfde 
basisprincipes. Docenten verzorgen samen met de groepsleiders de Equip/TOP'S! 
bijeenkomsten. Opvoeding en behandeling zijn binnen YOUTURN mede vormgegeven door 
de ontwikkelprofielen. 
Doordat de psycholoog vanuit onderwijs aansluit bij het PMO (Psycho Medisch Overleg) 
overleg vindt er tweewekelijks vakinhoudelijk overleg plaats3. Toch blijft de inhoudelijke, 
gezamenlijke communicatie over de leerlingen een groot zorgpunt binnen de samenwerking. 
Dit heeft de aandacht en prioriteit binnen zowel de instelling als de school.  
 
Ambities 
Naast het realiseren van de Aloysius Koers 2016 –2020, focust het Kompas College zich op 
haar (rand voorwaardelijke) ambitie 2018 op drie speerpunten.  
1: Inhoudelijke samenwerking met de Hartelborgt  
2: Het verbeteren van de pedagogisch - didactische inhoud van het onderwijs 
3: Het ontwikkelen van het gezamenlijke leef- en leerklimaat    
 
Door opbrengstgericht te gaan werken volgens het 4D-model zal er een verdere 
professionalisering plaatsvinden waarbij de focus ligt op het verbeteren van de didactiek, de 
rol en houding van de docent. De leergebied overstijgende leerdoelen worden ingeschaald 
en uitgewerkt.  
Daarnaast wil Kompas College zich het komend jaar richten op de verder ontwikkeling van 
de leerlijn Arbeidstoeleiding binnen het ArbeidTrainingCentrum (ATC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Zie bijlage 1: voor de JJI handleiding YOUTURN. 
3 Zie bijlage 2:  Overlegstructuur rondom leerlingenzorg 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingsperspectief en toetsingskader. 
 
2.1 Toetsingskader 
In 2012 is er een herziening gekomen in het toetsingskader van de onderwijsinspectie.  
Wat wordt beoordeeld? De inspectie baseert zich bij het onderzoek op het Toezichtkader 
speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs 2012 (Bron: Toezichtkader 2012 speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Dit toezichtkader bevat een waarderingskader 
voor het speciaal onderwijs en een waarderingskader voor het voorgezet speciaal onderwijs. 
Dit waarderingskader bestaat uit negen kwaliteitsaspecten en hierbinnen zijn een aantal 
normindicatoren vastgesteld. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen of een school 
basistoezicht of aangepast toezicht krijgt. De kwaliteitsaspecten kunnen  in drie domeinen 
verdeeld worden: 
 
Opbrengsten: 
1. opbrengsten*; 
2. begeleiding volgens het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP 4); 
* Wij gebruiken de opbrengsten voorlopig alleen bij de jaarlijkse risicoanalyse. De beoordeling van de 

opbrengsten van afzonderlijke scholen vindt niet plaats, zolang er geen echte ‘opbrengstennorm’ voor het 
(voortgezet) speciaal onderwijs is. 
 
Onderwijsleerproces: 
3. lesstofinhouden; 
4. leerstofaanbod en leertijd; 
5. schoolklimaat; 
6. uitleg door docenten: de effecten van het didactisch handelen en het afstemming van het 
handelen van de docenten. 
 
Kwaliteitszorg: 
7. verschillen in ontwikkeling; 
8. verbeteren onderwijskwaliteit; 
9. voorwaarden voor kwaliteitszorg. 
Bij de kwaliteitszorg van onze school kijken we naar de wijze waarop een school regelmatig 
een beeld opmaakt van de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Door dit beeld te toetsen aan 
een zelf geformuleerde norm voor kwaliteit, kan een school eventuele afwijkingen gebruiken 
als aangrijpingspunt voor verbetering. 
Kompas College wil door middel van procesbeschrijvingen en het werken met een 
kwaliteitszorgkalender5 vorm en inhoud geven aan deze domeinen. 
 
2.2 Ontwikkelingsperspectiefplan   
Een OPP is “een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een 
bepaalde, langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau”. 
Binnen zes weken wordt het OPP, onder verantwoording van de psycholoog, door de mentor 
van de leerling geschreven. Dit OPP komt tot stand door informatie die gehaald wordt uit het 
startgesprek, de diagnostiekfase, mentorervaringen en de Perspectief-Planbesprekingen (PP 
is van De Hartelborgt) van de leerling.  

                                                
4 Zie bijlage 3: Aloysius kader Ontwikkelperspectief. 
5 Zie bijlage 16: Kwaliteitszorgkalender. 
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Uitgangspunt is dat voorafgaand aan plaatsing op het Kompas College voldoende medische, 
orthopedagogische en didactische kennis voorhanden is om eerste handelingsadviezen te 
geven en een passend onderwijsaanbod te kunnen doen. De startprocedure start direct na 
plaatsing in De Hartelborgt en wordt beëindigd met de overdacht aan de mentor en het 
vastleggen van de onderwijsrapportage uit de kennismaking en het startgesprek. Binnen het 
Kompas College spreken wij van een startgesprek. Het startgesprek zien wij als een start van 
de onderwijsrelatie. Het startgesprek wordt uitgewerkt in een startdocument waarvan de 
inhoudelijk opbouw conform het handelingsgericht werken van Pameijer, gebaseerd is. Dit 
document wordt naar de gedragswetenschapper van de leerling verstuurd zodat zij deze 
informatie als input kunnen gebruiken voor het perspectiefplan.  
 
Een OPP dient richtinggevend en ondersteunend te zijn voor het onderwijsgevende 
personeel met betrekking tot opbrengstgericht werken. Het OPP wordt ontworpen en 
besproken met en door de leerling. Ouders/verzorgers worden ook betrokken bij dit gehele 
proces en worden uitgenodigd om deel te nemen aan de PP bespreking van hun kind. De 
leerling zelf is ook bij deze bespreking aanwezig.  
Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Dat gebeurt in 
januari en juni.  
Soms is de periode van vier weken te kort om een kwalitatief goed OPP te kunnen schrijven. 
Redenen kunnen zijn dat essentiële informatie ontbreekt of omdat een leerling niet kan of 
wil meewerken Als de ondersteuningsbehoefte en de hulpvraag m.b.t. de pedagogisch-
/didactische aanpak niet duidelijk is, is er meer tijd nodig om het OPP op te stellen. Deze 
specifieke leerlingen worden aan de psycholoog overgedragen. Zij voert hierover intensief 
overleg met de gedragswetenschapper van de leefgroep om zo snel mogelijk de situatie in 
kaart te brengen en het schooltraject te starten. 
 
Op dit moment is er nog onvoldoende aansluiting tussen PP-bespreking en het OPP.  Wij zien 
een sterke meerwaarde in een gezamenlijk MDO (Multi Disciplinair Overleg). Hierin kan door 
constructief overleg een win-win situatie ontstaan voor de ontwikkeling van de leerling. Dit 
MDO overleg is momenteel alleen georganiseerd voor de specifieke landelijke bestemming-
groepen VIC/FOBA 6. De effecten van dit overleg zijn zeer positief en dit vraagt om 
uitbreiding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Zie bijlage 4: Werkwijze Pilot VIC/FOBA MDO.  
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Hoofdstuk 3: Onderwijs en zorg 
 
3.1  Ontwikkelingsperspectief  
Vanuit het toetsingskader 2012 heeft de Aloysius stichting de kadernotitie 
Ontwikkelingsperspectief opgesteld. Vanuit deze notitie maakt de organisatie en haar 
scholen inzichtelijk hoe zij planmatig en resultaatgericht vorm geven aan het (individuele) 
onderwijsaanbod en daarmee de gewenste ontwikkeling van de leerling. Bij het vaststellen 
van de individuele onderwijs-zorgtrajecten op het Kompas College is het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling het uitgangspunt. De kadernotitie zegt hierover: "Bij 
het werken vanuit het ontwikkelingsperspectief van een leerling brengt de school in beeld, 
op basis van alle gegevens waarover de school beschikt, wat de school met de leerling wil 
bereiken. De school maakt daarmee inzichtelijk welke doelen de school nastreeft. Het 
onderwijs wordt daardoor meer “plannend' dan “volgend". Het ontwikkelingsperspectief is 
opgebouwd uit een tweetal onderdelen, die afzonderlijk van elkaar worden benoemd en 
vastgesteld:  

 de uitstroombestemming;  

 de leerrendementsverwachting.  
 

Uitstroombestemming  
De uitstroombestemming is de bestemming waarnaar de leerling uiteindelijk uitstroomt. Het 
VSO onderwijs kent drie uitstroombestemmingen; dit zijn vervolgonderwijs, arbeid of 
dagbesteding. Deze keuze is niet in de minste plaats afhankelijk van het (behandel-)-plan van 
aanpak dat door de instelling, de jeugdreclassering of de voogd wordt uitgezet. Bij de keuze 
van de uitstroombestemming en het goed voorbereiden van de leerling op deze 
bestemming, moet de school zicht hebben op de leerling, zijn uitstroomperspectief en 
inzicht hebben in wat de leerling moet kennen en kunnen om goed te kunnen functioneren 
op de uitstroombestemming.  
 
Leerrendementsverwachting  
De leerrendementsverwachting moet in ieder geval worden benoemd voor Nederlands, 
Engels en rekenen/wiskunde. Het OPP wordt na zes weken vastgesteld en heeft een 
geldigheid van zes maanden. In die tussenliggende zes maanden worden de leervorderingen 
van de leerling minimaal twee keer besproken tijdens de leerlingbespreking.  
De leerrendementsverwachting moet aansluiten bij de uitstroombestemming. De school 
geeft aan waaraan de komende periode gewerkt wordt in termen van (smart)doelen en 
leerstofaanbod. Vanuit de kadernotitie worden er twee, aan het toetsingskader van de 
onderwijsinspectie ontleende, kwaliteitskaders benoemd:  
 
Opbrengsten: 

 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode liggen tenminste 
op het niveau dat op grond van het ontwikkelingsperspectief mag worden verwacht. 

 De leerlingen verwerven op basis van hun eind profiel een plaats binnen het 
vervolgonderwijs. 

 De leerlingen bestendigen hun plaats in een vervolgvoorziening door daar naar 
verwachting te functioneren .  

 
 



9 

 

School ondersteuningsprofiel   Kompas College                                Oktober 2015 
 

Planmatig ontwikkelen:  

 De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast.  

 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures 
voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen.  

 De school volgt of de leerling ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en 
maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.  

 
Het Kompas College borgt het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in haar werkwijze 
leerlingbespreking 7. Ten behoeve van het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief 
maakt het Kompas College gebruik van diverse-methode gebonden en niet-methode-
gebonden toetsinstrumenten.  
Zoals eerder benoemt is hierin nog onvoldoende afstemming met het perspectiefplan (PP) 
van De Hartelborgt. In de planning sluit onderwijs voor 70% aan bij de PP-besprekingen. 
Echter werkt deze planning-systematiek in de uitvoering onvoldoende waardoor onderwijs 
niet kan aansluiten. Samen met De Hartelborgt zoeken we naar oplossingen. Voor nu 
proberen we dit door goede communicatie te ondervangen. 8 
 
3.2 Onderwijsaanbod 
Het onderwijsaanbod van het Kompas College is afgestemd op de uitstroomprofielen en de 
daaraan gekoppelde schoolstandaard 9. 
Wat leerlingen op het Kompas College leren, sluit aan bij instroomeisen van het regulier 
voortgezet onderwijs, mbo of bij de wensen van werkgevers. Wij hebben onze leerroutes 
afgestemd op het eindniveau dat een leerling nodig heeft om succesvol te zijn in 
vervolgonderwijs of baan. In algemene zin zijn de onderwijsprogramma’s praktijkgericht 
waarbij de focus ligt op doorlopende leerlijnen taal en rekenen en vakmanschap. Het aanbod 
binnen het Kompas College bestaat uit: 

- VO vervolgonderwijs 
- MBO entree onderwijs 
- Dagbesteding 
- ArbeidtrainingCentrum (ATC). 

 
VO vervolgonderwijs 
Leerlingen die zich voorbereiden op terugkeer of uitstroom naar vervolgonderwijs krijgen 
een passend aanbod. Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen, wordt zo mogelijk 
aangesloten bij het lesprogramma van de verlatende of ontvangende school. Wij hebben 
een Voortgezet Onderwijs-klas waardoor de mogelijkheid bestaat om vmbo deelcertificaten 
of een diploma te behalen middels een staatsexamentraject. Hierbij moeten wij vermelden 
dat doceren en begeleiding van leerlingen in de bovenbouw Havo/Vwo niet binnen de 
expertise van het docententeam valt. Door maatwerktrajecten proberen wij dit wel te 
bieden wanneer dit aan de orde is.  
 
MBO entree onderwijs 
De schoolstandaard op de vakinhoud berust binnen het Kompas College op de MBO-entree 
opleidingen. Hiervoor hebben we een samenwerkingsovereenkomst met ROC Zadkine te 

                                                
7 Zie bijlage 5: Werkwijze Leerlingbespreking. 
8 Zie bijlage 6: Werkwijze Communicatie OPP. 
9 Zie bijlage 16: Schoolstandaard. 
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Rotterdam en ROC Da Vinci te Dordrecht. Als de leerling klaar is voor de examinering van het 
Entree examen komt de docent van het betreffende MBO het examen dossier van de 
leerling controleren en meld vervolgens binnen het eigen MBO de leerling aan voor examen. 
De leerling wordt dan (tijdelijk) uitgeschreven op het Kompas College.  
Een aantal weken later volgt het examen dat door het gevraagde MBO binnen het Kompas 
College wordt afgenomen. Leerlingen kunnen een Entree opleiding volgen voor: 

- Assistent installatie- en constructietechniek 
- Assistent bouwen, wonen en onderhoud 
- Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 
- Assistent dienstverlening en zorg 

 
Arbeidtrainingscentrum (ATC) 
Voor leerlingen die een startkwalificatie hebben maar niet verder willen leren of een grote 
afstand tot vervolgonderwijs hebben, bieden wij een leerroute via het ATC. In deze leerroute 
kunnen leerlingen zich voorbereiden op een baan en ligt de nadruk op het ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden. Er moeten wel workshops Nederlands en rekenen gevolgd 
worden om de opgedane kennis te onderhouden.  
 
Dagbesteding 
Met name voor leerlingen die verblijven op de VIC/FOBA afdelingen (zie inleiding) hebben 
wij een aangepast lesrooster10. Deze leerlingen hebben concentratieproblemen, zijn zeer 
prikkelgevoelig, hebben een 1 op 1 benadering nodig, er zijn veelal medicatieproblemen 
(wennen en veranderen van) en kunnen niet omgaan met druk. Wij bieden in de klas en 
binnen het aanbod een opbouwende structuur aan. Dat betekent functioneren in een 
grotere klas en leren omgaan met een concrete opdracht die uitgevoerd moet worden. Doel 
hiervan is het leerproces intensief te volgen zodat de leerling in de MBO-entree leerroute 
geplaatst kan worden. 
 
Doorlopende leerlijnen taal en rekenen. 
Vanuit het ministerie OCW wordt aangedrongen op het verbeteren van het niveau van taal 
en rekenen bij leerlingen ook binnen het VSO onderwijs. In aansluiting hierop geeft het 
Kompas College extra aandacht aan de leerlijnen Nederlands, Engels en Rekenen/wiskunde. 
Het Kompas College gaat er vanuit dat een voldoende competentie op het gebied van taal en 
rekenen een belangrijke bijdrage kan leveren aan een positieve beïnvloeding van de 
ontwikkeling van de leerlingen. Alle leerlingen op het Kompas College volgen de leerlijnen 
taal en rekenen. Voor elke leerling waarvan het startniveau onbekend is, wordt aan het 
begin van het onderwijstraject binnen het Kompas College het niveau bepaald door het 
schoolverleden en/of d.m.v. toetsing. Ondanks de zeer beperkte ICT mogelijkheden binnen 
de school proberen wij bij deze leerlingen standaard een AMN (Assess-Manage-Navigate) 
toets af te nemen. In sommige gevallen wordt door middel van niveautoetsen het 
startniveau of het niveau van functioneren vastgesteld. Leerlingen op het Kompas College 
kunnen daarnaast middels een aantal IVIO examenrondes per schooljaar certificaten 
Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde behalen. 
 
 
 
                                                
10 Zie bijlage 7: Onderwijsvisie op VIC/FOBA doelgroep 
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Overige 
Naast het bovengenoemde onderwijsaanbod bestaat de mogelijkheid om branchegerichte 
certificaten te behalen (VCA-diploma, diverse lasdiploma’s). 
 
3.3 Passend onderwijs  
Het Kompas College heeft in haar werkwijzen onderliggend aan de zorgstructuur en de 
organisatie van het onderwijs 'passend onderwijs' als één van de uitgangspunten centraal 
gesteld. Kompas College realiseert passend onderwijs door vanaf de plaatsing in De 
Hartelborgt een realistisch OPP op te stellen en op basis hiervan een concreet 
onderwijstraject vorm te geven. Rekening houdend met het hoogst haalbare 
onderwijsniveau voor de leerling is het uitgangspunt om (opnieuw) aansluiting te vinden bij 
een onderwijstraject gericht op het terugkeren naar de school van herkomst met zo min 
mogelijk leerachterstand. Tevens stimuleren wij het behalen van een startkwalificatie na 
ontslag uit De Hartelborgt. In navolging op de notitie "nieuwe koers in passend onderwijs" 
(ministerie OC&W 09-10-2009) biedt het Kompas College leerlingen die in staat zijn een 
regulier diploma te halen hiervoor ook een zo regulier mogelijk onderwijstraject. Hiervoor 
zoekt het Kompas College telkens samenwerking met de verlatende of nieuwe school van de 
leerling.   
Vanwege de plaatsbekostiging is het niet mogelijk jongeren die vanwege sociaal- 
emotionele, cognitieve of psychiatrische problematiek niet in staat zijn in een klas les te 
volgen, een individueel programma te bieden. Met De Hartelborgt wordt hierin steeds 
gekeken naar de mogelijkheden. 
 
3.4 Klassengrootte en sociaal veiligheidsplan  
Leerlingen op het Kompas College kennen veelal een onderbroken schoolloopbaan. Ze 
kampen met leerachterstand en bezitten meestal beperkte vaardigheden m.b.t. een goede 
leerwerkhouding. Niet zelden worden zij in hun leren belemmerd door leer- , gedrags- en/of 
psychiatrische problematiek. Daarnaast zijn er tussen de leerlingen op het Kompas College 
vaak grote verschillen in cognitie, ondersteuningsbehoeften, leervaardigheden en 
werkhouding. Hierdoor wordt er van de docent verwacht dat hij/zij kan omgaan met 
erkende ongelijkheid m.b.t. de leerling en differentieert in het aanbieden van lesstof.  
Om aan al deze aspecten recht te doen en om de school financieel in goede banen te kunnen 
leiden, wil het Kompas College werken met een maximale klassengrootte van zeven 
leerlingen. Vanwege het feit dat de klaslokalen voor vijf leerlingen zijn gebouwd en ingericht, 
lukt dit momenteel nog niet aangezien dit grote gevolgen heeft voor de financiën van het 
Kompas College. Er is een plan van aanpak huisvesting geschreven om tot een duurzame 
oplossing te komen voor de langdurende problemen met het gebouw. Op dit moment maakt 
het Kompas College nog gebruik van het gezamenlijke veiligheidsplan. Dit voldoet echter op 
meerdere gebieden niet meer. In samenwerking met Aloysius Stichting zal er op 01-10-2016 
een nieuw sociaal veiligheidsplan geschreven zijn (inclusief RI&E).  
 
3.5 Zorgaanbod  
De zorgstructuur op het Kompas College is erop gericht alle leerlingen onderwijs te laten 
volgen binnen het bij de leerling passende onderwijstraject. Leerlingen op het Kompas 
College kenmerken zich zoals eerder genoemd door een problematische verlopen 
ontwikkeling en/of onderwijsloopbaan. Veel leerlingen op het Kompas College zijn gebaat bij 
extra begeleiding bij het participeren in ons onderwijs.  
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Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een onderwijs-zorgtraject. Een 
onderwijs-zorgtraject is altijd op basis van een vastgestelde hulpvraag. De volgende 
trajecten zijn mogelijk;  

 Remedial aanbod in de klas: M.b.t. (dreigende) leerachterstand wordt 
ondersteunende leerstof aangeboden in de eigen klassensetting. De leerstof wordt 
geboden door de eigen docent.  

 Deeltijd aanbod in combinatie met remedial aanbod: M.b.t. sociaal-emotioneel 
functioneren worden minder uren onderwijs in een klassensetting aangeboden. 

 Deeltijd aanbod in combinatie met studiebegeleiding: M.b.t. sociaal-emotioneel 
functioneren worden minder uren onderwijs in een klassensetting aangeboden. 

 Individueel aanbod: M.b.t. sociaal-emotioneel functioneren wordt geen 
onderwijsaanbod in een klassensetting geboden. Het onderwijsaanbod is qua uren en 
leerstof afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. Een individueel aanbod in 
deeltijd is mogelijk in combinatie met behandeling/zorg activiteiten of een aanbod 
van mogelijke dagbesteding op de groep of individueel.  

 
Zeer afwijkende trajecten proberen wij af te stemmen met de ouders/verzorgers.  
Onderwijs-zorgtrajecten worden altijd vastgesteld in de CvB 11. Daarnaast wordt de 
uitvoerbaarheid ervan altijd getoetst bij de gedragswetenschapper van de desbetreffende 
leefgroep.  

                                                
11 Zie bijlage 8: Werkwijze CvB 
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Hoofdstuk 4: Taken, functies en overlegstructuren 
 

Onderwijs en onderwijs-zorgtrajecten staan niet op zichzelf en maken deel uit van de 
structuur en organisatie van de school en instelling als geheel. Daar ligt de kracht en soms 
ook de zwakte. Binnen de ontwikkelingen van de nieuwe RJJI organisatie en de 
professionalisering van het Kompas College zien we veel mogelijkheden om samen tot 
verdere ontwikkeling en ontplooiing te komen. Dit alles om onze gezamenlijke 
maatschappelijk opdracht beter te kunnen voeren.  
 

4.1 Functies, taken en overleg 
Binnen de school werken verschillende functionarissen. Door deze professionals met elkaar 
te verbinden willen wij het leerproces van de leerlingen nauwkeurig volgen. Hiervoor zijn  
verschillende overleggen geformaliseerd: 

- Docent (zie bijlage 9) 
- Docent mentor (zie bijlage 10) 

De mentor is de spil in het onderwijsaanbod. Hij is betrokken bij het leerproces van de 
leerling en draagt zorg voor het onderwijs aan de leerling. Bovendien schrijft hij deel B en 
deel C in MLS, van het OPP voor zijn mentorleerlingen. 
 

- Praktijkdocent binnen leerlijn/praktijkmeester binnen leerlijn 
Iedere docent/praktijkleermeester binnen de leerlijn levert zijn bijdrage aan het OPP en 
bereidt voor zijn vak de leerlingbespreking voor. 
 

- Zorgcoördinator (zie bijlage 11) 
- Docentenbegeleider (zie bijlage 12) 
- Locatiecoördinator (zie bijlage 13) 
- Psycholoog (zie bijlage taakomschrijving psycholoog 15) 
- CvB  (zie bijlage 8) 
- Leerlingbespreking (zie werkwijze) 

Drie keer per jaar worden de tussendoelen uit de OPP’s van de leerlingen (per klas) 
besproken tijdens de leerlingbespreking. Een CvB-lid zit dit overleg voor.  
 

- OPP-cyclus 
Binnen het Kompas College wordt het OPP van de leerlingen twee keer per jaar geëvalueerd. 
De docentenbegeleider en psycholoog kijken alle OPP’s na op inhoud en proces. Gevolgd 
door een gesprek met de mentor waarin feedback gegeven wordt.   
 

- Perspectiefplanbespreking 
Driemaandelijks multidisciplinair overleg over het perspectiefplan van de leerling  
(zie procesbeschrijving YOUTURN). Hierbij zijn gedragswetenschapper, jeugdreclasseerder 
/voogd, trajectbegeleider, groepsmentor, ouders en de jongere aanwezig. Vanuit school 
probeert de schoolmentor of een CvB lid aan te schuiven.  
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BIJLAGEN SCHOOL ONDERSTEUNINGSPROFIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschrijving van alle processen, overleggen, functies en taken aangaande de leerlingenzorg 
op het Kompas College. 
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Bijlage 1: Basismethodiek YOUTURN 

Bron: https://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/behandeling-zorg-en-
onderwijs/Basismethodiek-YOUTURN/ 

Vanaf 2010 werken alle justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) met de basismethodiek YOUTURN. Deze 
methodiek is een integratie en uitbreiding van twee methodieken waar JJI’s al langer goede 
ervaringen mee hebben: het Sociaal Competentie Model (SCM) en EQUIP. Inmiddels is de 
basismethodiek verder ontwikkeld. EQUIP is een oorspronkelijk Amerikaanse methodiek, deze is in 
2012 omgevormd in een methodiek die meer geschikt is voor de Nederlandse situatie en populatie. 
Deze nieuwe methodiek draagt de naam TOPS! en maakt deel uit van YOUTURN. 

Binnen YOUTURN draait alles om het aanleren van vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid. Met 
YOUTURN kunnen de pedagogisch professionals en de docenten in alle JJI’s de jongeren op een 
eenduidige manier bejegenen en behandelen. De tijd in de JJI wordt zo goed mogelijk benut om het 
recidiverisico terug te dringen en ter voorbereiding op een geslaagde resocialisatie. Bij een eventuele 
overplaatsing levert het werken met YOUTURN voordelen op, alle JJI’s werken volgens dezelfde 
methodiek, de behandeling kan in een andere JJI dus gewoon worden voortgezet. 

Eigen verantwoordelijkheid 
In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers van de 
groep en docenten van de school (de trainers) leren jongeren omgaan met boosheid, lastige morele 
keuzes en hoe ze zich sociaal vaardig kunnen gedragen. Vervolgens gaan de jongeren onder leiding 
van trainers elkaar helpen om moeilijke situaties op te lossen. Ondertussen krijgen ze op de groep en 
op school voortdurend feedback op hun gedrag. Voor de jongeren brengt YOUTURN duidelijkheid en 
continuïteit. Ze weten altijd precies hoe hun dagprogramma eruit ziet en wat er van ze wordt 
verlangd. 
 
Medewerkers 
Op de groepen vervullen de medewerkers binnen YOUTURN drie rollen: die van mentor van een 
jongere, groepsleider en trainer. Een methodiekcoach begeleidt de medewerkers op de groep bij het 
uitvoeren van YOUTURN. Voor de medewerkers van de JJI’s brengt YOUTURN dus naast duidelijkheid 
ook afwisseling in het werk, omdat ze verschillende rollen vervullen in onderdelen van de methodiek. 
 
Fasering 
YOUTURN bestaat uit vijf fases. Afhankelijk van de verblijfsduur in de JJI doorlopen jongeren één of 
meer fases van de methodiek. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats, de laatste 
twee buiten de inrichting. In de verschillende fases van YOUTURN worden profielen ingezet. In de 
eerste fase is dit het instroomprofiel. De profielen dienen ertoe bepaalde vaardigheden aan te leren; 
na het behalen van een basisprofiel worden nieuwe doelen gesteld en nieuwe profielen gekozen. De 
basisprofielen zijn voor elke jeugdige gelijk, daarna volgen ontwikkelprofielen die zich specifiek 
richten op de problematiek van de jeugdige.  

Fase 1:  
Fase 1 van YOUTURN duurt de eerste 10 dagen en hierin wordt het instroomprogramma geboden. 
Deze eerste periode staat in het teken van rust, structuur, informatieverzameling, 
informatieoverdracht, kennismaken en intake. De fase bestaat uit een aantal intakes, 
groepsactiviteiten, het betrekken van ouders, afname van (screenings)instrumenten en zoveel 
mogelijk volgen van onderwijs, trainingen en sport. Ook maakt de jeugdige in deze periode kennis 
met zijn of haar mentor. De jeugdige krijgt een portfolio, waarin vorderingen in de JJI worden 
opgenomen.  

https://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/behandeling-zorg-en-onderwijs/Basismethodiek-YOUTURN/
https://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/behandeling-zorg-en-onderwijs/Basismethodiek-YOUTURN/
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Binnen drie weken nadat de jongere in de JJI is ingestroomd, wordt het eerste perspectiefplan 
opgesteld. Hierin worden de behandeldoelen vastgesteld.  
 
Fase 2: 
De tweede fase duurt maximaal twaalf weken en richt zich op stabiliseren en motiveren van de 
jeugdige. In deze fase is het dagprogramma van de jeugdige volledig gevuld. Elke (werk)dag volgt de 
jeugdige onderwijs op school in de JJI en leert de jeugdige vaardigheden aan door het uitvoeren van 
basisprofielen. Ook starten in deze fase de bijeenkomsten van TOPS! waarbij de jeugdigen moeilijke 
situaties voorleggen aan groepsgenoten om, onder begeleiding van medewerkers, elkaar te 
adviseren hoe om te gaan met dilemma’s.  
 
Fase 3: 
De derde fase is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige. De jeugdige voert geen 
basisprofielen meer uit, maar werkt aan ontwikkelprofielen die gericht zijn op individuele 
problematiek. Ontwikkelprofielen zijn onder andere gericht op omgaan met gezag, respect, keuzes 
maken, omgaan met delicten, zelfbeeld en zelfredzaamheid.  
Daarnaast wordt in deze fase een start gemaakt met specifieke interventies gericht op de 
problematiek van de jeugdige. Welke ontwikkelprofielen en interventies worden ingezet is 
opgenomen in het perspectiefplan. Tijdens het verblijf in een JJI wordt elke vier maanden een nieuw 
perspectiefplan opgesteld, om perspectieven, behandeldoelen en behandelplannen bij te stellen.  
 
Fase 4: 
Fase vier richt zich op de resocialisatie en voorbereiding op terugkeer in de samenleving. In de vierde 
fase van YOUTURN komt de jeugdige in aanmerking voor een scholings- en trainingsprogramma 
(STP). Het STP bevat minimaal 26 uur aan vastgestelde activiteiten in het kader van zelfstandig leven, 
behandeling of werk buiten de JJI. De activiteiten richten zich op scholing, werk, therapie en/of 
trainingen, vrije tijd of inbedding in het sociale netwerk. Al deze activiteiten zijn gerelateerd aan een 
behandeldoel zoals deze in het perspectiefplan is opgenomen en zijn gericht op de verdere 
resocialisatie in de maatschappij. Tijdens een STP verblijft een jeugdige zeven dagen per week buiten 
de inrichting. 

Fase 5: 
In de vijfde fase verlaat de jeugdige de inrichting definitief, zijn straf of maatregel is geëindigd. De JJI 
draagt alle relevante informatie over aan de (jeugd)reclassering en de gemeente. De resocialisatie 
wordt nu geheel buiten de inrichting voortgezet. 

TOPs! 
De basismethodiek YOUTURN is een integratie en uitbreiding van het sociale competentie model en 
EQUIP. EQUIP is een Amerikaanse methodiek. In 2012 is deze methodiek omgevormd naar een 
methodiek die meer geschikt is voor de Nederlandse situatie en populatie. Het resultaat is TOPs! 
Vanaf medio 2014 zal elke JJI overgegaan zijn van EQUIP naar TOPs! Het is een trainingsprogramma 
dat zich focust op positief denken en doen. Jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar worden 
getraind en begeleid in sociale vaardigheden, moreel redeneren en het leren omgaan met boosheid. 
Onderdeel van het programma zijn de wederzijdse hulpbijeenkomsten, waarin de jeugdigen elkaar 
advies geven over lastige situaties en morele dilemma’s. Het programma is een groepsgericht, 
educatief (basis)programma, dat de basis legt voor verdere specifieke behandeling. 
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Bijlage 2 : Overlegstructuur rondom leerlingenzorg 
 

Overleg Doel Aanwezig Frequentie Verslaglegging 

PMO: 
Psycho 
Medisch 
Overleg 

Afstemming  
trajecten en bejegening 
zorgjongeren 
 

Psycholoog school, 
Gedragswetenschap
pers groepen, 
medische dienst, 
psychiater  

Twee 
wekelijks 

notulen 

CvB In-, door- en uitstroom en 
zorgleerlingen bespreken 

Psycholoog school, 
Zorgcoördinator, 
Coördinator, mentor 
instroomklas, op 
afroep mentoren 

wekelijks Notulen, 
volglijsten 

Leerling 
bespreking 

Volgen 
onderwijsleerproces, 
lesstofaanbod, 
bijzonderheden  

Zorgcoördinator, 
psycholoog, mentor, 
docenten, docenten 
begeleider 

Drie keer per 
jaar 

Document 
leerling 
bespreking in 
MLS 

Perspectief 
planbe-
sprekingen 

Traject jongeren 
bespreken, doelen en 
evaluatie  

Gedragswetenschap
per, mentorgroep, 
ITB-er, ouder. Lid 
CvB sluit aan. 

Volgens PP 
planning 

Perspectief 
plan 
Hartelborgt 

Unitoverleg Afstemming en 
aansluiting primair proces 
van instelling en school 

Manager 
behandeling, 
afdelingshoofden, 
gedragsdeskundigen 
en docenten-
begeleider 

Twee 
wekelijks 

Notulen  

Ochtend 
overleg 
Hartelborgt 

Bijzonderheden vorige 
dag benoemen 

Van alle disciplines 
een afgevaardigde 

Dagelijks 
(werkdagen) 

Notulen 
(ochtend 
rapport) 

Dagopening 
Kompas 
College 

Bijzonderheden 
doorspreken 

Alle medewerkers 
van die dag 

Dagelijks 
(werkdagen) 

logboek 

Dagbesteding 
overleg 

Bespreken van VIC/FOBA 
leerlingen middels de 
MDO pilot. Bejegening 
afspraken 

Psycholoog, 
docenten en 
groepsleiders 

wekelijks notulen 

 

Overlegstructuur onderwijsinhoud: 
Overleg Doel Aanwezig Frequentie Verslaglegging 

Vakgroepen: 
- Sport 
- AVO 
- Techniek 
- CVO 
- Horeca 

Ontwikkelen en 
actueel houden van 
lesstofaanbod, up-
to-date houden 
kennis, leerlijn 
uitschrijven. 

Vakdocenten onder 
leiding van een 
vakgroep voorzitter 
 

De frequentie 
wordt door de 
vakgroep zelf 
bepaald maar 
minimaal 2 x 
per jaar. 

Notulen  
 
 

Individueel 
OPP-overleg 

Op inhoud en proces 
wordt het OPP 
doorgesproken  

Docenten-begeleider 
of psycholoog en 
docent 

2 x per jaar. Aanpassing 
OPP in deel B 
of C in  MLS 
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Bijlage  3: Aloysius Kader Ontwikkelingsperspectiefplan  
 
Het Kompas College functioneert onder de Wet op het Passend onderwijs. 
Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om hun onderwijs flexibel en gevarieerd in te richten zodat 
de mogelijkheden en de ontwikkelingen van elke leerling tot zijn recht komen, ook voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Dit stelt het reguliere onderwijs voor nieuwe curriculum-
uitdagingen, zowel op het niveau van de school als op het niveau van de groep en de individuele 
leerling. De docent is daarbij een belangrijke factor. Hij/zij is de regisseur van kwalitatief goed 
onderwijs. Als we spreken van betekenisvol onderwijs aan onze leerlingen zal de docent (soms met 
ondersteuning van anderen) goede keuzes moeten maken om in het samenspel van verschillende 
curriculumcomponenten te komen tot kwalitatief goed onderwijs binnen de grenzen van wat 
uitvoerbaar is. Voor het Kompas College betekent dit: 

 Verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen die door 
Justitie geplaatst worden binnen RJJI De Hartelborgt en daarmee ook binnen de speciale 
schoolsetting; 

 (Opbrengstgerichte) diagnostiek om de startsituatie te bepalen en ter formulering van de 
hulpvraag en het opstellen van het handelingsplan; 

 Eventuele Nazorg na uitplaatsing van de leerlingen (jongeren): advisering, collegiale consultatie 
en ondersteuning, afstemming met zorginstellingen; 

 Onderzoek en ontwikkeling van de eigen, sectorspecifieke expertise. 
 
Het Kompas College werkt opbrengstgericht. In ons onderwijs staan de onderwijsbehoeften van 
leerlingen centraal. Wat heeft een leerling nodig om bepaalde doelen te kunnen behalen? Dit is voor 
iedere leerling opgenomen in het OPP. Daarnaast gaan we uit van de sterke kanten (bevorderende 
factoren) van leerlingen, zodat we deze nog meer kunnen versterken en de belemmerende factoren 
kunnen afzwakken.  
Binnen de Aloysiusstichting en dus ook het Kompas College wordt gewerkt met een 
leerlingvolgsysteem MLS (Maatwerk Leerling volg Systeem). In MLS kan alle informatie rondom een 
leerling verwerkt worden. Daarnaast staat het ontwikkelingsperspectiefplan in MLS. Het OPP bestaat 
uit verschillende delen. In Deel A wordt de persoonlijke- en schoolse geschiedenis van de leerling 
beschreven. Deze wordt ingevuld door een lid van het zorgteam. In Deel B wordt het leerstofaanbod 
voor een bepaalde periode beschreven. De onderwijsbehoeften, bevorderende en belemmerende 
factoren worden opgehaald uit deel A en waar nodig geactualiseerd. De jongere krijgt voor de 
verschillende vakken een basis, talent of intensief arrangement. In deel C wordt geëvalueerd of de 
jongere zich ontwikkeld zoals is neergeschreven in deel B en of er een ander arrangement ingezet 
moet worden. Deel A en B moeten binnen 6 weken gerealiseerd zijn en besproken door mentor met 
jongere en zo mogelijk ook ouders. Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd.  
 
Contact met ouders vinden we belangrijk. Daarom heeft een verbeterteam vanuit het Kompas 
College een pilotproject opgesteld dat vanaf 01-01-2016 loopt. Hierin informeren we de ouders, 
nodigen hen uit en stellen telefoonnummers en mailadressen ter beschikking om de communicatie 
te bevorderen. In deze pilot werken we nauw samen met de leefgroep en de daaraan verbonden 
professionals.  
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

School ondersteuningsprofiel   Kompas College                                Oktober 2015 
 

Bijlage 4: Werkwijze Pilot VIC/FOBA- MDO. 
 
Visie: 
De visie op leerlingenzorg van het Kompas College is erop gericht uitval in het onderwijs, als gevolg 
van complexe problematiek zo veel mogelijk te voorkomen.  Het PP-plan met daarin het OPP vanuit 
onderwijs, is richtinggevend. Maar dit plan vraagt om begeleiding, evaluatie en borging. Mochten er 
problemen ontstaan dan willen we die in gezamenlijkheid, met alle betrokken disciplines, 
onderzoeken en concreet en duidelijk beantwoorden. 
 
Doelstelling: 
Deze pilot dient als verkenning om op structurele basis een overlegstructuur op te bouwen met alle 
multidisciplinaire disciplines rondom de leerling. 
Het MDO (Multi Disciplinair Overleg) kan hier mogelijk een antwoord op bieden. Als start hebben we 
gekozen voor onze meest complexe doelgroep, de VIC/FOBA. Als dit model voor deze doelgroep 
werkt dan moet het binnen de gehele instelling toch ook lukken? 

- Het onderwijs-zorgprogramma zoals beschreven in het OPP kan wekelijks door alle 
betrokkenen discipline ingebracht worden.  

- Het bieden van advies en ondersteuning aan medewerkers om zodoende de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerling te blijven stimuleren.  

- Evalueren van de voortgang en de vorderingen van de afgelopen tijd en dit concreet maken 
door dit te koppelen aan de volgende periode van het onderwijs en zorg- traject.  

  
Deelnemers: 
Voorzitter: Psycholoog vanuit het CvB van het Kompas College 

- zoveel mogelijk docenten die lesgeven aan de VIC/FOBA klassen; 
- docenten begeleider vanuit het CvB; 
- groepsleiders; 
- gedragswetenschapper van de leerlingen; 
- bij voorkeur ook het afdelingshoofd van de leefgroep. 

 
Uitvoering: 

- zwaarte van het onderwijsaanbod in relatie tot cognitieve capaciteit (didactisch aanbod); 
- hoeveelheid schooluren in relatie tot de sociaal-emotionele draagkracht (rooster); 
- welke benadering / bejegening is belangrijk voor deze leerling; 
- veranderingen in het traject van de leerling; 
- spelen er problemen die opgeschaald moeten worden? 
- wekelijks overleg. 

 
Als tijdens dit overleg blijkt dat de hulpvraag, de expertise van deze groep deelnemers overschrijdt, 
da zal de psycholoog de betreffende leerling inbrengen bij het PMO (Psycho-Medisch-Overleg van De 
Hartelborgt).  
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Bijlage 5: Werkwijze  Leerlingbespreking 
 
Visie  
De visie op de leerlingbesprekingen van het Kompas College is er op gericht de tussentijdse 
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Om vanuit deze visie te kunnen werken 
is het noodzakelijk om met alle docenten die betrokken zijn bij de leerlingen, overleg te voeren. 
Op het Kompas College worden de klassen drie keer per jaar met alle betrokken docenten 
besproken. Er wordt gebruik gemaakt van een leerlingbesprekingsdocument.    
 
Doelstelling 
Het doel van de leerlingbespreking is het volgen van de ontwikkeling van de leerling. Verloopt dit 
volgens het geschreven OPP? Verloopt de ontwikkeling volgens het OPP en conform de 
leerrendementsverwachting? Tevens wordt er aandacht besteed aan de leergebied-overstijgende 
leerdoelen (leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties, ontwikkelen 
van een persoonlijk toekomstperspectief). Aan de hand van vastgestelde niveaus worden leerlingen 
besproken. Komend jaar zal (conform het 4D-model) daaruit volgend het docentgedrag in kaart 
worden gebracht. De leerlingbespreking moet een klassenbespreking worden waarbij het accent 
verplaats wordt van leerlinggedrag naar docentengedrag.  
 
Planning 
De leerlingbespreking worden voor elk schooljaar opgenomen in de kwaliteitszorgkalender. De 
planning is in handen van de zorgcoördinator en wordt vastgesteld door het MT.  
 
Deelnemers 
Bij de leerlingbespreking zijn alle betrokken docenten, mentor en zorgcoördinator en/of psycholoog 
aanwezig. 
 
Voorbereiding 
De mentor bereidt de leerlingbespreking voor en is tevens de voorzitter van het overleg. De overige 
lesgevende docenten van een klas vullen het leerlingbesprekingsdocument in.  
                    
Uitvoering:  leerlingbespreking 

 Bespreken van de doelen per leerling. 

 Bespreken van het traject en de uitstroombestemming. 

 Bespreken van de leerrendementsverwachting. 

 Bespreken leerdoelen per vak. 

 Vaststellen en notuleren aanpassingen en afspraken. 

 Bij complexe problematiek: hulpvraag formuleren en de leerling zo nodig aanmelden voor 
CvB en/of trajectbespreking. 
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Bijlage 6: Werkwijze Communicatie rondom OPP                              
              
Werkwijze: Vaststellen van informatieproces rondom het OPP en de schoolontwikkeling.  
 
Doelstelling van dit document: taken, rollen en tijdsplanning in het wederzijdse informatieproces 
m.b.t. het OPP en de evaluaties hiervan vastleggen. 
 

 ACTIE: WIE: WANNEER:  

1. Een nieuwe leerling aanmelden bij het 
Kompas College. 

Bewonersadministratie Binnen 2 werkdagen 

2. De leerling krijgt een startgesprek met 
onderwijs.  

Onderwijs (coördinatie 
zorg coördinator) 

Op de eerste werkdag 
van het onderwijs. 

3.  Onderwijs ontvangt het dossier van de van 
de leerling.  

gedragswetenschapper Op de eerste werkdag 

4. Leerling gaat naar onderwijs. MT-onderwijs Dag twee (na het 
startgesprek). 

5.  Startgesprek wordt uitgewerkt en gemaild 
naar gedragswetenschapper. 

Intaker onderwijs.  Binnen 6 werkdagen 

6. Het ‘grove’  uitstroomprofiel is bekend en 
dit wordt gemaild naar de 
gedragswetenschapper van de leerling.  

Psycholoog Na 10 werkdagen 

7.  Er is overleg over het uitstroomprofiel  en 
er is consensus over het 
toekomstperspectief.  

Psycholoog en 
gedragswetenschapper 

Na vijf weken.   

8. Het Onderwijs-Perspectief-Plan (OPP) zit 
getekend door de leerling in het onderwijs 
dossier. Dit OPP wordt gemaild naar de 
gedragswetenschapper en de 
groepsmentor.  

Psycholoog / 
administratie  

Na zes weken 

9.  Onderwijs ontvangt de datum en planning 
voor de behandelplanbespreking van de 
leerling. 

Agogisch secretariaat  Twee weken voor de 
bespreking. 

10. Daar waar mogelijk sluit onderwijs aan bij 
de tweede behandelplan bespreking. 

CvB lid Volgens planning 

11. Het OPP wordt geëvalueerd tijdens de 
leerlingbespreking. Het verslag van deze 
bespreking wordt gemaild naar de 
gedragswetenschapper en groepsmentor 
gemaild een week na de bespreking.  

schoolmentor Drie keer per jaar 
wordt het OPP 
geëvalueerd volgens 
planning. 

12. Hartelborgt is actueel geïnformeerd over 
de ontwikkeling van de jongere binnen het 
onderwijs.  

 Doorlopend 
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Bijlage 7: Onderwijsvisie VIC/FOBA onderwijs en lessentabel 
 

Onderwijsvisie VIC en FOBA  
 
Speciale doelgroep 
Binnen JJI De Hartelborgt zijn een vijftal leefgroepen met een landelijke bestemming. Drie 
leefgroepen, Nagel 1, Nagel 2 en Talie, zijn VIC-groepen (Very Intensive Care). Hier worden jongeren 
geplaatst die niet voldoende hebben aan de behandeling binnen een reguliere leefgroep. Twee 
andere leefgroepen hebben de bestemming FOBA (Forensische observatie- en begeleidingsafdeling), 
Schoot en Anker. Jongeren op deze afdelingen kampen met problemen op psychisch, psychiatrisch 
en/of sociaal gebied met mogelijkheid tot individuele bejegening. 
 
Uitstroombestemming 
Vanwege de specifieke problematiek van deze jongeren kan gesteld worden dat zij in principe het 
beste aansluiten bij uitstroombestemming dagbesteding1. Dit kan zijn vanwege zowel cognitieve, 
psychiatrische en/ of gedragsmatige beperkingen. De uitstroombestemming is belangrijk voor het 
Kompas College omdat dit leidend is voor het onderwijs dat wordt aangeboden.  Ondanks deze 
uitstroombestemming kan het zijn dat leerlingen op een vak cognitief zo goed scoren dat zij bepaalde 
vakken op een hoger niveau aangeboden kunnen krijgen. Het onderwijs zoals geboden door het 
Kompas College wordt afgestemd op deze uitstroombestemming om de jongeren zo goed mogelijk 
voor te bereiden op uitstroom naar een vervolgbestemming. 
 
VIC en FOBA onderwijs 
Met ingang van 16 juni 2014 is het Kompas College gestart met de vernieuwde vorm van VIC en FOBA 
onderwijs. Er is opnieuw gekeken naar de invulling van de lesroosters. In plaats van het oude format 
organiseert het Kompas College een VIC/ FOBA- team van docenten dat over lesuren beschikt om alle 
leerlingen van VIC en FOBA te bedienen. De indeling van deze lesuren is flexibel en kan aangepast 
worden naar de gewenste situatie (bijvoorbeeld in combinaties waarin leerlingen gecombineerd 
kunnen worden). Dit VIC en FOBA team bestaat uit AVO-, sport-, CT- en CVO docenten.  
Tevens is er een wekelijks overlegmoment waarbij groepsleiding en docenten samen met de 
psycholoog de voortgang en bijzonderheden rondom leerlingen bespreken.  
 
Praktische invulling 
In het nieuwe model zijn er in totaal zes “basis”-lesroosters. Deze lesroosters zijn gevormd op basis 
van de verschillende doelgroepen binnen de VIC en FOBA. Denk hierbij aan een verschil tussen meer 
praktijkgericht en meer theoriegericht onderwijs.  
De verdeling van de leerlingen wordt gemaakt op basis van de onderwijsbehoefte van de betreffende 
leerling en kan waar nodig ook groep overstijgend ingezet worden. Deze flexibiliteit maakt het 
mogelijk dat er een betere afstemming komt tussen het onderwijs en de behandeling van de 
jongeren. De momenten waarop jongeren geen gebruik maken van onderwijs kunnen benut worden 
voor behandeling, bijvoorbeeld door het deelnemen aan interventies en trainingen.  
 
Ontwikkelingsperspectief 
Bovengenoemde verdeling tussen onderwijs en behandeling zal opgenomen worden in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling, dat deel uit maakt van zijn perspectiefplan. In dit OPP 
wordt beschreven wat de uitstroombestemming, het uitstroomprofiel en de leerroute van een 
leerling is. Het OPP wordt tussentijds twee maal geëvalueerd middels de leerlingbespreking.  
 
 
1 Binnen het onderwijs bestaan drie mogelijke uitstroombestemmingen: vervolgonderwijs, arbeid en 
dagbesteding. 
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Lessentabel:  
 

Dagbestedingklassen Lesuren per week 
 D1 D2 D3 D5 D6 D7/8 
CT 2 3 2 2 3 7 

AT 1 2 1 1 1 3 

Tops* 2 2 2 2 2 2 

Mentoruur       

AVO 5 2 4 2 3 3 

CVO 1 1 2 2 2 5 

Muziek 1 1 1 1 1 1 

LO 3 3 2 4 4 4 

Leergebied Overstijgend (geïntegreerd): 
Leren leren 
Leren taken uitvoeren 
Leren functioneren is sociale situatie  
Ontwikkelen persoonlijk 
ontwikkelperspectief 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totaal: 15 14 14 16 16 23 

* Tops wordt gegeven per leefgroep, niet per klas. Aangezien er meer klassen dan leefgroepen zijn kan dit een 

vertekend beeld geven van het totaal aantal lesuren. 
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Bijlage 8: Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) 
 
Visie 
Het CvB stelt de ontwikkelingsperspectief vast voor alle leerlingen en volgt het onderwijsleerproces.  
vastgesteld door het CvB. Zo nodig indiceert het CvB vervolgonderzoek. Hulpvragen van docenten en 
mentoren worden middels een vastgesteld document aan het CvB gesteld. Op een eenduidige wijze 
onderzoekt het CvB de hulpvraag. Het CvB verzameld hiervoor data, analyseert deze en spreekt alle 
betrokkenen. Hierna neemt het CvB een beslissing. Docenten krijgen vanuit de CvB ondersteuning in 
het planmatig en opbrengstgericht handelen.  
 
Doel 
De Commissie voor de Begeleiding komt wekelijks bijeen: 

- om nieuw ingestroomde leerlingen te plaatsen in een klas,  
- ontwikkelingsperspectiefplannen vast te stellen en te evalueren, 
- hulpvragen van docenten en mentoren te behandelen, 
- docenten handreikingen te geven in de omgang met zorgleerlingen, 
- om zorgleerlingen te bespreken.  

De doelstelling is dat alle leerlingen een betekenisvol perspectief hebben en volgen De CvB indiceert 
vervolgonderzoek bij leerlingen wanneer er vragen zijn over het (start)niveau van de leerling, groot 
verzuim en/of motivatieproblemen.  
 
Planning en deelnemers 
De CvB komt wekelijks bijeen. Het eerste gedeelte van de agenda staat in het teken van instroom en 
plaatsingen. Hierbij zijn aanwezig de zorgcoördinator, de stagiaire orthopedagogiek de 
docentenbegeleider en de psycholoog. De locatiecoördinator is voorzitter van het CvB. Het tweede 
deel van de agenda gaat over OPP’s, zorgleerlingen, zorgbeleid en hulpvragen. Op verzoek en/of 
uitnodiging sluit de docent/mentor van de leerling aan.  
 
Voorbereiding 
De psycholoog en de zorgcoördinator bereiden het CvB voor.  De voorzitter is eindverantwoordelijk. 
Voor het indienen van een hulpvraag is er in MLS een format beschikbaar. De essentie van dit format:  

• Leerling-gegevens 
• Probleembeschrijving 
• Hulpvraag van de docent 
• Welke eerdere acties zijn ondernomen en onderzocht 
• Wat is het effect tot nu toe. 

 

Commissie van onderzoek  
Artikel 41 van de WEC bepaalt dat een clusterschool een Commissie van Onderzoek (CvO) moet 
hebben. Een CvO heeft als taak te beoordelen of en hoe een leerling kan worden toegelaten op de 
school. Op het moment van plaatsing bij RJJI De Hartelborgt kan het CvO geen uitspraak doen of een 
leerling wel of niet geplaatst mag worden op het Kompas College. Want alle geplaatste leerlingen in 
De Hartelborgt zijn verplicht om deel te nemen aan het onderwijsprogramma op het Kompas College. 
De taak en rol van het CvO is binnen het Kompas College belegd binnen het CvB.  
 
Het CvB laat zich voorafgaand aan de plaatsing altijd informeren door de gedragswetenschapper van 
RJJI De Hartelborgt. De CvB kan desgewenst extra advies vragen aan de voorzitter van de medische 
dienst, de jeugdpsychiater/sociaal psychiatrisch verpleegkundige en andere op de leerling betrokken 
disciplines. Om dit te borgen sluit de psycholoog twee wekelijks aan bij het PMO.  
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Bijlage 9: Functiebeschrijving VSO docent  
 
Docent Voortgezet Speciaal Onderwijs LB  
Functiewaardering: 43343 43333 43 43  
Salarisschaal: LB  
Activiteiten: Onderwijsproces, beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden, 
overdragen van informatie en vaardigheden  
 
Functiebeschrijving: 
Context: De werkzaamheden worden verricht op een school voor VSO-onderwijs. De school biedt 
opleiding en vorming aan leerlingen van met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of 
leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren en bereidt deze 
leerlingen voor op het vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.  
De docent LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en 
ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering.  
 
Resultaatgebieden  
1. Onderwijs en leerlingbegeleiding:  

- bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;  
- geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen;  
- ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie 

(ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je 
gewaardeerd wordt);  

- hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- 
en opvoedingsdoelen;  

- creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;  
- stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-

culturele achtergronden;  
- structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in 

homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;  
- kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;  
- speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en 

techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;  
- diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, stelt complexe 

OPP’s op en bespreekt de voortgang in het begeleidingsteam;  
- begeleidt leerlingen zoals voorzien in het OPP;  
- onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen  
- consulteert deskundigen en verwerkt hun adviezen in het OPP;  
- begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijs- en/of klassen-assistent;  
- bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met 

ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers;  
- houdt het leerling-dossier MLS bij;  
- geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van de leerling 

in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid;  
- neemt deel aan teamvergaderingen;  
- organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit.  

 
2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling:  

- ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling;  
- ontwikkelt eigen lesmateriaal;  
- formuleert les- en opvoedingsdoelen voor de dagelijkse onderwijsuitvoering;  
- draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma’s;  
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- draagt bij aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen;  
- vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,  
- gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en 

leeractiviteiten;  
- draagt bij aan de ontwikkeling van het (meerjaren) schoolplan;  
- houdt een werkdossier per groep bij;  
- houdt het leerling-dossier bij;  
- neemt deel aan teamvergaderingen;  
- organiseert buiten- en naschoolse activiteiten;  
- onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen.  

 
3. Professionalisering:  

- houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  
- neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;  
- houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 

vakliteratuur.  
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
- Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op 
basis van groepsplannen, het bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in 
onderwijsprogramma’s, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.  
- Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen 
van de school.  
- Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de 
bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering.  
Kennis en vaardigheden. 
- verdiepte theoretische didactische en pedagogische kennis ;  
- kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof;  
- inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school en de basisscholen in de regio;  
- inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening;  
- invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;  
- vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; 
- vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;  
- vaardig in het samenwerken met andere disciplines;  
- communicatieve vaardigheden.  
 
Werk- en denkniveau  
HBO+ werk- en denkniveau (door relevante cursussen, masterclasses, HBO-masters).  
Contacten: 

- met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te 
bespreken;  

- met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en  
moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven 
voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling;  

- met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijs- en klassen-
assistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot 
nadere afspraken te komen;  

- met collega’s, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te 
bespreken en door te verwijzen;  

- met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot 
oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen. 

 



27 

 

School ondersteuningsprofiel   Kompas College                                Oktober 2015 
 

Bijlage 10: Taakomschrijving Mentoraat op het Kompas College 
 
De leerlingen die onderwijs volgen op het Kompas College verblijven allemaal in RJJI De Hartelborgt. 
Allen hebben op de leefgroep een mentor. Met de mentor zoals in dit stuk omschreven bedoelen wij 
de schoolmentor, belast met schoolse zaken en verantwoordelijk voor contact met de mentor op de 
leefgroep. Hierna mentor genoemd.  
 
De mentor is het eerste aanspreekpunt bij zaken rondom de leerling en/of klas. De mentor draagt 
zorg voor de informatie en afspraken met en rondom een leerling. Hiervoor is overleg en afstemming 
noodzakelijk en het inzichtelijk maken van afspraken voor overige betrokken docenten. Anderzijds 
geven docenten ondersteuning in de (gezamenlijke) aanpak van de leerling / klas. 
De mentor werkt binnen de organisatie van de school en de instelling met de (individuele) leerling. 
Steeds zal de mentor, in het contact met de leerling, moeten zoeken naar de juiste balans tussen 
persoonlijke betrokkenheid en professionele afstand. Hierbij zijn de houding en de bejegening van de 
mentor richting de leerling, belangrijk. Door middel van gesprekken zal de mentor de werk- en 
gedragshouding van de leerling bespreekbaar maken en tot werkafspraken komen. 
 
Taken mentor  
De mentor heeft verschillende taken, maar allen zijn gericht op het onderwijs, de leerling en 
samenwerking met de leefgroep en ouders:  

- Kennis maken met de leerling, deze wegwijs maken in de school en de klas. 
- Zicht houden op het proces van leren, de gestelde leerdoelen en de leerresultaten van de 

leerling. 
- Mentorgesprekken houden. 
- Mentorlessen verzorgen. 
- De leerling stimuleren en motiveren voor zijn ontwikkeltraject. 
- Beantwoorden van vragen van de leerling m.b.t. scholing en (beroeps) perspectief, verwijzen 

indien nodig. 
- Deel B en deel C van het onderwijsperspectiefplan opstellen en evalueren. 
- Klassenbespreking voorbereiden en informatie/opbrengsten inzichtelijk maken (verzamelen 

van de collega docenten). 
- Op verzoek van gedragswetenschappers invullen van specifieke observatielijsten. 
- Cyclisch evalueren van de leerdoelen met de leerling. 
- Vorderingen en afspraken vastleggen in het OPP en daarna in MLS. 
- Collega’s informeren over afspraken m.b.t. de leerling. 
- Afhandeling incidenten in overleg met zorgteam en/of coördinator. 
- Contact onderhouden met ouders. 
- Contact onderhouden met mentor op de leefgroep. 
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Bijlage 11:  Functiebeschrijving  Zorgcoördinator Kompas College 
 
De zorgcoördinator is onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur belast met: 
Algemeen:  

- De zorgcoördinator organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingzorg binnen de school. 
- Hij/zij ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten en zorgt voor 

een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau.  
- Hij/zij voert inhoudelijke gesprekken met docenten en functionarissen van de inrichting en 

ziet er op toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden.  
- De zorgcoördinator coördineert de afname van intaketoetsen en neemt incidenteel toetsen 

af bij leerlingen. Daarnaast observeert hij/zij zo nodig leerlingen in de groepen. 
- Hij/zij initieert en bewaakt procedures voor planmatig werken met betrekking tot de leerling 

zorg binnen de school. 
- Het bewaken en evalueren van de kwaliteitszorgkalender inzake de uitvoering van de 

zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding. 
- Het uitwerken van ideeën en het opstellen van beleidsnotities over leerlingbegeleiding. 

 
Coördinerende taken: 

- Organiseren van de rapportagevorm en rapportage inhoud. 
- Het zorgdragen voor de globale planning (tijdpad) en coördinatie van de diverse onderzoeken 

in het kader van zorg aan leerlingen en leerlingbespreking. 
- Toegankelijk maken van informatie naar collega’s.  
- Coördineert activiteiten m.b.t schoolverlaters. 
- Het zorgdragen voor en het bestuderen en analyseren van leerlingengegevens. 
- Coördinatie van de voortgang en opbrengsten met betrekking tot de leerlingen. 
- Afstemming van eventuele externe hulpverlening. 
 

Begeleidende en coachende taken: 
- Ondersteunen bij het afnemen van toetsen t.b.v. het leerlingvolgsysteem. 
- Ondersteunen en adviseren bij het opstellen van het individuele onderwijstraject. 
- Adviseren en begeleiden bij leer- en werkhoudingsproblematiek. 
- Ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van de OPP’s. 
- Ondersteunen en adviseren bij klassenmanagement. 

 
Innoverende taken 

- Signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod. 
- Bijhouden van actuele ontwikkelingen op gebied van zorgverbreding. 
- Doen van voorstellen die leiden tot verbetering van de zorgverbreding. 

 
Externe contacten 
Het onderhouden van contacten met collega’s van de sector justitiescholen en collega’s  van de 
Aloysius Stichting. 
 
Lesgevende taken: 
In het functiehuis van Aloysius is de rol van zorgcoördinator belegd als een docent met speciale 
taken. Hierdoor blijven de lesgevende taken van kracht.  
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Bijlage 12:  Functiebeschrijving  Docentenbegeleider Kompas College  
 
De docentenbegeleider is onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur belast met: 
1.  Bijdrage beleidsvoorbereiding (boven schoolse)zorgbeleid in de school. 

- Analyseert het handelen van docenten, toets resultaten en leerling besprekingen en werkt op  
basis daarvan didactische leerlijnen uit. 

- Adviseert de locatiedirecteur bij het ontwikkelen en bewaken van de inhoud, kwaliteit 
en continuïteit van het onderwijs-en (leerling)zorgbeleid in de school (en het zorgbeleid op 
sectorniveau). 

- Vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid en onderhoudt 
interne en externe contacten met ouders, scholen, verwijzende instanties en hulpverlenende 
organisaties. 

- Levert een bijdrage aan de evaluatie van het onderwijsbeleid op het niveau van de school, op 
sectorniveau en in het samenwerkingsverband en aan de rapportage hiervan aan de 
inspectie.  

 
2.  Coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school 

- Is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en bereidt de bijeenkomsten voor. 
- Organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen. 
- Deelname aan de commissie van begeleiding. 
- Coördineert mede het 4D-traject binnen de school. 

 
3.  Begeleiding van leraren 

- Draagt kennis over leerlingenzorg over aan collega’s binnen de school. 
- Ondersteunt collega’s bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching. 
- Adviseert collega’s over leerlingen en organiseert collegiale consultatie. 
- Verleent orthopedagogische en ortho didactische ondersteuning aan leraren.  
- Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling  
- van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van OPP’s en het bewaken van het vervolg 

daarop.   
- Begeleidt en coacht collega’s in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van 

observatieformulieren. 
- Observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s voor aanpak van een 

leerling. 
- Ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen. 

 
4.  Professionalisering 

- Houdt de voor beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit. 
- Neemt deel aan scholings-en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie. 
- Bestudeert relevante vakliteratuur.    

 
Lesgevende taken: 

      In het functiehuis van Aloysius is de rol van docentenbegeleider belegd als een docent met speciale 
taken. Hierdoor blijven de lesgevende taken van kracht. 
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Bijlage 13: Functiebeschrijving: Locatiecoördinator Kompas College 
 
De locatiecoördinator is onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur belast met: 
1. Dagelijkse leiding op momenten dat de locatiedirecteur niet beschikbaar is. 
2. Dagelijkse begeleiding van leerlingen, OP en OOP. 

- Contacten onderhouden met afdelingshoofden en groepsleiding ten aanzien van 
leerlingbegeleiding, schorsingen en overige zaken die direct en / of indirect verband 
houden met het functioneren van de leerlingen. 

- Leiding geven aan leraren en leerlingen in geval van probleemsituaties. 
- Bevorderen van orde en regelmaat in de organisatie in algemene zin. 
- De locatiedirecteur schriftelijk verslaglegging doen van alle bewegingen die direct of 

indirect verband houden met schoolaangelegenheden. 
- De locatiedirecteur op verzoek schriftelijk informeren ten aanzien van het functioneren 

van OP en OOP. 
- De locatiedirecteur gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren over schoolse 

aangelegenheden in het belang van de organisatie in de ruimste zin. 
- Opstellen (dag)rooster. 
- Deelnemen aan vergaderingen en besprekingen, waarin zijn aanwezigheid is vereist. 
- Vergaderingen voorbereiden, waarin hij zelf als voorzitter plaats neemt. 

 
3. Mede uitvoering geven aan het vastgestelde pedagogisch beleid. 

- De zorg voor het doen uitvoeren en coördineren van de leerlingen begeleiding. 
- De zorg voor het doen uitvoeren van het pedagogisch beleid. 
- Het afhandeling en opvolging bij alarmsituaties 
- Het ondersteunen van medewerkers met betrekking tot de aanpak van gedragsmoeilijke 

leerlingen. 
 

4. Mede uitvoering geven aan het vastgestelde onderwijskundig beleid. 
- Mede de zorg voor het opstellen van leerplannen, schoolplan en het stimuleren en 

coördineren van werkzaamheden met betrekking tot leerplan en leerstofontwikkeling 
binnen de verschillende vakken/vakgroepen. 

- Het handhaven van regels, procedures en voorwaarden voor goed onderwijs. 
- Opstellen lesrooster. 

 
5.  Alle administratieve werkzaamheden die direct of indirect met punt 1 t/m 4 van doen 

hebben. 
- Alle administratieve werkzaamheden die direct of indirect voortvloeien uit hierboven 

omschreven taken. 
- Het verzorgen van administratieve werkzaamheden volgens vastgestelde procedures die 

voortvloeien uit de omschreven taken of anderszins schriftelijk aangegeven door de 
locatiedirecteur. 

- Registratie (laten) voeren van in- en uitstroom leerlingen, ziekte en / of aanwezigheid van 
OP en OOP van leerlingen. 

- Registratie voeren van storingen, schade aan inventaris en het gebouw, voor zover het 
belang van de school reikt en opdrachten verstrekken aan personen en / of bedrijven tot 
reparatie en / of herstel van deze schade voor zover de schade / storing van directe 
invloed is op het functioneren van de school als organisatie. 

 
Positie docent met coördinerende taken: Lesgevende taken: 
In het functiehuis van Aloysius is de rol van locatiecoördinator belegd als een docent met speciale 
taken. Hierdoor blijven de lesgevende taken van kracht. 
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Bijlage 14: Functieomschrijving psycholoog Kompas College  
 
Algemene omschrijving psycholoog 
De psycholoog werkt 0,8 fte bij het Kompas College. De psycholoog maakt onderdeel uit van het CvB 
en functioneert als schakel tussen het Kompas College en de inrichting. De psycholoog adviseert bij 
beleidsontwikkeling met betrekking tot plaatsing van leerlingen.  De psycholoog verricht 
onderzoeken en ontwikkelt het beleid op schoolniveau, neemt deel aan multidisciplinaire 
overlegmomenten en vertaalt de actuele theoretische kennis naar passend plan van aanpak voor de 
schoolsituatie.  
 
Taakstelling psycholoog. De psycholoog als psychodiagnostisch en ortho didactisch specialist. 

- Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing van leerlingen in de 
school. 

- Analyseert gegevens van scholen van herkomst en/of  toeleveringsinstellingen. 
- Observeert de leerlingen individueel en in groepsverband. 
- Verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af en analyseert de testresultaten ten behoeve 

van advisering, behandeling, begeleiding.  
- Het bespreekbaar maken en afstemmen van OPP’s in overleg met leraren, gespecialiseerd 

ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden. 
- Coördinatie rondom het opstellen van het OPP. 
- Bespreekt het handelingsplan met de docenten en ziet toe op de uitvoering hiervan. 
- Neemt actuele informatie over de leerlingen vanuit overleg mee in aanpassingen van het 

schoolhandelingsplan. 
- Adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen. 
- Geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers over bepaalde 

probleemsituaties. 
- Voert herhalingsonderzoeken uit op indicatie. 

 
De psycholoog als specialist 

- Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit. 
- Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie. 
- Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 

vakliteratuur. 
 
De psycholoog is bevoegd tot/ verantwoordelijk voor: 

- beslist bij/over: het ontwikkelen van beleid op schoolniveau;  
- het verrichten van diagnostisch onderzoek, afnemen van tests en het analyseren van de 

testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling; 
- het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 

 Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, didactische en pedagogische doelen  en 
beleidslijnen van de school. 

 Verantwoording: aan het management van de school over het psychodiagnostische en ortho 
didactische onderzoek. 
 
De psycholoog en zijn/haar kennis en vaardigheden: 

- brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van 
orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 

- kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en); 
- kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van het SBO/(V)SO; 
- kennis en/of ervaring m.b.t. het onderwijs in een justitiële setting en onze doelgroep 

(leermoeilijkheden, gedragsproblemen); 
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- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 
- vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 
- vaardigheid in het begeleiden van leerlingen; 
- vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management. 

 Universitaire opleiding orthopedagogiek/psychologie. 
 
De psycholoog heeft contact: 

- Met leerlingen ter verkenning van hulpvragen en/of startgesprek. 
- Met ouders/verzorgers over de resultaten van onderzoeken, de daaruit voortvloeiende 

adviezen en de uitwerking ervan naar handelingsplannen, waarbij van emotionele 
weerstand sprake kan zijn. 

- Met het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen 
om af te stemmen en hen te adviseren. 

- Met de gedragswetenschappers van De Hartelborgt over de diagnose over de leerling, 
achtergrond en het traject om tot afspraken te komen. 

- Met vertegenwoordigers van verwijzende scholen en scholen waarnaar verwezen wordt 
over gegevens, na toestemming ouders, met betrekking tot de leerling om af te stemmen 
en te adviseren. 

- Met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken 
en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen. 
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Bijlage 15: Procesbeschrijving: in-, door- en uitstroom Gesloten onderwijs. 24-09-2015 
CvB= commissie van begeleiding, OPP= Onderwijs Perspectief Plan, MLS= Maatwerk Leerling volg Systeem, ZoCo = Zorgcoördinator.             Bron: www.Aloysiusstichting.nl;  

 

                                                                                                       INSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

0 
In-
put 

Leerling wordt 
opgenomen in de 
instelling; 
Opname wordt 
aangekondigd op 
school 

Leerling verblijft in 
instelling 

De jongere wordt in de instelling 
geplaatst voor een (on) bepaalde 
duur (behandeltraject / 
crisisobservatietraject). 

Instelling    Duur verblijf 
leerling op de 
instelling 
onbekend 

 

1 Instelling levert 
dossier nieuwe 
leerling aan 

Dossier/trajectplan van 
de instelling wordt 
aangeleverd op school. 
Opmerking: 
schoolgegevens zijn vaak 
minimaal 

De instelling levert de aanwezige 
gegevens en trajectplan aan  school. 
Zij doet dit zodra bekend is dat de 
leerling geplaatst gaat worden.  

Instelling De werkdag na 
plaatsing in de 
instelling. 

  Schoolgegevens 
zijn minimaal of 
ontbreken 

Actie na 
startgesprek 

2 
 

Instelling meldt 
leerling aan voor 
startgesprek op 
school 

Afspraak voor 
startgesprek 

De school neemt contact op met de 
leefgroep van de instelling voor een 
afspraak voor een intakegesprek 
 

Voorzitter CvB Hele jaar Leerling verblijft 
in/op 
instelling/dagbeha
ndeling 
 
 

 Plaatsing 
zonder intake: 
leerling zit 
daardoor in een 
verkeerde 
groep (zowel 
pedagogisch als 
didactisch). 

School meld bij 
instelling. 

3 
 
 

(lid van) CvB 
houdt 
startgesprek met 
leerling 

Startgesprek De leerling heeft een gesprek met lid 
CvB van school 
 

voorzitter CvB 
 

z.s.m. na 
opname 
instelling 

Deelname door 
leerling aan 
gesprek is vereist 
 

Startmap: 
Inschrijfgegevens; 
Checklist afname 
startgesprek 
 

Informatie die 
de leerling 
tijden het 
intakegesprek 
geeft 

Contact 
opnemen met 
vorige school, 
toetsen 
afnemen 

4 Leerling wordt 
ingeschreven  

Leerling wordt 
ingeschreven in leerling-
administratie 

De administratie ontvangt 
startformulier en schrijft de leerling 
in op school. 
 

Coördinator/ Administratie 
 
 
 

1e dag van 
inschrijving op 
school 

Inschrijfbewijs 
instelling 
 

Intakeformulier Te weinig info 
om leerling in 
te schrijven: 
geen 
bekostiging. 

Administratie 
schrijft met 
terugwerkende 
kracht in 

5 Info opvragen Informatie (en eventueel 
beschikbaar OPP) van 
voorgaande school 
wordt opgevraagd 
 

Lid CvB neemt contact op met 
voorgaande school (scholen) voor 
overdracht. 

Voorzitter CvB 
 
 
 
 

Z.s.m. na intake 
 

Formele 
toestemming van 
de ouders/leerling 
 

Contacten vastleggen in 
MLS 
Toestemmingsformulier  
 

Tijdrovend en 
arbeids-
intensief 
proces, 
waardoor info 
vaak veel te 
laat 

School toetst 
leerling zelf 

http://www.aloysiusstichting.nl/
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                                                                                                       INSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

beschikbaar is 

6 Bepalen welke 
klas en opleiding 

Klassenindeling De CvB bepaalt n.a.v. intake in welke 
klas de leerling het beste zou passen. 
Dit wordt aan de leefgroep gemeld. 
 

Voorzitter CvB 
 

1e/ 2e dag van 
opname op 
school 

Gegevens vorige 
school; 
belangstelling 
leerling; 
onderwijsaanbod 
en klassengrootte 

 
 
 
 

Onderwijsaanb
od is niet 
passend 
 

Zo passend 
mogelijk 
aanbod op 
maat, in 
overleg met 
leerling en 
ouders/verzorg
ers 

7 Kennismaking 
school 

De leerling bezoekt 
school en ontvangt 
relevante info en maakt 
kennis met docenten 

Een medewerker van de school 
verzorgt de kennismaking en 
bespreekt de school(klasse)regels 
 

Medewerker school 
 

Direct na start 
op school 

    

8 
 
 
 
 

Leerling start in 
de afgesproken 
klas 

De leerling volgt de 
lessen 
 

De leerling start in de betreffende 
klas en volgt het programma 
 

Leerling     Leerling komt 
niet opdagen, 
weigert school 
 

Instelling of 
school probeert 
leerling te 
motiveren toch 
te komen. 

9 
 
 
 

Uitvoeren 
onderzoeken en 
observaties 

De leerling wordt 
getoetst en/of 
geobserveerd 
 

Om tot een definitief OPP te komen 
worden bij de leerling een aantal 
toetsen en/of (didactische) 
onderzoeken afgenomen. Ook de 
onderwijsbehoefte wordt 
beschreven. 
 

gedragswetenschapper 
 

Week 1-2-3-4 
 

    Toets 
resultaten. 
Observaties 
docenten; 
discrepantie 
mogelijkheden/
prestaties 

10 
 

Opstellen 
ontwikkelingsper
spectief (OPP) 

OPP deel A en B 
 

Deel A wordt ingevuld door lid CvB 
Deel B door de mentor. 
Zo veel mogelijk wordt plan van 
school van herkomst gevolgd. 
 

CvB en docenten  
 

Binnen 2-4 
weken 
 

 
 
 

Format OPP , deel A en 
B 
 

Didactische 
doelen worden 
niet op tijd 
geleverd door 
de betreffende 
docenten 

Coördinator 
/gedragsweten
schapper 
coördineert en 
controleert 

11 Ondertekenen 
OPP 
 

Ondertekend OPP 
 

Lid CvB en leerling ondertekenen het 
OPP 
 

Locatiedirecteur 
 

Binnen 6 weken 
 

OPP is ingevuld 
 

Format OPP, deel A en 
B 
 

OPP kan niet 
binnen 
wettelijke 
termijn 
ondertekend 
worden. 
Leerling en/of 
ouder weigert 
te tekenen 
 

Er wordt 
gestart met 
uitvoering OPP, 
ondertekening 
volgt z.s.m.  
Werkinstructie 
‘niet 
ondertekenen 
OPP’. 
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                                                                                                       INSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

12 
 

Overhandigen 
OPP aan instelling 

OPP sturen naar 
instelling 
 
 

Het OPP wordt aan de instelling ter 
informatie aangeboden 

Lid CvB 
 

 Na ondertekening 
OPP 

   

13 Bespreken met 
instelling 
conform locatie 
specifieke 
afspraken 

 Lid CvB participeert in planbespreking 
van instelling, en stemt doelen af, 
conform visie 1 kind 1 plan. 
uitvoering afhankelijk per locatie 
 
 
 

Lid CvB Afhankelijk 
afspraken 
instelling 

  Niet kunnen 
werken 
conform 1 kind- 
1 plan.  

Bespreken met 
instelling 

                                                                                                       UITVOERING OPP PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

14 OPP is 
vastgesteld door 
school en leerling 
en/of ouders/ 
verzorgers 

Vastgesteld OPP  

N.B.  

Vanaf 16 jaar mogen 

leerlingen zelf het OPP 

ondertekenen.  

Verzorgers: hieronder 

wordt ook de 

groepsleiding van de 

instelling verstaan. 

Na de inschrijving op school wordt 
binnen 6 weken OPP deel A en B 
opgesteld en vastgesteld. 

CvB Binnen 6 weken 
na inschrijving 
of start 
schooljaar 

 OPP 
kwaliteitszorgkalender 

Geen 
definitieve 
vaststelling als 
ouders niet 
tekenen 

Werkinstructie 
‘niet 
ondertekenen 
OPP’ 

15 Docent stelt 
doelen op 

(DOELEN)  

Op basis van de 

schoolstandaard worden 

pedagogische en 

didactische doelen 

geformuleerd 

Elke groep heeft zijn eigen 
pedagogisch en didactisch plan. Op 
schoolniveau wordt dit uitgewerkt in 
arrangementkaarten. 

CvB Voor aanvang    De IB of 
gedragswetens
chapper 
controleert 

16 Docent voert plan 
uit 

(DOEN)  

De docent werkt 

opbrengstgericht 

De docent voert zijn plan uit. Hij doet 
dit opbrengstgericht, dus niet 
volgend, maar plannend. 

CvB Aanvang 
periode 

  
 

  

17 Leerlingen maken 
methode 
onafhankelijke 
toets 

(DATA)  

Alle leerlingen zijn 

getoetst. Leerling-data 

beschikbaar 

School verzamelt data, waaronder 
toets gegevens, maar ook inschalen 
op leergebied overstijgende doelen 

CvB Januari    Zorgcoördina-
tor controleert 

javascript:tstexpandByID(%22e71%22);
javascript:tstexpandByID(%22e71%22);
javascript:tstexpandByID(%22e71%22);
javascript:tstexpandByID(%22e71%22);
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                                                                                                       INSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

18 Invoeren en 
duiden van 
gegevens 

(DUIDEN) 

Analyse van toets- en 

observatiegegevens 

 

Docent voert de data in het MLS 
(deel C OPP) in, en op daarvan 
vergelijking gemaakt met de 
schoolstandaard. Het arrangement 
wordt op basis daarvan 
gecontinueerd of aangepast 

Docent Januari      

19 Pedagogische 
didactische 
groepsbespreking 

(DOELEN)  

Bespreken en vaststellen 

didactische en 

pedagogisch plan 

De CvB bespreekt de data en concept 
plan. Waar nodig worden individuele 
leerlingen besproken. Opstellen 
nieuw deel B OPP. 

CvB/ docent Januari/ 
februari 

    

20 Gesprek 
docent/leerling 
en event. 
Ouders/ 
verzorgers 

Gesprek geweest met 
alle leerlingen en /of  
ouders/verzorgers.  
Tekenen voor gezien of 
akkoord 
 
 

De resultaten van de afgelopen 
periode en de doelen voor de 
komende periode worden met de 
leerling en/of de ouders/verzorgers 
besproken. Zij tekenen voor gezien of 
voor akkoord.  
 

Docent 
 

   
 

 CvB controleert 
 

21 Uitvoeren nieuw 
plan 

 (DOEN)  

Uitvoeren van plan 

 

Het bijgestelde plan wordt 
uitgevoerd  

Docent Februari    Aantekenen dat 
gesprek is 
geweest 

22 Leerlingen maken 
methode 
onafhankelijke 
toets 

 (DATA)  

Alle leerlingen zijn 

getoetst. Leerling-data 

beschikbaar 

School verzamelt data, waaronder 
toets gegevens, maar ook inschalen 
op leergebied overstijgende doelen 

CvB Mei/Juni    Zorgcoördina-
tor controleert 

23 Invoeren en 
duiden van 
gegevens 

 (DUIDEN) 

Evaluatie in OPP 

 

Docent voert de data in MLS (deel C)  
in, en op daarvan vergelijking 
gemaakt met de schoolstandaard. 
Het plan wordt op basis daarvan 
gecontinueerd of aangepast. 
 

Docent  Juni      

24 Didactische 
groepsbespreking 

 (DOELEN)  

Bespreken en evalueren 

didactische gedeelte 

plan 

De CvB bespreekt de data en 
evalueert het plan. Waar nodig 
worden individuele leerlingen 
besproken. 

CvB/ docent Juni/juli     
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                                                                                                       INSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

25 Pedagogische 
groepsbespreking 

 (DOELEN)  

Bespreken en evalueren 

pedagogisch gedeelte 

plan 

De CvB bespreekt de data en 
evalueert het plan. Waar nodig 
worden individuele leerlingen 
besproken 

Cvb/docent Juni/juli     

26 Gesprek 
docent/leerling 
en event. 
Ouders/ 
verzorgers 

Gesprek geweest met 

alle ouders, ouders 

tekenen voor gezien of 

akkoord 

 

De resultaten van de afgelopen 
periode en de doelen voor de 
komende periode, alsmede het 
uitstroomperspectief worden met 
ouders besproken. Ouders tekenen 
voor gezien of voor akkoord. 

Docent Juni/juli    CvB controleert 

                                                                                                       UITSTROOM PROCESBESCHRIJVING 
Nr. Processtap Resultaat Omschrijving Verantwoordelijke Periode Indicator Instructie-document Risico’s Beheers-

maatregel 

27 Definitieve 
uitstroomdatum 
wordt bekend 
gemaakt door 
instelling 

Leerling stroomt uit 
 
 
 
 
 

De vermoedelijke uitstroomdatum 
wordt omgezet naar de definitieve 
uitstroomdatum. De instelling stelt 
de school hiervan op de hoogte. 

Instelling Hele jaar Rechterlijke 
uitspraak of 
wijziging 
behandeling 

 De instelling 
stelt niet of pas 
achteraf op de 
hoogte 
 

De instelling 
stelt niet of pas 
achteraf op de 
hoogte 

28 Aanpassen OPP Het OPP deel B wordt 
aangepast op definitieve 
uitstroomdatum 
 
 
 

School past het onderwijsaanbod aan 
op de definitieve verblijfsduur. 
School werkt, zo mogelijk, toe naar 
certificering/diplomering 

CvB  uitstroomdatum 
 

OPP  Leerling 
vertrekt direct, 
geen 
aanpassing van 
het traject 
mogelijk 

29 Opstellen OPP 
deel C 

OPP deel C 
 
 

OPP deel C wordt opgesteld en 
portfolio wordt samengesteld en 
overgedragen aan de leerling 

Voorzitter CvB 
 

    Coördinator 
coördineert en 
controleert 

30 Uitschrijven 
leerling 

De leerling wordt 
uitgeschreven  
 
 

De administratie ontvangt het bewijs 
van inschrijving van de nieuwe school 
van de instelling en schrijft de leerling 
uit. 
 

Administratie 
 

   Er is geen 
bewijs van 
inschrijving van 
nieuwe school. 

Administratie 
schrijft toch uit, 
i.v.m. 
plaatsbekosti-
ging 



School ondersteuningsprofiel   Kompas College                                Oktober 2015 
 

Bijlage 16:    Kwaliteitszorgkalender  2015-2016             

 

 Kwaliteitszorgkalender Kompas College 
 
 

Hulpmiddelen (in blauw): 
AMN toets, leerlingbespreking, LGO leerlijn , document leerlingbespreking, MLS: 
plannen (OPP) leerling volgen en maken van het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Dagelijks: Absentieregistratie in MLS 
Wekelijks: Klassenbezoeken /flitsbezoeken 
2 Wekelijks: Psycho-medisch overleg (PMO) samen met collega’s Hartelborgt  
Wekelijks: startgesprekken met nieuw ingestroomde leerlingen 
Wekelijks: Overleg Commissie van begeleiding/ 2- wekelijks analyse rapporten 
2 keer per jaar: evalueren OPP/nieuw OPP 
2 keer per jaar AMN toets langverblijf 
3 keer per jaar leerlingbespreking  
Instroomklassen leerlingebespreking: week 5 
Wekelijks: Klassenbezoeken /flitsbezoeken 
Volgens jaarplanning: overleg MR 

 
 Activiteiten leerkracht/mentor Zorgcoördinator Locatie-

coördinator 
Docentenbegelei
der 

School-
psycholoog 

Locatie-
directeur 

S 
E 
P 
T 
E 
M 
B 
E 
R 

Data 
Didactische data verzamelen in 
MLS/klassenmap voor evaluatie OPP en 
nieuw OPP 
 
Duiden 
Rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
 
 
Doelen 

Data 
Data verzamelen 
nieuwe leerlingen: 
Startgesprekken 
informatie school van 
herkomst 
Instroom-doorstroom 
leerlingen 
 
Klassenbezoeken 4D 
 

Data 
 
Duiden 
schoolniveau: 
Resultaten genereren 
uit MLS 
 
Duiden 
Data vergelijken met 
de schoolstandaard. 
 

Data 
Klassenbezoeken 4D 
Data genereren uit 
MLS 
 
 
Doen 
Ondersteunen/monit
oren 
leerlingbespreking 
instroomklassen 

Data 
Data verzamelen 
nieuwe leerlingen: 
Startgesprekken 
Dossieranalyses (OPP 
deel A) 
Intentionele 
observaties 
 
 
Doen 

Data 
Flitsbezoeken 
LTO-MTO laten 
afnemen 
 
 
Duiden 
Werken alle 
teamleden met de 
zelfde visie 
Opbrengst gericht,  
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Doelen bespreken met de leerlingen voor 
komende periode; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten van komende 
periode? 

 Waar gaat de leerling aan werken? 
Hulpmiddel AMN-toets 

Doen 
Ondersteunen/monitor
en leerlingbespreking 
leerrichtingen  

Duiden 
Werken alle 
teamleden met de 
zelfde visie 
Opbrengst gericht,  
cyclisch(4D) werken? 
Worden de afspraken 
over het  doorlopen 
van het 4D model 
nagekomen? 

 
Doen: Begeleiden: Is 
iedere leerrichting 
voorzien van 
lesmateriaal per 
leerling op niveau 
Klassenmappen in 
orde van elke klas 

Ondersteunen/monit
oren 
leerlingbespreking 
VIC/FOBA klassen 

cyclisch(4D) 
werken? 
 
Worden de 
afspraken over het  
doorlopen van het 
4D model 
nagekomen? 
 
Bijstellen/ gereed 
maken 
Jaarplansysteem  

O 
K 
T 
O 
B 
E 
R 

Doen 
Uitvoeren OPP 

 data verzamelen 

 gaat de uitvoering volgens 
verwachting 

 rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen.  

Hulpmiddel: Leerlijn Leren leren 
 
Een persoonlijk ontwikkelpunt formuleren 
voor POP 
 
Duiden 
Leerlingbespreking 1 
Hulpmiddel: document leerlingbespreking 

 data evalueren 

 gaat de uitvoering volgens 
verwachting 

 Leerdoelen korte termijn tot OPP 2 
opstellen 

 Rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen.  

Coördineren uitstroom 
leerlingen 
Interne 
doorplaatsingen 
leerlingen 
 
Ondersteunen 
collega’s MLS 
 
 
 
 
 
 
Duiden 
Ondersteunen/monitor
en leerlingbespreking 
leerrichtingen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een persoonlijk 
ontwikkelpunt 
formuleren voor POP 
 
 
Ondersteunen 
locatiedirecteur bij 
ontwikkelpunten 
medewerkers voor 
POP  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een persoonlijk 
ontwikkelpunt 
formuleren voor POP 
 
Duiden  
Ondersteunen/monit
oren 
leerlingbespreking 
instroomklassen 
 

Ondersteunen 
collega’s MLS 
 
 
 
 
Ondersteunen 
collega’s MLS 
 
Een persoonlijk 
ontwikkelpunt 
formuleren voor POP 
 
Duiden 
Ondersteunen/monit
oren 
leerlingbespreking 
VIC/FOBA klassen 
 

Doelen 
Schoolbegroting 
gereed  
Geïntegreerd 
sociaal 
veiligheidsplan 
gereed (2017) 
 
Doelen 
Voor alle 
medewerkers: 
Ontwikkelpunten 
vanuit de POP / 
gesprekken 
teamniveau 
omzetten naar een 
professionaliserings
plan 
 
Doen 
Bijstellen/ gereed 
maken school-
ondersteuningsplan 
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 Activiteiten leerkracht/mentor 
 

Zorgcoördinator Locatie-
coördinator 

Docenten-
begeleider 

School-
psycholoog 

Locatie-
directeur 

N 
O 
V  
E  
M 
B 
E 
R 

Doelen 
Doelen bespreken met de leerlingen voor 
komende periode; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten van komende 
periode? 

 Waar gaat de leerling aan werken? 
 
Doen 
Uitvoeren OPP 

- data verzamelen 
- gaat de uitvoering volgens 

verwachting 
rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen 
Hulpmiddel: Leerlijn Leren leren (LGO) 

Data 
Verzamelen data 
flitsbezoeken in 
professionaliseringsma
p 
 
Duiden  
Analysen ongeoorloofd 
verzuim 

Data 
Verzamelen data 
Klassenbezoeken 4D 
in 
professionaliserings 
map 
 
Duiden 
schoolniveau: 
Resultaten genereren 
uit MLS 
 
Data vergelijken met 
de schoolstandaard. 
 
 
 

Data 
Verzamelen data 
Klassenbezoeken 4D 
in 
professionaliserings
map 
 
 
 
Coördinatie 
onderwijsinhoud 
 
 

Data 
Intentionele 
observaties 
 
 
 
Duiden  
Analyse 
ondersteunings-
behoeften en LGO 
leerlijnen.  
 
 
Overleg VIC/ FOBA 
 
 

Data 
Verzamelen data 
flitsbezoeken in 
professionaliserings
map 
 
Duiden 
Input 
zorgcoördinator 
ongeoorloofd 
verzuim 
 
1e Evaluatie met 
Hartelborgt 
ongeoorloofd 
verzuim 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

Data 
Didactische gegevens lln. verzamelen  
Cijfers invoeren in MLS 
Duiden 
Starten met evaluatie 
ontwikkelingsperspectief (OPP) in deel C en 
nieuw OPP deel B. 
OPP Deel A bijwerken  
De mentor zorgt ervoor dat de toets- en 
examengegevens worden van afgelopen 
maanden opgenomen in het OPP deel A van 
de betreffende leerling (evaluatie) 
Hulpmiddel MLS 
 
 
 
 

 
Doen 
Coördineren in- door- 
en uitstroom leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 

Coördinatie 
roosterwijzigingen 
Duiden 
Analyseren 
incidenten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1e JPS-Analyse  - 
meting en 
verbeterpunten op 
schoolniveau 
 
1e Evaluatie nazorg 
1e Evaluatie 
incidenten 
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 Activiteiten leerkracht/mentor 
 

Zorgcoördinator Locatie-
coördinator 

Docenten-
begeleider 

Psycholoog Locatie-
directeur 

J 
A 
N 
U 
A 
R 
I 

Doelen 
Bespreken ontwikkelingsperspectief met 
leerlingen (OPP-gesprekken) 

 Resultaten bespreken  

 Nieuw OPP maken samen met 
leerling 

 De leerling bekend maken met zijn 
leerdoelen  

 
OPP getekend bij Psycholoog 
Overdracht doen waar nodig naar collega’s op 
basis van nieuwe ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. 
Het nieuwe OPP bespreken met de leerlingen 
voor het komende half jaar; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten in het volgend 
schooljaar? 

 Waar gaat de leerling aan werken? 

 Leerdoelen korte termijn tot 
leerlingbespreking 2 opstellen 

Het OPP gestuurd naar de ouders 
ondertekend en teruggestuurd (van de 18- 
lln) 
 

Data  
Klassenbezoeken 4D 
Startgesprekken 
Informatie school van 
herkomst 
Informatie verzamelen 
externe contacten 
 
Duiden 
AMN-resultaten 
genereren/analyseren 
Analyseren 
ongeoorloofd verzuim 
 
 
 
 

Data 
Gesprekken met 
collega’s over nieuw 
lesrooster  
 
 
 
 
 
Duiden  
Coördinatie 
aanpassingen van het 
lesrooster 
 
Coördinatie 
incidentenafhandelin
g 
 
Doen 
Coördinatie 
doorlopend 
schoolprogramma 

Data 
Didactische data 
verzamelen: 
Generen trendanalyse 
Analyse 
ondersteunings-
behoeften en LGO 
leerlijn(en) 
 
Doen 
Monitoren: zijn alle 
OPP’s nagelezen op 
didactische 
leerdoelen 
 
 

Data 
Intentionele 
observaties  
 
 
Doen 
Monitoren: zijn alle 
OPP’s nagelezen op 
pedagogische 
leerdoelen en 
ondersteuningsbeho
eften Alle OPP’s 
ondertekend in 
Dossier 
 
Lid CvB (data, duiden 
op leerkracht, 
leerling niveau) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duiden 
Input van 
Psycholoog: zijn alle 
OPP’s nagelezen/ 
ondertekend in 
dossier. 
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F 
E 
B 
R 
U 
A 
R 
I 

Data 
Didactische data verzamelen  
Cijfers invoeren in MLS 
 
Duiden  
Gegevens duiden 
 
Doelen 
Doelen bespreken met de leerlingen voor 
komende periode; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten van komende 
periode? 

 Waar gaat de leerling aan werken? 

 Leerdoelen korte termijn tot 
leerlingbespreking 3 opstellen 

 
Doen 
Uitvoeren OPP  
Hulpmiddel: Leerlijn Leren leren (LGO) 

Data  
Klassenbezoeken 4D 
Startgesprekken 
Informatie school van 
herkomst 
Informatie verzamelen 
externe contacten 
 
 
 
 
 
 
 
Data/duiden 
CvB overleg 
 

Data 
Klassenbezoeken 4D 
Data genereren uit 
MLS 
 
 
 
 
 
Duiden 
schoolniveau: 
Resultaten genereren 
uit MLS 
 
Data vergelijken met 
de schoolstandaard. 
 
Data/duiden 
CvB overleg 
 

Data  
Klassen bezoeken 4D 
Data genereren uit 
MLS 
 
Duiden 
schoolniveau: 
Vergelijking data met 
de schoolstandaard. 
 
Data/duiden 
CvB overleg 
 
 
 
Doen 
Coördinatie 
onderwijsinhoud 

Data 
Intentionele 
observaties  
Startgesprekken 
Dossieranalyses (OPP 
deel A) 
 
 
Coördinatie OPP’s 
sturen naar ouders 
 
 
Data/duiden 
CvB overleg 
 
 

Data 
Flitsbezoeken 
 
 
 
 
 
 
Duiden 
Doel 
schoolstandaard 
behaald 
Opbrengsten 
vergelijken met 
andere scholen. 
Analyse 
ziekteverzuim 
medewerkers 
 

 Activiteiten leerkracht/mentor 
 

Zorgcoördinator Locatiecoördinato
r 

Docenten-
begeleider 

Psycholoog Locatiedirecteur 

M 
A 
A 
R 
T 

Data   
Didactische gegevens verzamelen 
Duiden 
Leerlingbespreking 2 
Hulpmiddel: document leerlingbespreking 

 data evalueren 

 gaat de uitvoering volgens 
verwachting 

Rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
Doelen 
Ondersteunings-behoeften  van de leerlingen 
zijn vertaald naar leerkrachtgedrag 

Data 
Verzamelen data 
klassenbezoeken 4D in 
professionaliseringsma
p 
Startgesprekken 
Informatie school van 
herkomst 
Informatie verzamelen 
externe contacten 
 
Doen 
Coördineren in- door- 

Data 
Verzamelen data 
klassenbezoeken 4D 
in 
professionaliserings 
map 
 
Gesprekken met 
collega’s over 
roosters 
 
 
 

Data 
Verzamelen data 
klassenbezoeken 4D 
in 
professionaliserings
map 
 
 
Doen 
Introductie: Leren 
taken uitvoeren 
 
 

Data 
Intentionele 
observaties  
Startgesprekken 
Dossieranalyses (OPP 
deel A) 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
Verzamelen data 
flitsbezoeken in 
professionaliserings
map 
 
 
 
 
 
Duiden 
Voor alle 
medewerkers: 
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Doelen 
Doelen bespreken met de leerlingen voor 
komende periode; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten van komende 
periode? 

Waar gaat de leerling aan werken? 

 Leerdoelen korte termijn tot 
leerlingbespreking 3 opstellen 

 
Introductie: Leren taken uitvoeren 
Hulpmiddel: Leren taken uitvoeren (LGO) 
 

en uitstroom 
leerlingen. 
Introductie: Leren 
taken uitvoeren 
 
 
 
 
Duiden  
Analyseren 
ongeoorloofd verzuim 
 
Ondersteunen 
collega’s MLS 
 

 
 
 
Doelen 
Coördinatie 
aanpassingen van het 
lesrooster 
 
Doen 
Coördinatie 
incidenten-
afhandeling. 
Introductie: Leren 
taken uitvoeren 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duiden 
Analyse 
ondersteunings-
behoeften en LGO 
leerlijnen 
 
Ondersteunen 
collega’s MLS 
 

Ontwikkelpunten 
vanuit de POP 
evalueren  
 
Doelen 
Op teamniveau 
bijstellen van het  
professionaliserings
plan  

A 
P 
R 
I 
L 

Doen 
Uitvoeren OPP 

 Ontwikkelen om te werken m.b.v. 
het activerend direct instructie 
model. 

 Rekening houdend met 
ondersteunings-behoeften van de 
leerlingen.  

 data evalueren 

 gaat de uitvoering volgens 
verwachting 

Rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 
Hulpmiddel: Leren taken uitvoeren (LGO) 
 

Data/duiden 
CvB overleg 
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
Klassenbezoeken 4D 
 

Data/duiden 
CvB overleg 
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
Klassenbezoeken 4D 
 
 
Duiden 
Analyseren 
incidenten/rapporten 
 

Data/duiden 
CvB overleg 
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
Klassenbezoeken 4D 
 

Data/duiden 
CvB overleg 
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 

Duiden 
2e JPS-Analyse  - 
meting en 
verbeterpunten op 
schoolniveau 
 
 
Evalueren met HB 
ongeoorloofd 
verzuim 
 

M 
E 
I 

Data 
Didactische data verzamelen  
Cijfers invoeren in MLS 
Duiden 
Leerlingbespreking 3 
Hulpmiddel: document leerlingbespreking 

Data  
Flitsbezoeken 
Startgesprekken 
Informatie school van 
herkomst 
Informatie verzamelen 

Data 
Gesprekken met 
collega’s over 
roosters 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data 
Intentionele 
observaties  
Startgesprekken 
Dossieranalyses (OPP 
deel A) 

Evaluatie met team 
kwaliteitszorgkalen
der en Overzicht 
taken en rollen 
 
 



7 

 

School ondersteuningsprofiel   Kompas College                                Oktober 2015 
 

 

 data evalueren 

 gaat de uitvoering volgens 
verwachting 

Rekening houdend met de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
Doelen 
Ondersteuningsbehoeften  van de leerlingen 
zijn vertaald naar leerkrachtgedrag 
Doelen 
Doelen bespreken met de leerlingen voor 
komende periode; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten van komende 
periode? 

 Waar gaat de leerling aan werken?  

 Leerdoelen korte termijn tot OPP 2 
opstellen 

Duiden 
Eind mei: Starten met evaluatie 
ontwikkelingsperspectief (OPP) deel C en 
nieuw OPP deel B. 
OPP Deel A eventueel bijwerken  
De mentor zorgt ervoor dat de toets- en 
examengegevens worden van afgelopen 
maanden opgenomen in het OPP deel A van 
de betreffende leerling (evaluatie) 
Hulpmiddel MLS 
Hulpmiddel: Leren taken uitvoeren (LGO) 
Introductie: Leren functioneren is sociale 
situatie  

externe contacten 
 
 
 
 
 
Duiden 
Werken alle teamleden 
met de zelfde visie 
Opbrengst gericht,  
cyclisch(4D) werken? 
 
Worden de afspraken 
over het  doorlopen 
van het 4D model 
nagekomen? 
 
 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 

Doen 
2e Evaluatie nazorg 
2e Evaluatie 
incidenten 
 
 
Duiden 
Werken alle 
teamleden met de 
zelfde visie 
Opbrengst gericht,  
cyclisch(4D) 
werken? 
 
Worden de 
afspraken over het  
doorlopen van het 
4D model 
nagekomen? 
 
Alle medewerkers: 
Training 
crisismanagement 
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 Activiteiten leerkracht/mentor Zorgcoördinator Locatie-
coördinator 

Docenten-
begeleider 

Psycholoog Locatie-
directeur 

J 
U 
N 
I 

Doelen 
Bespreken ontwikkelingsperspectief met 
leerlingen (OPP-gesprekken) 

 Resultaten bespreken  

 Nieuw OPP maken samen met 
leerling 

 Leerling bekend maken met zijn 
leerdoelen  

OPP getekend bij Psycholoog 
Overdracht doen waar nodig naar collega’s op 
basis van nieuwe ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. 
Het nieuwe OPP bespreken met de leerlingen 
voor het komende half jaar; 

 wat kun je op basis van de vorige 
gegevens verwachten in het volgend 
schooljaar? 

 Waar gaat de leerling aan werken? 
Het OPP gestuurd naar de ouders 
ondertekend en teruggestuurd (van de 18- 
lln). 

 leerdoelen leerlingbespreking 1 
opstellen (nieuwe schooljaar) 

Hulpmiddel MLS 
Hulpmiddel: document leerlingbespreking 
Hulpmiddel: Leren functioneren is sociale 
situatie  
Hulpmiddel: Leren taken uitvoeren  
 

Duiden 
AMN-resultaten 
genereren/analyseren 
 
 
 
 
 
Data/duiden 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
 
 
Duiden  
Analysen ongeoorloofd 
verzuim 
 
 
 
Doen 
Leren functioneren is 
sociale situatie 

Data 
Het lesrooster maken 
i.s.m. docenten met 
rooster expertise 
Doelen  
Coördinatie 
roosterwijzigingen 
 
 
Doen 
Coördinatie 
incidentenafhandelin
g 
 
Het lesrooster delen 
met de collega’s en 
feedback vragen 
 
Data/duiden 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
Flitsbezoeken 
 
Doen  
Leren functioneren is 
sociale situatie 

Duiden 
Analyse 
ondersteuningsbehoef
ten en LGO leerlijn(en)   
 
Monitoren: zijn alle 
OPP’s geëvalueerd 
 
Data/duiden 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
 
Doen 
Coördinatie 
onderwijsinhoud 
Leren functioneren is 
sociale situatie 
 

Duiden 
Analyse 
ondersteuningsbehoef
ten en LGO leerlijn(en)   
 
Monitoren: zijn alle 
OPP’s geëvalueerd   
 
 
Data/duiden 
CvB  
Data verzamelen 
incidenten/rapporten 
 
 
 

 
Alle medewerkers: 
Training 
crisismanagement 
 
 
 
 
Data 
Input van 
Psycholoog: zijn 
alle OPP’s 
nagelezen/ 
ondertekend. 
2e Evaluatie met 
Hartelborgt 
ongeoorloofd 
verzuim 
 
Vaststellen 
jaarplanning cohort 
2016-2017 
Evaluatie 
Jaarplansysteem 

 Activiteiten leerkracht/mentor Zorg coördinator Locatie 
coördinator 

Docenten-
begeleider 

Psycholoog Locatie 
directeur 

J 
U 

Doen 
Hulpmiddel: Leerlijn Leren leren 

Doelen 
Planning 

Doelen 
Rooster delen met 

Doen 
Monitoren: zijn alle 

Doen 
Monitoren: zijn alle 

Data 
Starten met maken 
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L 
I 

Hulpmiddel: Leren taken uitvoeren (LGO) 
Hulpmiddel: Leren functioneren is sociale 
situatie  
 
Uitvoeren OPP 
 
 
 
 
 
Afronden schooljaar 
 
 
 
 
 
 
 

leerlingbespreking 
komend schooljaar 
maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelborgt voor 
volgend schooljaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPP’s nagelezen op 
didactische 
leerdoelen en LGO 
doelen 
Data  
MLS 
Duiden 
Cijfers genereren uit 
MLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPP’s nagelezen op 
pedagogische 
leerdoelen, LGO en 
ondersteuningsbeho
eften.  Alle OPP’s 
ondertekend in 
Dossier 
 
Coördinatie OPP’s 
sturen naar ouders 
 
 
 
 
 
 
 

begroting van de 
school 
 
Duiden 
Input van 
Psycholoog: zijn 
alle OPP’s 
nagelezen/ 
ondertekend in 
dossier. 
 
Duiden 
Doel school-
standaard behaald 
Opbrengsten 
vergelijken met 
andere scholen.  
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Bijlage 1:Schoolstandaard. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 

Leerlingen 

kunnen behalen   

Nederlands             Sport 
Rekenen   CT 
Engels      CVO                         
Loopbaan burgerschap      SOVA 

 

Nederlands               Sport 
rekenen    CVO 
burgerschap              AT 
Sociale vaardigheden 
CT 
 
  

 
 
 
 

  

 
Nederlands            Sport 
Rekenen  CT 
Engels      CVO                         
Loopbaan burgerschap     SOVA 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
2F  

L  
E 
R 
E
N 
 
 
L 
E 
R 
E 
N 

Dagbesteding  10 % 
Op weg naar 1F, 1F, 2F, 3F 

Nederlands               Sport 
Rekenen   CT 
Engels      CVO                         
Loopbaan burgerschap      SOVA 
Praktijk leerrichting  
Theorie leerrichting 
 
  
lesstof tot week 39 
     
 
 
 

VMBO (B) 1 
 

Arbeid 20 %  
1F MBO 1 

Arbeid 
Onderhouden Nederlands en 
rekenen 
Goed werknemerschap 

Vervolg Onderwijs 70%          
Uitstroom naar MBO 2/ VMBO                
 

 

 

 Erkenning MKBGW:  
‘Goed werknemershap’ 
Branche gerichte certificaten 
 

1F  
Examen Entree opleiding 2F   
Staatsexamen VMBO-TL 
Branchegerichte certificaten 

 

S
T
A
G
E 

Examen Entree opleiding 2F   
Staatsexamen VMBO-TL 
Branchegerichte certificaten 
 

VMBO-TL of MBO entree examen 
Januari en juli  
 

VMBO-TL of MBO entree 
examen Januari en juli  
 
 
 

Mogelijkheid: 
Arbeidstrainingscentrum + 
onderhouden  AVO 

Mogelijkheid: 
Arbeidstrainingscentrum + 
onderhouden AVO 

Arbeid 
Onderhouden Nederlands en 
rekenen 
Goed werknemerschap 

Nederlands            Sport 
Rekenen  CT 
Engels      CVO                         
Loopbaan burgerschap     SOVA 

 

Nederlands               Sport 
Rekenen   CT 
Engels      CVO                         
Loopbaan burgerschap      SOVA 
Praktijk leerrichting  
Theorie leerrichting 
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De lessentabellen 
Instroomklassen Lesuren per week 
Horeca praktijkvorming 1 

Hout praktijkvorming 2 

Metaal praktijkvorming 1 

Sport praktijkvorming 1 

Mens en natuur 1 

CVO 1 

Muziek 1 

Nederlands 3 

Engels 1 

Rekenen 3 

Loopbaan burgerschap 3 

LO 3 

Mentoruur 1 

Tops 2 

Leergebied Overstijgend:  
Leren leren 
Leren taken uitvoeren 
Leren functioneren is sociale situatie  
Ontwikkelen persoonlijk ontwikkelperspectief 

 
1 
(vanaf maart 2016) 
(vanaf juni 2016) 
(vanaf oktober 2016) 

  

Totaal: 25 

 
Entree leertrajecten Lesuren per week 
Beroepsvakken 9 

CVO 1 

Muziek 1 

Nederlands 2 

Engels 1 

Rekenen 2 

Loopbaan Burgerschap 2 

LO 3 

Mentoruur 1 

Tops 2 

Leergebied Overstijgend (geïntegreerd): 
Leren leren 
Leren taken uitvoeren 
Leren functioneren is sociale situatie  
Ontwikkelen persoonlijk ontwikkelperspectief 

 
1 
(vanaf maart 2016) 
(vanaf juni 2016) 
(vanaf oktober 2016) 

Totaal: 25 
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Voortgezet onderwijsklas (VO-klas) Lesuren per week 
Examenvakken (Ned / wisk/ engels/ enz.) 16 

LO 3 

CVO 1 

Muziek 1 

Mentoruur 1 

Get smart 2 

Leergebied Overstijgend (geïntegreerd): 
Leren leren 
Leren taken uitvoeren 
Leren functioneren is sociale situatie  
Ontwikkelen persoonlijk ontwikkelperspectief 

 
1 
(vanaf maart 2016) 
(vanaf juni 2016) 
(vanaf oktober 2016) 

Totaal:  25 

 

Arbeidstrainingscentrum (ATC) Lesuren per week 
LO 2 

AVO 2 

VCA 1 

ATC praktijkuren 17 (incl. 1 uur werkbegeleiding) 

Tops/Get Smart 2 

Werkbegeleiding  1 

  

Totaal:  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


