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Inleiding schoolondersteuningsprofiel (SOP)  

Dit document bevat het schoolondersteuningsprofiel van het Kennemer College Mavo, een 
voortgezet onderwijsvoorziening voor MAVO (VMBO TL) voor leerlingen in de leeftijd van 11 
tot 18 jaar. Op het Kennemer College mavo zitten ruim 800 leerlingen met een mavo-vmbo tl 
of mavo-vmbo tl / havo niveau. Het Kennemer College MAVO maakt deel uit van het 
Kennemer College. Onder het Kennemer College vallen verder de Kennemer Praktijkschool en 
LWOO, het Kennemer Beroepsgericht en het Kennemer HAVO/VWO. De schoolbesturen VO 
en cluster 3 en 4 in onze regio vormen met elkaar het samenwerkingsverband Midden 
Kennemerland. Het Kennemer College is één van de 4 VO-scholen binnen dit 
samenwerkingsverband.  

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij 
een schoolondersteuningsprofiel opstelt. Passend onderwijs voor ieder kind betekent vooral: 
uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Het 
samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is waaraan alle 
deelnemende scholen voldoen. Dit betekent niet dat alle scholen de basisondersteuning op 
dezelfde manier inrichten. De scholen binnen het samenwerkingsverband Midden 
Kennemerland hebben met elkaar afgesproken wat zij aan basisondersteuning bieden binnen 
de eigen organisatie. De basisondersteuning is gericht op alle leerlingen van de school. Deze 
ondersteuning wordt betaald uit de eigen lumpsum financiering (budget dat de school krijgt 
van de Rijksoverheid voor de kosten van personeel en materiaal). Voorts is afgesproken welke 
extra zorg binnen de scholen wordt gerealiseerd, de extra ondersteuning. Het gaat hierbij om 
een doelgroep leerlingen die binnen het regulier onderwijs met extra ondersteuning 
(arrangement) een goede kans van slagen hebben. Ook de leerlingen die in het verleden een 
clusterindicatie hadden/zouden hebben gekregen, vallen onder deze extra 
ondersteuning.  Gezien de goede resultaten die de scholen met deze leerlingen hebben en 
kunnen behalen, is afgesproken dat de leerlingen met de bijbehorende 
arrangementbekostiging vanuit het samenwerkingsverband ook na 2014 zoveel mogelijk in 
het regulier onderwijs worden begeleid.   

Daarnaast wordt ingezet op het binnenboord houden van een aantal leerlingen die in het 
verleden uitstroomden naar het VSO dan wel naar de tussenvoorzieningen van het 
Samenwerkingsverband. Om dit te kunnen realiseren is er gewerkt aan een concretisering van 
een dekkende trajectvoorziening binnen de school. In schooljaar 2013-2014 is de school 
gestart de school met de trajectvoorziening en het bieden van arrangementen aan leerlingen. 
Door middel van deze arrangementen kan in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen 
worden voorzien.   
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Missie en visie van de school 

Het Kennemer College mavo is een school die altijd in beweging is en de aansluiting blijft 
zoeken bij de huidige maatschappij. In de afgelopen jaren zijn de verzwaarde routes 
ontwikkeld en de route mavo-plus, waarin leerlingen een praktisch gericht vak volgen. De 
verschillende maatwerktrajecten in de bovenbouw zijn gerealiseerd en als bijkomend effect is 
de mogelijkheid gecreëerd dat leerlingen versneld examen kunnen doen, waardoor ze zich 
kunnen gaan verbreden of verdiepen. Deze ontwikkeling heeft voor individuele trajecten 
gezorgd. In het schooljaar 2015-2016 is de school daarom begonnen met de implementatie 
van gepersonaliseerd leren om verder vorm te geven aan deze ontwikkelingen.  

Wat voor school willen we zijn? Het Kennemer College locatie mavo is een school: 

 waar de leerling zich prettig en veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt; 

 waar leerlingen onderwijs op maat krijgen en worden begeleid in het nemen van de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces; 

 waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid; 

 waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerling; 

 waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven. 

Wat zijn onze doelen? De ideale locatie mavo: 

 wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een tl - of een tl/h – advies 
kiezen voor deze school; 

 maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert 
moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de 
maatschappij; 

 biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, 
zodat leerlingen hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen benutten; 

 biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de 
arbeidsmarkt van de toekomst; 

 levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het 
vervolgonderwijs en in de maatschappij 

Er wordt bij gepersonaliseerd leren uitgegaan van de verschillen tussen de leerlingen. Zij 
hebben verschillende leerstijlen en leerstrategieën. In bepaalde vakken zijn ze erg goed, 
andere vakken vinden zij veel lastiger om te volgen. Essentieel in dit onderwijs is de rol van de 
coach die de leerlingen begeleidt in het onderwijsleerproces om de persoonlijke doelen te 
bereiken en de talenten te benutten. Dit doen we vanuit het perspectief van de actieve en 
betrokken leerling in het leerproces.  

De ondersteuningsstructuur sluit aan bij het gepersonaliseerd leren. Per individuele leerling 
wordt bekeken wat er nodig is om de leerling zijn persoonlijke doelen te laten behalen. De 
komende jaren zal verder worden gewerkt aan de implementatie van het gepersonaliseerd 
leren. Meer informatie en de doelen voor de komende jaren, zijn te vinden in het schoolplan 
Kennemer College mavo 2017-2021. 
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Interne ondersteuningsstructuur  

Hoe organiseert KC Mavo deze extra ondersteuning? 

Uitgangspunten en keuzes: structuur, organisatie, werkwijze/procedures 

Sinds augustus 2005 is er op het Kennemer College mavo een kernteam (voorheen zorgteam) 
aangesteld om de (tweedelijns)zorg te organiseren. Mede door de invoering van het passend 
onderwijs is de doelstelling en verantwoordelijkheid van het kernteam veranderd. Doel van 
onze ondersteuningsstructuur is om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in staat 
stellen om hun diploma te halen. Daarnaast willen wij voorkomen dat leerlingen met een bij 
de mavo passend cognitief niveau, die in de klassensituatie niet altijd goed kunnen 
functioneren door hun sociaal emotionele problematiek, vroegtijdig schoolverlaten dan wel 
af-of uitstromen. Ook vinden wij het belangrijk dat de handelingsbekwaamheid van docenten 
in het omgaan met de specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen wordt vergroot. Het 
zorgteam wil preventief werken door vroegtijdig mogelijke problematiek zichtbaar te krijgen 
en hier direct passende ondersteuning voor te kunnen bieden of organiseren. Ook in de 
ondersteuningsstructuur geldt dat maatwerk het uitgangspunt is. Elke leerling is anders en 
heeft eigen specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Het coachen is een essentieel onderdeel van het gepersonaliseerd leren. Elke leerling heeft 
zijn eigen coach waarmee hij of zij wekelijks een coachgesprek voert. Het coachgesprek is 
onderdeel van het onderwijsleerproces. 

Wat is coaching op het Kennemer College mavo? 

De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen (hoever ben ik gegroeid ten 
opzichte van mezelf) 

• De leerling wordt uitgedaagd om expliciet na te denken over diens leervoortgang.  
• De leerling wordt uitgedaagd om zelf doelen te stellen. 
• De leerling wordt uitgedaagd om na te denken en te benoemen op welke manier hij/zij  
   dit resultaat bereikt(strategieën) 

Hoe doet de coach dit? 

• Door de leerling vragen te stellen, en vervolgens nog meer vragen te stellen die de  
   leerling helpt na te denken over diens handelen. 
• Door naast de leerling te staan (vanuit contact en gelijkwaardigheid) 
• Door het vermijden van het geven van antwoorden 
• Door ervoor te zorgen dat de leerling 80 % aan het woord is. 

 

Door persoonlijke coaching leert de leerling heldere en realistische, maar uitdagende, 
doelstellingen te stellen en om te werken op een planmatige, doelgerichte wijze. Door het 
intensieve contact (wekelijks coachgesprek, dagstart/-sluit) tussen de leerling en de coach is 
de coach op onze school de spil in de ondersteuning van de leerling. De coaching richt zich op 
het onderwijsleerproces. Uiteraard kunnen er bij de leerling belemmeringen zijn op sociaal-
emotioneel gebied waardoor het onderwijsleerproces niet optimaal verloopt. Het is dan van 
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belang dat de coach samen met de leerling onderzoekt wat hem of haar belemmert. 
Wederzijds vertrouwen is hierbij van groot belang. In veel gevallen kan de leerling met 
ondersteuning van de coach geholpen worden. Wanneer de coach én leerling (en ouders) 
denken dat verdere ondersteuning noodzakelijk is zal het kernteam worden ingeschakeld. 

Om de deskundigheid van docenten te bevorderen of onderwijsondersteunende begeleiding 
te geven, volgt het zorgteam cursussen over verschillende probleemgebieden en geeft 
voorlichting aan docenten. Daarnaast kan het zorgteam op aanvraag mentoren en teams 
adviseren bij de begeleiding van leerlingen. 

Het kernteam richt zich op de leerlingen die zich, ondanks een goed cognitief niveau, niet 
staande kunnen houden in de reguliere setting als gevolg van gedrags-of sociaal emotionele 
problematiek. Ook kan er ondersteuning worden geboden wanneer er sprake is van 
leerproblemen. De mentoren en docenten signaleren de onderwijsbelemmeringen van deze 
leerlingen op grond van: gedrag, verzuim, werkhouding / motivatie, studieresultaten en 
incidenten.  

In onderstaand overzicht geven we de stappen aan die we doorlopen met de  leerlingen met 
een ondersteuningsvraag:  

1. Signaleren coach/docenten  

2. Overleg coach met leerling (en ouders) 

3. Overleg coach met zorgcoördinator en afdelingsleider. 

4. Overleg coach met ouders over aanmelding bij het kernteam (ouders moeten hiervoor  

    toestemming geven).  

5. Aanmelden bij zorgcoördinator. Het aanmeldingsformulier wordt door de coach ingevuld.  

6. Bespreking in het interne kernteamoverleg.   

Het kernteam bestaat uit: de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de 
teamleider van het betreffende leerjaar en de aan de school verbonden coach van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG-coach).  Daarnaast zijn er wisselende deelnemers zoals de 
trajectbegeleidster en leerlingbegeleidsters. Indien nodig worden externen uitgenodigd, zoals 
de jeugdverpleegkundige/schoolarts, leerplicht of de wijkagent. In het kernteam wordt met 
behulp van de bevorderende en belemmerende factoren de ondersteuningsbehoefte bepaald 
en de ondersteuningsroute vastgesteld.  In het kernteamoverleg wordt besloten of een MDO 
(multidisciplinair overleg) noodzakelijk is en welke betrokkenen hierbij moeten worden 
uitgenodigd. Leerling en ouders zijn hier in ieder geval altijd bij. Omdat 
ondersteuning/hulpverlening alleen zin heeft als alle betrokkenen op dezelfde lijn zitten, 
betrekt het zorgteam de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen bij de begeleiding. Een goede 
samenwerking is van essentieel belang.  Zonodig wordt ook het samenwerkingsverband 
betrokken. 
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Afhankelijk van bespreking in het kernteamoverleg zijn drie uitkomsten mogelijk: 

1. Basisplus arrangement A:  Leerlingbegeleiding of School Maatschappelijk Werk, 4-6  

    gesprekken;  

2. Basisplus arrangement B: CJG-coach zet hulpverlening in  of neemt contact op met  

    lopende hulpverlening;   

3. Individueel arrangement: licht, medium, intensief  in de Trajectvoorziening.  

Na de bespreking in het kernteam wordt door de coach (of zorgcoördinator) aan de leerling 
en ouders teruggekoppeld welke ondersteuning er zal worden geboden. Elke casus die in het 
kernteam wordt besproken wordt na een termijn van 4 tot 6 weken geëvalueerd en zo nodig 
wordt de route bijgesteld. Als een leerling problemen heeft die de grenzen van de 
ondersteuning die de school kan geven overschrijden, dan zal deze in de RASTT-commissie 
(Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) van het SWV besproken of wordt in een gesprek 
met alle betrokkenen en een afgevaardigde van het RASTT naar een passende oplossing 
gezocht. Vanuit het samenwerkingsverband zijn er diverse arrangementen mogelijk.  

Trajectvoorziening 

De trajectvoorziening is een prikkelarme ruimte met zeven werkplekken waar leerlingen via 
het kernteam voor kunnen worden aangemeld. Hij is ingericht voor leerlingen met een 
gediagnosticeerde gedragsstoornis zoals PDD-NOS, Asperger, AD(H)D, ODD, MCDD en NLD. 
Ook leerlingen zonder een officiële diagnose kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening 
wanneer blijkt dat zij een ondersteuningsbehoefte hebben die aansluit bij de begeleiding 
vanuit de trajectvoorziening. Ook leerlingen die anders thuis blijven omdat ze door 
omstandigheden niet naar school durven/willen (thuiszitters), kunnen in overleg gebruik 
maken van de trajectvoorziening. Wanneer het niet lukt te werken in klassenverband kunnen 
leerlingen individueel of in een kleine groep in deze aparte ruimte worden begeleid door 
geschoolde medewerkers. Het doel van de trajectvoorziening is leerlingen die dat nodig 
hebben zorg op maat te geven zodat ze binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven en een 
diploma behalen op het niveau waarvoor ze de capaciteiten hebben. Zo kan de school goed 
aan de plicht van het passend onderwijs voldoen. Gemiddeld maken ongeveer 70 leerlingen 
gebruik van de trajectvoorziening. 

De zorgcoördinator is de eindverantwoordelijke van de trajectgroep. De begeleiding van de 
leerlingen wordt gedaan door de trajectbegeleidster. De trajectvoorziening is elke schooldag 
van 8.15 uur tot 16.30 uur geopend, zodat de leerlingen er ten alle tijden terecht 
kunnen.  Onze trajectgroep bevind zich op de eerste verdieping naast de docentenkamer en 
de kamer van de zorgcoördinator. De trajectbegeleiding wordt op maat geboden. De 
leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening hebben over het algemeen 1 keer per 
week een vaste afspraak met de trajectbegeleidster. Hierin wordt de voortgang en het welzijn 
van de leerling besproken. Gedurende de schoolweek kunnen leerlingen een time-out te 
nemen tijdens een lesuur wanneer dit echt nodig is. Ze kunnen hier ook in tussenuren of voor- 
en naschooltijd rustig werken. De begeleiding vanuit de trajectvoorziening is een aanvulling 
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op de coachgesprekken tussen de leerling en de coach. Er is dan ook een nauwe samenwerking 
tussen de coach en de trajectbegeleidster.  

Er wordt voor alle leerlingen in de trajectvoorziening een groeidocument met 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Dit wordt in overleg met de leerling en 
ouders/verzorgers gedaan. In dit groeidocument worden de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling opgeschreven en van daaruit wordt begeleiding op maat aangeboden. De 
ondersteuning is gericht op het toewerken naar zelfstandigheid in het functioneren van de 
leerling op school.  De begeleiding vanuit de trajectvoorziening kan kort- of langdurend zijn. 
Evaluaties vinden gemiddeld elke 8 weken plaats, en zo nodig eerder. De leerling en ouders 
zijn hier uiteraard bij betrokken.  

Uitvoering ondersteuningsstructuur  

Op het Kennemer College mavo werken we met onderwijsondersteunende medewerkers. 
Daar waar de bestaande onderwijsvorm niet toereikend is, kan er onderwijsondersteunende 
begeleiding ingezet worden om de onderwijsdoelen te behalen. Ondersteuning met 
betrekking tot dyslexie, dyscalculie, faalangst en sociale vaardigheden (groepsverband) kan 
zonder bespreking in het kernteam worden ingezet. Onderwijsondersteuning kan worden 
geboden door:  

De faalangstreductiebegeleidster: 

 begeleiden van leerlingen (individueel en/of in groepsverband met een faalangst en 
of  examenangst.  

 organisatie van informatieavonden voor ouders/verzorgers over 
faalangst/examenangst. 

De sociale vaardigheidsbegeleidster: 

 begeleiden van leerlingen (in groepsverband) met sociale vaardigheidsproblemen als 
onzekerheid, pesten en agressiviteit. 

 organisatie van informatieavonden voor ouders/verzorgers over 
faalangst/examenangst. 

De dyslexiecoördinator:  

 intake, vooronderzoek en coördinatie van dyslectische leerlingen;  

 coachen van leerlingen met een dyslexieverklaring;  

 contact met de orthopedagoog en externe specialist in het kader van het 
dyslexieonderzoek en remedial teaching;  

 verzorgen van dyslexiekaarten;  

 begeleiding van leerlingen met leesproblemen;  

 begeleiding van leerlingen met leerproblemen die het werk van de mentor te boven 
gaan op het gebied van de moderne vreemde talen, zoals tekstbegrip en 
memoriseren.  
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De dyscalculiecoördinator: 

 begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen;  

 opzetten van hulples voor leerlingen met rekenproblemen; 

  uitvoeren en bijstellen van het dyscalculieprotocol.  

De zorgcoördinator (hoofd kernteam) / Orthopedagoog 

 aansturing van het zorgteam door het  uitvoeren en bijstellen van het 
zorgbeleidsplan, het maken van een evenwichtige en passende taakverdeling en een 
tijdpad;  

 ondersteuning bieden aan de leerlingbegeleiders bij het begeleiden van hun 
leerlingen; 

 informeren van het personeel over activiteiten van het zorgteam;  

 zorg dragen voor (vraaggestuurde) voorlichting aan docenten over psychosociale 
problemen en psychische - en gedragsstoornissen;  

 kwaliteitsbewaking van het zorgteam door scholing aan te bieden;  

 advisering aan en overleg met MT en directie over hulpvragen vanuit de teams, het 
stellen van prioriteiten en het ontwikkelen van zorgbeleid;  

 voorzitten van het kernteam en het uitvoeren van afspraken die uit de bespreking 
voortkomen.  

 participeren in organen van het Samenwerkingsverband;  

 contactpersoon van leerlingen waarbij hulp vanuit het Samenwerkingsverband 
vereist is (externe trajectvoorziening);  

 zorg dragen voor een adequate begeleiding van trajectleerlingen in samenspraak met 
de trajectbegeleidster, betrokken coach en afdelingsleider, ouders en leerling;  

 ontwikkelen van handelingsplannen om zorgleerlingen te begeleiden;  

 uitvoeren en bijstellen van protocollen met betrekking tot de zorg. 

 uitvoering en bijstelling van het pestprotocol;  

 begeleiding en zo nodig doorverwijzing naar derdelijnszorg van leerlingen met 
ernstige psychische - en gedragsstoornissen;  

 voortgangs- en functioneringsgesprekken voeren met zorgteamleden; 

 jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden.  

 onderzoek naar andere leerproblemen (geen diagnose stellen). 

De trajectbegeleidster: 

 opvangen en begeleiden van leerlingen in de trajectvoorziening;  

 voeren van gesprekken met trajectleerlingen;  

 opstellen en bewaken van de uitvoering van het handelingsplan van leerlingen die 
voor de trajectvoorziening in aanmerking komen;  

 zorgen voor rust, orde en de noodzakelijke sfeer in de trajectvoorziening;  

 zorgen voor actieve begeleiding van leerlingen in de trajectvoorziening; 

 geven van handelingsadviezen aan coaches een docenten van trajectleerlingen; 

 onderhouden van contacten met hulpverlening betrokken bij de trajectleerling; 

 het organiseren en uitvoeren van de evaluaties;  
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 evalueren en bijstellen van het zorgbeleidsplan mbt de trajectvoorziening (iom 
zorgcoördinator). 

De leerlingbegeleidster: 

 begeleiding van leerlingen (individueel en in groepsverband) met psychosociale 
problemen, zoals depressiviteit, faalangst, examenangst, motivatieproblemen, 
sociaal onhandig gedrag, rouwverwerking, huiselijke problemen (ziekte, scheiding, 
geweld); 

 begeleiding van leerlingen met psychische klachten die lichamelijke gevolgen   
hebben, zoals eetproblemen, verslavingen en seksuele problemen;  

De schoolmaatschappelijk werker: 

 is werkzaam op de school en heeft zitting in het kernteam;  

 begeleid en ondersteunt leerlingen met complexere problematiek en problematiek 
die zich voordoet vanwege de context van de leerling (in de thuissituatie).  

 verwijst zo nodig door naar externe hulp in samen spraak met de zorgcoördinator;   

 heeft contact met externe betrokken instanties;  

 schakelt zo nodig externe instanties zoals het CJG in. 

 heeft gesprekken met ouders om de juiste hulpverlening te bepalen.  

CJG-coach: 

 werkt extern en heeft zitting in het kernteam;  

 begeleid en ondersteunt leerlingen met complexere problematiek die de 
ondersteuningsmogelijkheden van de school overstijgt.  

 verwijst (zo nodig) door naar externe hulp in samen spraak met de zorgcoördinator;   

 heeft contact met externe betrokken instanties;  

 schakelt zo nodig externe instanties zoals het CJG in. 

 heeft gesprekken met ouders om de juiste hulpverlening te bepalen.  

Samenwerking externe instanties 
 

Onze school werkt samen met een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. De jeugdgezondheidszorg biedt zorg voor 
alle jeugdigen tot 18 jaar. De JGZ doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies, en 
kortdurende begeleiding aan leerlingen, docenten en/of ouders. Onderwerpen die besproken 
kunnen worden zijn o.a.: opvoeding, gedrag, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, 
gezondheid en schoolverzuim. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij 
schoolverzuim. De jeugdverpleegkundige heeft met alle leerlingen uit klas 2 en 4 een gesprek. 
Naast de reguliere contactmomenten, vindt er op school een spreekuur plaats door de 
jeugdverpleegkundige, waar de leerlingen en ouders terecht kunnen voor uiteenlopende 
vragen rondom de gezondheid. 
 
Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, heeft de school de plicht om te melden bij 
Leerplicht. De school werkt samen met Leerplicht om het ongeoorloofde verzuim terug te 
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dringen. Elke 8 weken heeft leerplicht een spreekuur op school. Zij bespreken dan met de 
leerlingen waar het verzuim door komt, hoe ze dit kunnen verminderen en wat de eventuele 
gevolgen zijn van blijvend ongeoorloofd verzuim (proces verbaal, HALT, boete) 
 
Daarnaast werken wij samen met alle mogelijke instanties die bij onze leerlingen zijn 
betrokken. Met toestemming van leerling en ouders hebben wij contact met elkaar om de 
leerling (en hun ouders) zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  

Faciliteiten ondersteuningsstructuur 

Op school is er voor de leerling de mogelijkheid om hun schoolwerk zo veel mogelijk op school 
af te ronden. Hiervoor is de TOB (Taakgerichte Ondersteuning en Begeleiding) beschikbaar. 
Het is een rustige ruimte binnen de school waar leerlingen gedurende hun schooldag en na 
schooltijd terecht kunnen. Het doel van de TOB is het bieden van tijdelijke extra (individuele) 
begeleiding aan leerlingen uit alle leerjaren. Bij de TOB zijn altijd vakdocenten aanwezig die 
de leerlingen kunnen begeleiden.  
 
De TOB is op vrijwillige basis en bedoeld voor: 
• leerlingen die hulp nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk; 
• leerlingen die er cijfermatig slecht voorstaan; 
• leerlingen die het fijn vinden op school het huiswerk te maken en leren en zo nodig  
 overhoort kunnen worden.  
•  leerlingen die het plezierig vinden om geholpen te worden bij het maken van werkstukken  
 of verslagen; 
• leerlingen met motivatieproblematiek. 

Leerlingen met dyslexie kunnen op school gebruik maken van L2S. Bij het maken van toetsen 
worden spellingsfouten niet meegerekend indien dit geen doel is van de les. Daarnaast kunnen 
de dyslectische leerlingen gebruik maken van gesproken toetsen en leesboeken. Leerlingen 
met dyslexie en dyscalculie hebben recht op 20% verlenging van de tijd bij het maken van 
toetsen (voor verdere informatie zie dyslexie/dyscalculieprotocol). Ook leerlingen met 
officiële gediagnosticeerde gedragsstoornis kunnen aanspraak maken op deze tijdsverlenging 
wanneer blijkt dat zij dit nodig hebben.  Leerlingen kunnen bij diverse beperkingen, zoals 
slecht handschrift of traag schrijftempo, gebruik maken van een laptop. Ook kunnen toetsen 
digitaal worden gemaakt.  

Op het Kennemer College mavo stromen regelmatig NT2 (Nederlands als 2e taal) leerlingen in. 
De school vindt het belangrijk dat ook deze leerlingen optimaal worden voorbereid op hun 
examens. Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen op de verschillende gebieden 
van de Nederlandse taal. Wanneer leerlingen op het moment van de examens minder dan 6 
jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd, kunnen zij op een aangepaste manier examen 
doen. Zij mogen onder andere een woordenboek gebruiken en krijgen tijdsverlenging. 

Verder beschikt de school over het aanpassingsvermogen bij kind-specifieke fysieke 
belemmeringen (in aanvulling op de didactische materialen). Op het moment dat er sprake is 
van fysieke belemmeringen bij een leerling kan de school het volgende aanpassen:  
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 bij rolstoelgebruik/specifieke fysieke klachten: gebruik van lift en speciaal toilet. Bij 
vakken waar de handicap beperkingen  oplevert, wordt er gekeken naar alternatieven;  

 bij slechtziendheid: toetsen kunnen met groot lettertype worden aangeleverd;  

 bij slechthorendheid: kijk/luistertoetsen kunnen met ondertiteling worden 
aangeboden; 

 bij medicijngebruik: medicijnen kunnen bij de receptie (koel) worden bewaard. Er is 
daar ook een instructie per leerling aanwezig (zie medicatieprotocol).  

Grenzen ondersteuningsstructuur  
 
Het Kennemer College mavo is een school die kansen biedt en dan ook graag zoekt naar de 
mogelijkheden. Echter is het belangrijk dat een leerling op de voor hem of haar meest 
passende plek het onderwijs kan volgen. Bij de aanmelding is belangrijk om de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijk in kaart te brengen. Hiervoor is naast 
informatie van de leerling en ouders ook een goede overdracht van de basisschool 
noodzakelijk. Op deze manier kan het Kennemer College mavo onderzoeken of aan de 
ondersteuningsbehoeften van een leerling kan worden voldaan. Hierbij kan de consulent 
passend onderwijs van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs een rol spelen. 
Wanneer er de inschatting wordt gemaakt dat de leerling onvoldoende kan worden begeleidt, 
wordt er samen gekeken naar de meest passende oplossing. Omdat de school een belangrijke 
zorgplicht heeft, gaat dit in nauw overleg met het samenwerkingsverband. Het is belangrijk 
om hier op en eerlijk met leerling en ouders over in gesprek te gaan. 
 
Ook gedurende de schoolcarrière van een leerling, kan blijken dat de leerling onvoldoende 
begeleid kan worden binnen de reguliere setting van de school. De leerling zal dan cognitief 
niet in staat zijn, ook met de ontwikkelingen die we voorstaan, een diploma te halen of te 
functioneren in een groep. Onvermogen van de leerling en handelingsverlegenheid van de 
school zijn in deze belangrijke begrippen. Ook hierin hebben wij als school een belangrijke 
zorgplicht en zullen dan samen met de leerling, ouders en het samenwerkingsverband zoeken 
naar een passende oplossing binnen of buiten de school.  
  
Grenzen aan ondersteuning  

 De veiligheid van medewerkers en leerlingen moet gewaarborgd kunnen worden. Als 
er sprake is van fysieke of verbale agressie waarbij de veiligheid van anderen in het 
geding komt, stopt onze ondersteuning en wordt er opgeschaald;  

 Leerlingen moeten het mavo-niveau cognitief gezien aan kunnen;  

 Leerlingen die niet naar school komen, kunnen we niet begeleiden. We schakelen bij 
langdurig ziekte het RASTT en leerplicht in;  

 Er moet sprake zijn van educatief partnerschap. Als ouders niet meewerken aan de 
ondersteuning, dan stopt deze. Ook de samenwerking met de hulpverlening is hierbij 
van belang.  

 
Handelingsverlegenheid: handelingsverlegenheid kan ontstaan als herhaalde aanpassing van 

de interventies de conclusie moet worden getrokken dat er sprake is van ernstigere 

problematiek dat er sprake is van ernstiger problematiek dan door de school te hanteren. Ook 
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hierin geldt dat per leerling bekeken wordt of de school in de ondersteuningsbehoeften kan 

voorzien. Onderwijs op maat! 

 


