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Inleiding 

Context  
De Wet Passend Onderwijs verplicht iedere VO-school in Nederland tot het opstellen van 
een ondersteuningsplan. Elk kind heeft recht op goed onderwijs in de eigen regio. 
Sommige kinderen hebben daar in meer of mindere mate ondersteuning bij nodig. De 
school heeft zorgplicht voor de leerlingen met ondersteuningsbehoefte die daarbij zijn 
aangemeld. Dat wil zeggen dat onze school de verantwoordelijkheid heeft om de leerling 
een passende onderwijsplek te bieden. Hetzij op onze eigen school, hetzij op een andere 
school binnen de regio. Het ondersteuningsplan van het Pius X-College maakt in die zin 
deel uit van het bredere kader van het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven en 
Kempenland waar voor alle kinderen uit de regio een passend onderwijsaanbod wordt 
geboden.1  
 
In het eerste hoofdstuk staat onze visie op ondersteuning beschreven en hoe de 
basisondersteuning en de extra ondersteuning op het Pius X-College zijn vormgegeven. In 
het tweede en derde hoofdstuk zijn alle ondersteuningsvoorzieningen die we kennen 
gedefinieerd. We maken hierbij een onderscheid tussen een tweetal 
ondersteuningsprofielen: een profiel voor PrO en een profiel voor vmbo en hv.  De reden 
hiervoor is dat het perspectief voor vmbo en hv-leerlingen is, het behalen van een diploma 
voortgezet onderwijs terwijl het hoofddoel van de Praktijkschool is de leerling toe te 
leiden naar een arbeidsplaats of een vorm van dagbesteding. Het 
schoolondersteuningsprofiel (kortweg SOP) is opgesteld volgens de richtlijnen van het 
Samenwerkingsverband. Daarbij maakt school een ‘foto’ van zijn 
ondersteuningsvoorzieningen in hetzelfde format, dat vervolgens in Scholen op de Kaart 
zichtbaar gemaakt wordt. Zo krijgen ouders een eenvoudige manier om scholen onderling 
te vergelijken. In het derde Hoofdstuk staan de actiepunten geformuleerd waaraan dit 
jaar gewerkt gaat worden. Het gehele ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier jaar, 
de actiepunten worden jaarlijks bijgesteld. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen, bijvoorbeeld in het regionaal samenwerkingsverband, dan zullen we deze direct 
vertalen naar schoolniveau.  
 
 

                                            
 
1 ZIE: Dit brede kader is het Ondersteuningsplan Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet 
Onderwijs Eindhoven en Kempenland voor de periode 01-01-2017 tm 31-12-2020. Dit overkoepelende beleidsstuk 
is in te zien via de volgende link: https://www.swveindhovenkempenland.nl/uploads/Onderst_plan_VO_30-
07_v_4.0_DEF.pdf 
. 
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Visie op ondersteuning 

 
Piramide van ondersteuning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structurele 
individuele

begeleiding op
leren en gedrag

Betrokken: 
IB, gedragswetenschapper, 

IRK, eventueel samen met externe 
partners

Extra ondersteuning op leren en/of gedrag

Leren: remedial teaching (begrijpend lezen, rekenen, 
NT2, dyslexiebegeleiding)

Gedrag: trainingen (SOVA, FAR, Rots en Water, 
rouwsteungroep, examenvreesreductietraining)

Specifieke klassensetting die voorziet in 
kleinschaligheid, meer persoonlijke aandacht en 

eenduidige/meer gestructureerde aanpak. 

Goed onderwijs bieden:
Pedagogisch didactische aanpak, klassenmanagement en differentiëren

(o.a. door mentorbegeleiding, onderwijsassistenten, preventieve inzet IB-coach, 
vertrouwenspersoon, niveaugroepen Pro en BK)

 
Individueel (intensief) 

Kleine groep/individueel 
(licht/kortdurend) 

Klas (basis) 



 
 
 

  4 
 
 
 

1. Route Ondersteuning Pius X-College 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 

 
 
                                        
 

                                      
 
 
 
 
 
                          
                                       
 
 
 
 
 
 
 
Tussen de verschillende elementen is over en weer contact, verwijzing, terugkoppeling etc. 
*Gedragsdeskundigen PXC + Ketenpartners; CJG+, Leerplicht, Jeugdarts, Jeugdagent 

Overleg; met teamleider, gedragsdeskundige, IB-coach (wekelijks) 

Terug- 
Koppeling; 
Mentor 

Aanmelding; 
Onder 

steunings- 
Team* 

 

Opstarten; 
Interne 

begeleiding 

Signalering; via mentor, vakdocent, ondersteunende medewerkers, 
teamleider, ouder/verzorger 

 

Verwijzing; 
Externe 

ketenpartners 

Indien nodig Indien nodig Indien nodig 
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Basisondersteuning 
Op onze school hanteren we als het om ondersteuning gaat de indeling zoals in bijgaande 
afbeelding. De belangrijkste vorm van ondersteuning is de basisondersteuning en die gaat 
feitelijk voor een groot deel over datgene dat we terug willen zien in de les. In elke les 
dient een veilig klimaat te zijn. Elke leerling heeft een mentor die tijdig leerproblemen of 
opvoed- en opgroeiproblemen signaleert, planmatig handelt en de thuissituatie van de 
leerling kent. Het onderwijs wordt op niveau gegeven dat is afgestemd op de populatie 
leerlingen in de les. Als leerlingen leerachterstand oplopen krijgen ze ondersteuning. Voor 
leerlingen met dyslexie/dyscalculie is de ondersteuning geregeld. 2 
 
In onze visie dient het gedrag van de docent in de les de maatstaf te zijn voor het niveau 
van de basisondersteuning dat we samen bieden. Je komt dan op vragen uit als: Is er orde 
in de klas, heerst er een goede sfeer, hoe gaat de docent om met verschillen? Is iedereen 
gekend en gezien? Wordt er iets geleerd? Krijgt een leerling die iets niet begrijpt extra 
uitleg? Zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor het leren?  
 
 
 
Als we verder inzoomen op datgene dat er in elke les gebeurt, sluiten we ons aan bij de 
denkkaders die Biesta en Stevens hiervoor aangereikt hebben. In elke les is sprake van drie 
dimensies van lesgeven. Het gaat over: 
 

1 Kwalificatie 
2 Socialisatie 
3 Vorming 

 
Bij kwalificatie gaat het om kennis en vaardigheden opdoen gericht op eindtermen. Als 
school halen we eruit wat erin zit. Bij elke leerling. Bij socialisatie ligt de nadruk op de 
deelgenoot worden van de maatschappij, met anderen samenwerken, met anderen 
meningen en gedachten uitwisselen, het leren van de kernbeginselen van burgerschap. Bij 
vorming of subjectivering gaat het om aandacht voor autonome en unieke 
persoonskenmerken. Onze leerlingen leren zichzelf kennen, leren hun sterke en zwakke 
kanten, kweken zelfvertrouwen, bepalen hun eigen plek in het leven, worden wie ze zijn.  
Stevens spreekt over competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik 
hoor erbij).   
Het grote punt is dat in elke les op alle drie deze dimensies wordt gewerkt en dat 
interventies op het ene domein die op het andere beïnvloeden. De vergelijking gaat op van 
het schaken op drie borden, waarbij een zet op één bord de stelling op de andere twee 
borden beïnvloedt. En dit geldt voor elk individu in de groep en ook voor de groep als geheel. 
Zo complex is lesgeven. 
 
Het behoort tot de zeggenschap (en de kwaliteit) van de docent voor de klas om voortdurend 
de balans te zoeken tussen deze drie velden. Soms zal kwalificatie de overhand nemen, 
denk aan een examenperiode, soms zal meer aandacht nodig zijn voor socialisatie en/of 
vorming, bijvoorbeeld omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.  
 
Uit deze visie vloeit voort, in termen van basisondersteuning, dat er een directe relatie 
bestaat tussen kwaliteit van basisondersteuning en schoolresultaten, dat er een onderlinge 
samenhang is tussen welbevinden, motivatie en cognitie, dat kennis van en inzicht in het 

                                            
 
2 ZIE: Protocol Dyslexie, zoals gepubliceerd op onze website: https://www.piusx-college.nl/editor/files/1.-
protocol-dyslexie.pdf 
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handelen van onze leerlingen van groot belang zijn. Relatie, ontmoetingen en dialoog zijn 
daarom essentiële elementen voor een succesvolle basisondersteuning. De informatie die 
dit oplevert dient zorgvuldig geborgd, overgedragen of teruggekoppeld te worden. 
 
De kwaliteit van de (basis-)ondersteuning wordt weerspiegeld in de kwaliteit die de 
inspectie onze school toekent in de vorm van een basistoezicht. Dit betekent in de kern dat 
de aandachtsvelden Onderwijsresultaten, Onderwijsproces, Schoolklimaat, 
Kwaliteitsborging en Ambitie en Financieel Beheer op orde zijn.3 
 
 
 

 
 
 
Extra ondersteuning 
Vakdocenten en mentoren, soms bijgestaan door leerlingbegeleiders en andere 
ondersteuners kunnen binnen de basisondersteuning 85% van de ondersteuningsvragen 
oplossen. Ongeveer 10% van de leerlingen maakt op enig moment aanspraak op extra 
ondersteuning die binnen de school zelf voorhanden is. Deze ondersteuning kan door 
specialisten geboden worden die binnen onze school werken. Ook zijn op Pius X diverse 
ondersteuningsvoorzieningen voor extra ondersteuning ingericht. Denk aan een kleine klas 
voor leerlingen die daar baat bij hebben of een apart toetslokaal met een eigen rooster 
waar o.a. dyslectische leerlingen gebruik van kunnen maken.  

Als het nodig is, zullen we het onderwijs nog meer vraaggestuurd gaan inrichten naar de 
behoeften van de individuele leerling. Dit gebeurt door middel van arrangementen. Hierbij 
kan ook een externe partij een rol spelen, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs. Er zijn ook 
                                            
 
3 ZIE: Onderzoekskader Inspectie VO;  
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2018/07/13/ond
erzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-het-voortgezet-onderwijs 
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leerlingen voor wie het voor hun ontwikkeling goed is dat ze zelf meer invulling kunnen 
geven aan hun leerproces. We streven ernaar deze leerlingen eigen regelruimte te geven.  

3-5% van de leerlingen zal gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben 
waarbij een beroep gedaan wordt op externe deskundigheid. Voor hen zullen oplossingen 
geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, buiten de school gezocht worden in 
samenspraak met het speciaal onderwijs. Hier spreken we over arrangementen extra 
ondersteuning.  

Ook docenten en onderwijsondersteunende medewerkers kunnen hulpvragen hebben. Om 
hieraan tegemoet te komen, kent elk kernteam een Interne Begeleider, die ook de  
opdracht heeft om medewerkers te coachen. We noemen dit de IB-Coach. 
 

Specifieke ondersteuning op PrO 
Voor veel leerlingen in het Praktijkonderwijs is sprake van eindonderwijs. Het vinden en 
behouden van een arbeidsplek door middel van stagebegeleiding en coaching behoort tot de 
opdracht van het PrO. De samenwerking met partners in de keten, gemeentes en bedrijven, 
is gericht op een sluitende aanpak. Aan leerlingen met een complexe problematiek binnen 
het PrO worden vanuit het samenwerkingsverband extra financiële middelen toegekend.  De 
expliciete opdracht hierbij is om thuiszitten te voorkomen.  
 
Binnen arrangementen VO-VSO en SBO-VO onderzoeken we met onze partners De Groote 
Aard en De Piramide, in hoeverre we in staat zijn in een coalitie om risicoleerlingen te 
bedienen in het reguliere VO. Het streven is aan deze leerlingen onderwijs te bieden dat 
uiteindelijk ook leidt tot diplomering of een bestendige arbeidsplek. Hiervoor zet onze 
school ook de impulsgelden in die ter beschikking zijn gesteld door het 
samenwerkingsverband.  
 
 
Financiële verantwoording 
De school ontvangt vanuit het regionaal samenwerkingsverband een aantal middelen die 
gekoppeld zijn aan een specifieke ondersteuningsvraag.  
 

1 LWOO en Pro-gelden: gelden voor Leerwegondersteuning en middelen voor het 
Praktijkonderwijs vallen onder de categorie voor lichte ondersteuningsbehoefte  

2 Beschikking voor preventieve individuele begeleiding PRO. 
3 Budget zware ondersteuning (voorheen de Leerlinggebonden financiering LFG) 
4 Impulsgelden (i.s.m. een andere VO-school) 
5 CUAB-gelden: Dit is een budget voor het inzetten van Ambulante Begeleiding.   
6 Middelen voor het instandhouden en organiseren van de IRK (interne 

Reboundklas)  
 

Over deze gelden dient jaarlijks separaat verantwoording te worden afgelegd bij het RSV. 
Jaarlijks worden gemaakte afspraken in regionaal verband geëvalueerd en bijgesteld.   
Het streven is om alle gelden steeds doelmatiger in te zetten zodat de ondersteuning ten 
goede komt aan de juiste leerlingen.   
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Conclusie 
Concluderend doen we in feite drie belangrijke richtinggevende uitspraken over Passend 
Onderwijs op het Pius X-College: 

1. De kwaliteit van de ondersteuning gaat over de kwaliteit van ons hele onderwijs. 
2. De ondersteuning en begeleiding willen we zo dicht mogelijk bij het primaire proces 

inrichten. 
3. De ondersteuning is met name gericht op het leerproces en de schoolloopbaan van 

de leerling.    
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2. Schoolondersteuningsprofiel VMBO/HV 

 Onderwijsaanbod 
Niveau 
Op het Pius X- College bieden we de onderstaande leerwegen/programma’s aan: 
 

• VMBO  Basisgerichte Leerweg 
• VMBO  Kadergerichte Leerweg 
• VMBO  Gemengde Leerweg 
• VMBO  Theoretische Leerweg 
• HAVO 
• Atheneum 
• Gymnasium 
• Tweetalig Onderwijs 

 
Ons onderwijs is de basis voor doorstroming naar het vervolgonderwijs. 

 
Speciale klassen 
 
Schakelklassen: 
Soms is er iets extra’s nodig om de overstap vanuit de basisschool naar het VO te maken. 
Voor leerlingen die instromen op Basis-Kader niveau is er de mogelijkheid om in te stromen 
in de schakelklas vmbo. Voor leerlingen die instromen op havoniveau is er de schakelklas 
Havo. In beide voorzieningen worden leerlingen intensiever begeleid en zal de overstap 
daardoor wat soepeler verlopen. Door veelvuldig contact met de mentor en omdat er meer 
lessen in één lokaal worden gegeven wordt er een veilige omgeving gecreëerd.  
Vanuit de basisschool kan het advies voor plaatsing in deze klas gegeven worden. De 
beslissing tot plaatsing in deze klas wordt door de toelatingscommissie van het Pius X- 
College genomen. Na twee jaar zal de leerling naar het reguliere Basis-Kader dan wel Havo 
doorstromen. 
 
Extra tijdlokaal: 
Voor leerlingen binnen de bovenbouw GT en HV is er een extra tijdlokaal. De leerlingen die 
recht hebben op extra tijd bij een proefwerk kunnen hier hun proefwerk in alle rust en met 
extra tijd maken. 
 
Wereldklas: 
Voor leerlingen die instromen vanuit een ander land en niet voldoende Nederlands spreken 
om deel te nemen aan het regulier onderwijs hebben we een wereldklas. In deze klas wordt 
veel aandacht besteed aan Nederlands en wordt gestimuleerd veel Nederlands te spreken. 
Er wordt gebruik gemaakt van Nederlandse methodes. Tweemaal per jaar wordt bekeken of 
een leerling uit de wereldklas kan instromen in het regulier onderwijs, er wordt bekeken 
welke leerweg passend is bij de leerling. Wanneer dat bepaald is wordt er een gedegen 
traject ingezet om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Transitielokaal (Interne Rebound): 
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Het transitielokaal is de interne reboundvoorziening van onze school en biedt voor leerlingen 
die vastlopen in hun leerweg en niet meer terecht kunnen binnen hun klas, diverse 
mogelijkheden zodat zij in de meeste gevallen toch het zicht op een diploma behouden.  
Tijdens hun verblijf in dit lokaal wordt bekeken welk ander ontwikkelingsperspectief voor 
deze leerlingen haalbaar en wenselijk is. De inrichting en organisatie van het transitielokaal 
voldoet aan de eisen die het Regionaal Samenwerkingsverband daaraan heeft gesteld.  
 
Meldlokaal: 
Wanneer leerlingen uit de klas gestuurd worden melden zij zich bij het meldlokaal. Hier is 
er directe opvang voor hen. Samen met de begeleider in het lokaal wordt de oorzaak van 
verwijdering besproken. Hierna gaat de leerling in gesprek met zijn docent om zo de 
terugkeer naar de les goed te laten verlopen. Wanneer een leerling gedurende meerdere 
uren niet in de klas kan zijn zorgen de docenten voor materiaal om aan te werken. 
 
Profielen 
De aangeboden profielen binnen de diverse leerwegen van het vmbo op onze school zijn: 

o PIE 
o BWI 
o Z&W 
o E&O (vooralsnog uitsluitend voor GL) 
o Groen 
o D & P (in ontwikkeling)  

Profielen binnen havo-vwo op onze school zijn: 
o Economie en Maatschappij 
o Cultuur en Maatschappij 
o Natuur en Gezondheid 
o Natuur en Techniek 

 
 Toelating 
Basisschooladvies 
Het advies van de basisschool is leidend om toegelaten te worden op het Pius X-College. Bij 
dubbel advies bepaalt het Pius X-College op welke leerweg de leerling geplaatst gaat worden. 
Ook bepaalt de toelatingscommissie welke leerling in aanmerking komt voor plaatsing in een 
schakelklas. Elke aangemelde leerling wordt in een warme overdracht besproken met de 
leerkracht van groep 8. Hiermee proberen we de overgang van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als er aanleiding voor is zal er 
een gesprek met ouders en leerling plaatsvinden.4 
 
Aanvullende toelatingscriteria 
Plaatsing in een schakelklas (BK of H) wordt bepaald door de toelatingscommissie onder 
advies van de gedragswetenschappers; deze laatsten onderzoeken of de 
ondersteuningsbehoeften van de bepaalde leerling dusdanig zijn dat hij/zij behoefte heeft 
aan de extra begeleiding die geboden wordt in de schakelklassen.  
Voor toelating tot tweetalig onderwijs vindt altijd een gesprek met leerling en ouders plaats. 
Al onze regels rond toelating zijn opgenomen in het beleidsstuk aanname en plaatsing.  
 
 

                                            
 
4 ZIE: Beleidsdocument aanname en plaatsing op het Pius X-College 
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 Basisondersteuning 
a. Veilig schoolklimaat 

Op school zijn aanwezig: 
� Veiligheidsplan       
� Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld 
� Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen   
� Een veilige school: Handelen tegen pesten, agressie en geweld    
� Leerlingenstatuut       
 

b. Cyclus planmatig handelen 
In elke afdeling vindt wekelijks begeleidingsoverleg plaats. Hier bespreekt de betrokken 
teamleider van de afdeling de leerlingen die aangedragen worden door de mentoren samen 
met de gedragsdeskundige van de afdeling en de IB-coach. De IB-coach zorgt voor 
terugkoppeling naar de mentoren. Er is verslaglegging in SOM.  
 
Het hoofd ondersteuningsteam overleg wekelijks met de gedragsdeskundigen en met de 
directeur onderwijs. Hier vindt beleidsmatige aansturing plaats en bespreking van casuïstiek.  
Het hoofd ondersteuningsteam heeft vaste overlegmomenten met externe partijen 
waaronder leerplicht, het Lokale Ondersteuningsteam, GGD en politie. (Zie verder onder 
IVO-velden)  
 
De mentor: 
Elke klas heeft één of twee mentoren. Deze mentoren zijn het aanspreekpunt voor 
leerlingen, hun ouders, vakdocenten en de teamleider. De communicatie vanuit school naar 
thuis zal grotendeels via de mentor verlopen. Van de contactmomenten zal schriftelijk 
verslag gedaan worden in ons leerlingvolgsysteem (SOM). 
 

c. Betrokkenheid Ouders/verzorgers 
De relatie tussen ouders en school is niet vrijblijvend. Er is sprake van wederzijdse 
verantwoordelijkheid. Het Pius X-College werkt vanuit de overtuiging dat hoe hechter de 
band tussen school en ouders is, des te beter de resultaten zullen zijn. De Ouderraad bestaat 
uit een aantal ouders die allen één of meer kinderen op het Pius X-College hebben. De taak 
van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen. De school 
ziet de Ouderraad als een partner. Door kennis te delen, samen te werken, mee te denken 
en te ondersteunen proberen ouders een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Dit 
gebeurt door een open communicatie tussen school en ouders. De ouderraad organiseert 
jaarlijks enkele drukbezochte thema-avonden. Ook kunnen ouders via enquêtes hun mening 
geven of deelnemen aan klankbordgroepen. 
Soms heeft een leerling meer ondersteuningsbehoeften dan waar in de klas aan voldaan kan 
worden. In zo’n geval zal in overleg met de ouders bekeken worden hoe tegemoetgekomen 
kan worden aan deze behoeften en wie daar een rol in zal gaan spelen binnen of zelfs buiten 
de school.    
         

d. Afstemming onderwijs-leerlingpopulatie 
Het Pius X-College staat midden in de Kempische samenleving. We willen het beste 
onderwijs verzorgen voor alle kinderen in deze regio. Het onderwijs wordt afgestemd op de 
doestellingen van de ‘Brainport-regio’ waar we deel van uitmaken. Leerlingen worden 
klaargestoomd voor het leven en de uitdagingen die op hun pad komen nadat ze het Pius X- 
College verlaten. 
Het is de ambitie van het Pius X- College om eigentijds onderwijs te blijven ontwikkelen in 
verbinding met de omgeving van de school. Passend onderwijs is daar een belangrijke pijler 
van: voor iedere leerling is een leerroute die hem of haar past. Ons motto is daarbij leidend: 
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‘jij leert, jij inspireert’.  Het Pius X-College wil de leerlingen en medewerkers inspireren en 
geïnspireerd worden door iedereen die betrokken is bij de school. 
 

e. Basisondersteuning binnen de IVO-velden5 
 

- Aandacht en tijd 
Veel van onze docenten zijn geschoold in het herkennen van leer- en sociaal emotionele 
problemen. Onze ambitie is ervoor te zorgen dat alle docenten hiervoor verdere scholing 
volgen alsmede voor het differentiëren binnen de klas en het opstellen van (groeps-) 
handelingsplannen. Voor het omgaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, en gedragsproblematiek 
geldt hetzelfde. Onze docenten kunnen hiervoor ook altijd een beroep doen op de IB-coach. 
Deze heeft hiervoor een gerichte scholing gevolgd of zal deze op korte termijn gaan volgen. 
De ondersteuning vanuit de gedragsdeskundigen van onze school (orthopedagoog of 
psycholoog) is altijd in te zetten evenals de deskundigheid vanuit externen.  
 

- Aangepast lesmateriaal 
Op welke wijze wordt ondersteuning geboden aan leerlingen met dyscalculie (dyslexie?!)? 
In elk kernteam is voldoende bekwaamheid aanwezig om voor dyslexie ondersteuning te 
kunnen bieden binnen de basisondersteuning. Er is voor elke leerweg een dyslexiebegeleider 
beschikbaar, op deze personen kan een beroep gedaan worden door leerlingen, docenten 
en mentoren.  
Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops beschikbaar om hun toetsen 
te maken. Meestal zullen de leerlingen met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze 
leerlingen is ook het Kurzweil-programma te gebruiken (voorleesprogramma). RT-materiaal 
is er voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben en zal worden ingezet door de RT-
begeleiders.  
 
 

- Aanpassing in de ruimte 
Onze school beschikt in iedere vleugel en ieder apart gebouw over liften zodat alle 
leerlingen, indien noodzakelijk, op alle verdiepingen kunnen komen wanneer ze geen 
gebruik kunnen maken van de trappen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken 
van de reguliere toiletten is er een toilet voor mindervaliden beschikbaar.  
Voor elke leerweg zijn er rustige ruimten ter beschikking waar een leerling zich kan 
terugtrekken indien dat gewenst is. Ook zijn er prikkelarme werkplekken zodat een leerling 
zich beter kan concentreren. We maken ook gebruik van deze ruimten om een ‘time-out’ te 
kunnen aanbieden wanneer het volgen van de les in de klassensituatie even niet meer gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expertise 
                                            
 
5 IVO-Velden: Indicatiestelling vanuit Ondersteuningsbehoefte. Deze vijf velden worden landelijk erkend om 
ondersteunigsbehoefte in kaart te brengen: Aandacht en tijd; Aangepast lesmateriaal; Aanpassing in de ruimte; 
Expertise; Samenwerking met andere instanties.  
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Welke expertise heeft de school in huis 
 
Wat Voor wie Door wie Omschrijving 
Begeleiding in 
de klas 

Alle leerlingen Vakdocenten Vakdocenten zijn in staat 
om leerlingen goed te 
begeleiden in het kennis 
overdragen maar ook in 
de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de 
leerling 

Schakel tussen 
school en thuis 

Alle leerlingen Mentoren De mentor begeleidt de 
leerling in zijn 
ontwikkeling op school. 
Hij/zij is hierbij de 
schakel tussen 
vakdocenten, leerlingen 
en ouders. 

Leidinggevende 
per kernteam 

Leerlingen en docenten Teamleiders Voortgang van 
onderwijsloopbaan van 
leerlingen binnen het 
kernteam volgen. 
Uitzetten 
onderwijskundige 
ontwikkelingen en 
begeleiding van dit 
proces. Leidinggeven aan 
docenten binnen het 
kernteam. 

Intern 
Begeleider en 
coach van 
leerlingen en 
docenten van 
het kernteam 

Leerlingen en docenten IB/ coach De IB/ coach is de 
begeleider een grote rol 
speelt in de begeleiding 
van de leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften
. Hij/ zij zet de 
begeleiding uit naar de 
mentor of de IB’er en 
monitort of dit goed 
verloopt. Verder is hij/zij 
vraagbaak voor de 
docenten en geeft hij/zij 
ondersteuning aan de 
docenten omtrent de 
manier waarop een 
leerling begeleid moet 
worden in de klas. 
IB/coach kan ook zelf 
kortdurende begeleiding 
geven aan leerlingen. 

Adviesorgaan, 
onderzoeker en 
begeleiding voor 
kernteams 

Teamleiders, IB/coaches 
en leerlingen 

Gedrags-
wetenschapper
s  
(Psycholoog en 
orthopedagoog) 

De 
gedragswetenschappers 
nemen deel aan de het 
wekelijks 
begeleidingsoverleg 
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tussen haar, de 
teamleider en de 
IB/coach. Zij adviseren 
de anderen in het 
begeleidingsoverleg hoe 
de leerling te begeleiden 
indien nodig. Ze bepaalt 
met de anderen welke 
ondersteuning de leerling 
nodig heeft na signalering 
van problemen. De 
gedragswetenschapper 
doet aanvullend 
onderzoek indien 
gewenst. 

Trainingen Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte
n 

Trainers We bieden een aantal 
trainingen aan leerlingen 
die daar behoefte aan 
hebben; 
Faalangstreductietrainin
g 
Examenvreestraining 
Rots en Watertraining 
Rouwsteunverwerking 

NT2 begeleiding Leerlingen die minder 
dan 6 jaar in Nederland 
wonen 

NT2 
begeleiders 

Leerlingen die 
Nederlands als tweede 
taal hebben en minder 
dan 6 jaar Nederlands 
onderwijs hebben 
genoten kunnen 
aanspraak maken op NT2 
begeleiding.  

Ondersteuning 
bij doorstroom 
naar 
vervolgonderwij
s 

Alle leerlingen die onze 
school zullen gaan 
verlaten 

Decanen De decanen begeleiden 
de leerlingen naar een 
vervolgopleiding, 
meestal wanneer ze onze 
school met een diploma 
zullen gaan verlaten. 
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- Samenwerking met andere instanties 
Met welke instantie werkt de school structureel samen in de basisondersteuning? 
 
Naam instantie Toelichting op de aard van de samenwerking 
CJG+ De Kempen Een medewerker van het LOT (Lokaal Ondersteuningsteam 

van de Kempengemeenten) neemt deel aan het 
Ondersteuningsteam overleg. Zij is de schakel tussen school 
en de zorg voor de jeugdigen vanuit de gemeenten in de 
Kempen. Wanneer de problematiek zijn oorsprong kent in 
de thuissituatie kunnen de ouders zich aanmelden bij het 
LOT (onderdeel van CJG+) om van daaruit ondersteuning te 
kunnen krijgen. Wanneer de problematiek te complex is 
voor het LOT zal de casus doorgezet worden naar het 
Kempenteam. 

Leerplicht    De leerplichtambtenaar sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
jeugdarts en leden van het OT (ondersteuningsteam) naar 
het verzuim van de leerlingen. Hier worden vervolgstappen 
bepaald en gevolgd. 

Jeugdarts De jeugdarts (van GGD) sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
leerplichtambtenaar en leden van het OT 
(ondersteuningsteam) naar het verzuim van de leerlingen. 
Hier worden vervolgstappen bepaald en gevolgd. 

Politie Wekelijks vindt er overleg plaats met politie om zaken af 
te stemmen met elkaar. Politie kan ingezet worden 
wanneer er strafbare gebeurtenissen plaatsvinden of 
wanneer zaken daar dicht tegenaan zitten en een leerling 
gewaarschuwd moet worden over zijn of haar gedrag. 
Minstens twee keer per jaar vinden onaangekondigd 
kluisjescontroles plaats.  

Novadic Kentron NK kan ingezet worden wanneer een situatie daarom 
vraagt. Te denken valt aan verslavingsproblematiek en 
voorlichting. 

Veilig Thuis School kan anoniem advies inwinnen bij Veilig Thuis. Aan 
de hand van de meldcode kan school een melding doen bij 
Veilig Thuis waarna een onderzoek zal plaatsvinden. 

Raad van de 
Kinderbescherming 

De RvK zal contact opnemen met school wanneer zij 
aanvullende informatie nodig heeft in hun onderzoek 
omtrent problematiek rondom een leerling. 
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 Extra ondersteuning 
Visie op ondersteuning 
Zie hiervoor hoofdstuk 1.   
 

- Extra tijd en aandacht 
Voor omschrijving zie kolom ‘Extra’ van de bijlage. 
 

- Aangepaste onderwijsmaterialen en –faciliteiten  
Voor leerlingen die fysieke ondersteuning nodig hebben voor hun audio- dan wel visuele 
problematiek kunnen wij gebruik maken van o.a. geluidsversterkende apparatuur (bijv. 
microfoon voor de docent welke aangesloten is aan gehoorapparatuur van de slechthorende 
leerling) en vergrote leermiddelen (boeken op A3-formaat). Deze middelen kunnen in de 
klas gebruikt worden door de individuele leerling die hier behoefte aan heeft. 
 

- Aanpassingen inrichting gebouw 
Onze school beschikt in iedere vleugel en ieder apart gebouw over liften zodat alle 
leerlingen, indien noodzakelijk, op alle verdiepingen kunnen komen wanneer ze geen 
gebruik kunnen maken van de trappen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken 
van de reguliere toiletten is er een toilet voor mindervaliden beschikbaar.  
Voor elke leerweg zijn er rustige ruimten ter beschikking waar een leerling zich kan 
terugtrekken indien dat gewenst is. Ook zijn er prikkelarme werkplekken zodat een leerling 
zich beter kan concentreren. We maken ook gebruik van deze ruimten om een ‘time-out’ te 
kunnen aanbieden wanneer het volgen van de les in de klassensituatie even niet meer gaat. 
 
 

- Expertise 
DOCENTEN 

Wat Voor wie Door wie Omschrijving  
Extra 
begeleiding 
leerlingen 

Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

IB’er De IB’er begeleidt een 
leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
Frequentie en duur wordt 
bepaald aan de hand van de 
behoeften van de leerling. 

Intern 
Begeleider 
en coach van 
leerlingen 
en docenten 
van het 
kernteam 

Leerlingen en docenten IB/ coach De IB/ coach is de begeleider 
een grote rol speelt in de 
begeleiding van de leerling 
met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
Hij/ zij zet de begeleiding uit 
naar de mentor of de IB’er en 
monitort of dit goed verloopt. 
Verder is hij/zij vraagbaak 
voor de docenten en geeft 
hij/zij ondersteuning aan de 
docenten omtrent de manier 
waarop een leerling begeleid 
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moet worden in de klas. 
IB/coach kan ook zelf 
kortdurende begeleiding 
geven aan leerlingen. 

Trainingen Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

Trainers We bieden een aantal 
trainingen aan leerlingen die 
daar behoefte aan hebben; 
Faalangstreductietraining 
Examenvreestraining 
Rots en Watertraining 
Rouwsteunverwerking 

 
SPECIALISTEN 

 
Wat Voor wie Door wie Omschrijving  
Adviesorgaan 
en 
begeleiding 
voor 
kernteams 

Teamleiders, 
IB/coaches en 
leerlingen 

Gedrags-
wetenschappers  
(Psycholoog en 
orthopedagoog) 

De gedragswetenschappers 
nemen deel aan de het 
wekelijks begeleidingsoverleg 
tussen haar, de teamleider en 
de IB/coach. Zij adviseren de 
anderen in het 
begeleidingsoverleg hoe de 
leerling te begeleiden indien 
nodig. Ze bepaalt met de 
anderen welke ondersteuning 
de leerling nodig heeft na 
signalering van problemen. De 
gedragswetenschapper doet 
aanvullend onderzoek indien 
gewenst. 

 
- Samenwerking met andere instanties 

 
Naam instantie Toelichting op de aard van de samenwerking 
CJG+ De Kempen Een medewerker van het LOT (Lokaal Ondersteuningsteam 

van de Kempengemeenten) neemt deel aan het 
Ondersteuningsteam overleg. Zij is de schakel tussen school 
en de zorg voor de jeugdigen vanuit de gemeenten in de 
Kempen. Wanneer de problematiek zijn oorsprong kent in 
de thuissituatie kunnen de ouders zich aanmelden bij het 
LOT (onderdeel van CJG+) om van daaruit ondersteuning te 
kunnen krijgen. Wanneer de problematiek te complex is 
voor het LOT zal de casus doorgezet worden naar het 
Kempenteam. 

Leerplicht    De leerplichtambtenaar sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
jeugdarts en leden van het OT (ondersteuningsteam) naar 
het verzuim van de leerlingen. Hier worden vervolgstappen 
bepaald en gevolgd. 

Jeugdarts De jeugdarts (van GGD) sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
leerplichtambtenaar en leden van het OT 
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(ondersteuningsteam) naar het verzuim van de leerlingen. 
Hier worden vervolgstappen bepaald en gevolgd. 

Politie Wekelijks vindt er overleg plaats met politie om zaken af 
te stemmen met elkaar. Politie kan ingezet worden 
wanneer er strafbare gebeurtenissen plaatsvinden of 
wanneer zaken daar dicht tegenaan zitten en een leerling 
gewaarschuwd moet worden over zijn of haar gedrag. 
Minstens twee keer per jaar vinden onaangekondigd 
kluisjescontroles plaats.  

Novadic Kentron NK kan ingezet worden wanneer een situatie daarom 
vraagt. Te denken valt aan verslavingsproblematiek en 
voorlichting. 

Veilig Thuis School kan anoniem advies inwinnen bij Veilig Thuis. Aan 
de hand van de meldcode kan school een melding doen bij 
Veilig Thuis waarna een onderzoek zal plaatsvinden. 

Raad van de 
Kinderbescherming 

De RvK zal contact opnemen met school wanneer zij 
aanvullende informatie nodig heeft in hun onderzoek 
omtrent problematiek rondom een leerling. 

 
 
 
 Verwijzing naar relevante websites: 
 
Verwijzing naar uitgebreide website van de school: 
www.piusx-college.nl  In de digitale schoolgids worden de ondersteuningsvoorzieningen op 
afdelingsniveau nader uitgewerkt.  
 
Verwijzing naar vergelijkingssite: 
www.scholenopdekaart.nl Op de site van Scholen op de Kaart zijn van alle scholen de 
schoolondersteuningsprofielen opgenomen.  
 
Verwijzing naar website van het samenwerkingsverband: 
www.swveindhovenkempenland.nl Op de site van het Regionaal samenwerkingsverband 
staat onder andere het regionale ondersteuningsplan en kunnen ouders informatie inwinnen 
met betrekking tot passend onderwijs.  
 
Verwijzing naar passend onderwijs: 
www.passendonderwijs.nl 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl Voor alle vragen rond Passend Onderwijs  
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BIJLAGE 
 

 Ondersteuning 
IVO-velden Basis Extra 
 
Extra aandacht en tijd 

Veel van onze docenten zijn geschoold in het herkennen van leer- 
en sociaal emotionele problemen. Onze ambitie is ervoor te zorgen 
dat alle docenten hiervoor verdere scholing volgen alsmede voor 
het differentiëren binnen de klas en het opstellen van (groeps-) 
handelingsplannen. Voor het omgaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, 
en gedragsproblematiek geldt hetzelfde. Onze docenten kunnen 
hiervoor ook altijd een beroep doen op de IB-coach. Deze heeft 
hiervoor een gerichte scholing gevolgd of zal deze op korte termijn 
gaan volgen. De ondersteuning vanuit de gedragsdeskundigen van 
onze school (orthopedagoog of psycholoog) is altijd in te zetten 
evenals de deskundigheid vanuit het externenteam.  
 

Extra tijd lokaal voor leerlingen die recht hebben op extra tijd bij 
het maken van prefwerken. 
 
 

 
Onderwijsmaterialen, - 
faciliteiten 

In elk kernteam is voldoende bekwaamheid aanwezig om voor 
dyslexie ondersteuning te kunnen bieden binnen de 
basisondersteuning. Er is voor elke leerweg een dyslexiebegeleider 
beschikbaar, op deze personen kan een beroep gedaan worden 
door leerlingen, docenten en mentoren.  
Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops 
beschikbaar om hun toetsen te maken. Meestal zullen de leerlingen 
met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze leerlingen is ook 
het Kurzweil programma te gebruiken (voorleesprogramma). RT-
materiaal is er voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben en 
zal worden ingezet door de RT-begeleiders.  
 

In elk kernteam is voldoende bekwaamheid aanwezig om voor 
dyslexie ondersteuning te kunnen bieden binnen de 
basisondersteuning. Er is voor elke leerweg een dyslexiebegeleider 
beschikbaar, op deze personen kan een beroep gedaan worden door 
leerlingen, docenten en mentoren.  
Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops 
beschikbaar om hun toetsen te maken. Meestal zullen de leerlingen 
met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze leerlingen is ook 
het Kurzweil programma te gebruiken (voorleesprogramma). RT-
materiaal is er voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben en 
zal worden ingezet door de RT-begeleiders.  
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Inrichting gebouw 

Onze school beschikt in iedere vleugel en ieder apart gebouw over 
liften zodat alle leerlingen, indien noodzakelijk, op alle 
verdiepingen kunnen komen wanneer ze geen gebruik kunnen 
maken van de trappen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen 
maken van de reguliere toiletten is er een toilet voor 
mindervaliden beschikbaar.  
Voor elke leerweg zijn er rustige ruimten ter beschikking waar een 
leerling zich kan terugtrekken indien dat gewenst is. Ook zijn er 
prikkelarme werkplekken zodat een leerling zich beter kan 
concentreren. We maken ook gebruik van deze ruimten om een 
‘time-out’ te kunnen aanbieden wanneer het volgen van de les in 
de klassensituatie even niet meer gaat. 
 

Onze school beschikt in iedere vleugel en ieder apart gebouw over 
liften zodat alle leerlingen, indien noodzakelijk, op alle 
verdiepingen kunnen komen wanneer ze geen gebruik kunnen 
maken van de trappen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen 
maken van de reguliere toiletten is er een toilet voor mindervaliden 
beschikbaar.  
Voor elke leerweg zijn er rustige ruimten ter beschikking waar een 
leerling zich kan terugtrekken indien dat gewenst is. Ook zijn er 
prikkelarme werkplekken zodat een leerling zich beter kan 
concentreren. We maken ook gebruik van deze ruimten om een 
‘time-out’ te kunnen aanbieden wanneer het volgen van de les in 
de klassensituatie even niet meer gaat. 
 

 
Expertise: 

- Docenten 
- Specialisten 

 

Docenten: 
Vakdocenten 
Mentoren 
Teamleiders 
IB/coaches 
Trainers 
Decanen 
NT2 begeleiding in regulier onderwijs 

Specialisten: 
Gedragswetenschappers 

Docenten: 
IB’ers 
IB/coaches 
Trainers 

 
Specialisten: 

Gedragswetenschappers 
 
 

 
Samenwerking instanties 
buiten de school 

LOT (vanuit de Kempengemeenten) 
Leerplicht 
Jeugdarts 
Politie 
Novadic-Kentron 
Veilig Thuis 
Raad van de Kinderbescherming 

LOT (vanuit de Kempengemeenten) 
Leerplicht 
Jeugdarts 
Politie 
Novadic-Kentron 
Veilig Thuis 
Raad van de Kinderbescherming 
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3. Schoolondersteuningsprofiel PrO 

3.1  Onderwijsaanbod 
a. Niveau 

Op het Pius X-College bieden we op de afdeling praktijkonderwijs de volgende leerwegen 
aan: 

·       Praktijkonderwijs 
 

Ons onderwijs is de basis voor doorstroming naar: 
·       Arbeidstoeleiding regulier 
·       Arbeidstoeleiding beschermd 
·       Het vervolgonderwijs (mbo-niveau 1/2/3)  
·       Dagbesteding (enkele uitzondering) 

 
b. Speciale klassen 

Op de afdeling Praktijkonderwijs maken we geen gebruik van speciale klassen. 
De klassen op de hoofdlocatie maken gebruik van het transitielokaal en meldlokaal; in 
voorkomende individuele gevallen kan ook PrO gebruik maken van deze voorziening. 
 

c. Profielen 
Leerlingen die het praktijkonderwijs volgen, oriënteren zich in de onderbouw (leerjaar 1 
t/m 3) op het beroepenveld en krijgen een uitgebreide arbeidstraining als voorbereiding op 
hun toekomstige werkplek. In het 3de leerjaar maakt de leerling een keuze in een 
beroepsrichting die bij hem past, zodat in de bovenbouw (vanaf 4e het leerjaar) daarin 
gestart kan worden. De leerling kan een keuze maken uit de volgende 7 richtingen: 
 

• Handel en verkoop 

• Zorghulp 

• Groene ruimte 

• Dierhouderij 

• Metaal 

• Bouw 

• Consumptief 

Een groot deel van de onderwijstijd wordt in de bovenbouw besteed aan de gekozen 
beroepsrichting. Stage speelt hierbij ook een belangrijke rol. 
Naast het behalen van branchegerichte certificaten, zijn er tevens mogelijkheden om 
een assistentendiploma te halen. 

 
Voor elke leerling binnen het praktijkonderwijs wordt een OPP opgesteld wat wordt 
besproken met ouders en wat minimaal 1x per schooljaar wordt geëvalueerd. 
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3.2  Toelating 
a. Basisschooladvies 

Voor de toelating van leerlingen is het advies van de basisscholen leidend voor ons. Zie 
verder het beleidsdocument aanname en plaatsingsbeleid op het Pius X-College.  
 

b. Aanvullende toelatingscriteria 
Praktijkonderwijs: 
Voor een deelname aan praktijkonderwijs zijn er speciale voorwaarden waaraan een leerling 
moet voldoen: 
 
De PCL (Permanente Commissie Leerlingondersteuning) beoordeelt of de leerling gebaat is 
bij praktijkonderwijs. Hierbij kijkt de PCL naar verschillende gegevens: 

• de motivering van de school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool, 

• de leerachterstand van de leerling (de leerling heeft een achterstand van tenminste 
50 % op minimaal 2 van de volgende 4 terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend 
lezen, technisch lezen en spellen) 

• het IQ van de leerling. De leerling heeft een IQ tussen de 60 en 80. 

 
 

3.3  Basisondersteuning 
a. Veilig schoolklimaat 

Op school zijn aanwezig: 
� Veiligheidsplan       
� Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld 
� Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen   
� Een veilige school: Handelen tegen pesten, agressie en geweld    
� Leerlingenstatuut       

 
b. Cyclus planmatig handelen 

Onder leiding van de teamleider in samenspraak met het ondersteuningsteam van de afdeling 
Praktijkschool, de gedragsdeskundige en de IB-er vindt wekelijks overleg plaats waarbij het 
Individuele Ontwikkelingsperspectief van de leerling besproken wordt.  
 
Elke klas heeft één of twee mentoren. Deze mentoren zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, 
hun ouders, vakdocenten en de teamleider. Het tweede aanspreekpunt is de coördinator van 
de betreffende bouw.  
De communicatie vanuit school naar ouders zal grotendeels via de mentor verlopen. Van de 
contactmomenten zal schriftelijk verslag gedaan worden in ons leerlingvolgsysteem (SOM). 
 
 

c. Betrokkenheid ouders/verzorgers 
 
De relatie tussen ouders en school is niet vrijblijvend. Er is sprake van wederzijdse 
verantwoordelijkheid. Het Pius X-College werkt vanuit de overtuiging dat hoe hechter de 
band tussen school en ouders is, des te beter de resultaten zullen zijn. De Ouderraad bestaat 
uit een aantal ouders die allen één of meer kinderen op het Pius X-College hebben. De taak 
van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen. De school ziet 
de Ouderraad als een partner. Door kennis te delen, samen te werken, mee te denken en te 
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ondersteunen proberen ouders een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Dit gebeurt door 
een open communicatie tussen school en ouders. De ouderraad organiseert jaarlijks enkele 
drukbezochte thema-avonden. Ook kunnen ouders via enquêtes hun mening geven of 
deelnemen aan klankbordgroepen. 
Soms heeft een leerling meer ondersteuningsbehoeften dan waar in de klas aan voldaan kan 
worden. In zo’n geval zal in overleg met de ouders bekeken worden hoe tegemoetgekomen 
kan worden aan deze behoeften en wie daar een rol in zal gaan spelen binnen of zelfs buiten 
de school.    
         

d. Afstemming onderwijs-leerlingpopulatie 
 
Het Pius X-College staat midden in de Kempische samenleving. We willen het beste onderwijs 
verzorgen voor alle kinderen in deze regio. Het onderwijs wordt afgestemd op de 
doestellingen van de ‘Brainport-regio’ waar we deel van uitmaken. Leerlingen worden 
klaargestoomd voor het leven en de uitdagingen die op hun pad komen nadat ze het Pius X- 
College verlaten. 
Het is de ambitie van het Pius X-College om eigentijds onderwijs te blijven ontwikkelen in 
verbinding met de omgeving van de school. Passend onderwijs is daar een belangrijke pijler 
van: voor iedere leerling is een leerroute die hem of haar past. Ons motto is daarbij leidend: 
‘jij leert, jij inspireert’.  Het Pius X-College wil de leerlingen en medewerkers inspireren en 
geïnspireerd worden door iedereen die betrokken is bij de school. 
 
 

e. Basisondersteuning binnen de IVO-velden 
 

- Aandacht en tijd 
Veel van onze docenten zijn geschoold in het herkennen van leer- en sociaal emotionele 
problemen. Onze ambitie is ervoor te zorgen dat alle docenten hiervoor verdere scholing 
volgen alsmede voor het differentiëren binnen de klas en het opstellen van (groeps-) 
handelingsplannen. Voor het omgaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, en gedragsproblematiek 
geldt hetzelfde. Onze docenten kunnen hiervoor ook altijd een beroep doen op de IB-coach. 
Deze heeft hiervoor een gerichte scholing gevolgd of zal deze op korte termijn gaan volgen. 
De ondersteuning vanuit de gedragsdeskundigen van onze school (orthopedagoog of 
psycholoog) is altijd in te zetten evenals de deskundigheid vanuit onze externe partners.  
 
 

- Aangepast lesmateriaal 
Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops beschikbaar om hun toetsen te 
maken. Meestal zullen de leerlingen met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze 
leerlingen is ook het Kurzweil of Sprint Plus programma te gebruiken (voorleesprogramma’s). 
Verder worden leerlingen van de afdeling praktijkonderwijs voorbereid op werken bij het 
ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). Hiervoor is een hal op het industrieterrein beschikbaar. 
De richtingen zorg, handel en verkoop en horeca zijn gevestigd in het gebouw van 
praktijkonderwijs. De richtingen bouw en dierhouderij maken gebruik van de faciliteiten op 
de hoofdlocatie. Voor de richting metaal wordt gebruik gemaakt van het lascentrum in 
Hapert. De leerlingen die gekozen hebben voor de richting groene ruimte leren en werken 
in de natuur rondom boerderij ‘Natuurlijk’.  
 
 
 

- Aanpassing in de ruimte 
Het gebouw beschikt over een lift zodat ook minder mobiele leerlingen, indien noodzakelijk, 
op de eerste verdieping kunnen komen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken 
van de reguliere toiletten is er een mindervalide toilet beschikbaar. 
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- Expertise 

Welke expertise heeft de school in huis 
 
Wat Voor wie Door wie Omschrijving 
Begeleiding in 
de klas 
 

Alle leerlingen Vakdocenten Vakdocenten zijn in staat 
om leerlingen goed te 
begeleiden in het kennis 
overdragen maar ook in 
de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de 
leerling 

Schakel tussen 
school en thuis 

Alle leerlingen Mentoren De mentor begeleidt de 
leerling in zijn 
ontwikkeling op school. 
Hij/zij is hierbij de 
schakel tussen 
vakdocenten, leerlingen 
en ouders. 

Leidinggevende 
per kernteam 

Leerlingen en docenten Teamleiders Voortgang van 
onderwijsloopbaan van 
leerlingen binnen het 
kernteam volgen. 
Uitzetten onderwijs-
kundige ontwikkelingen 
en begeleiden van dit 
proces. Leidinggeven aan 
docenten en OOP’ers 
binnen het kernteam. 

Intern 
Begeleider en 
coach van 
leerlingen en 
docenten van 
het kernteam 

Leerlingen en docenten IB/ coach De IB/ coach is de 
begeleider die een grote 
rol speelt in de 
begeleiding van de 
leerling met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
Hij/ zij zet de begelei-
ding uit naar de mentor 
of de IB’er en monitort of 
dit goed verloopt. Verder 
is hij/zij vraagbaak voor 
de docenten en geeft 
hij/zij ondersteuning aan 
de docenten omtrent de 
manier waarop een 
leerling begeleid moet 
worden in de klas. 
IB/coach kan ook zelf 
kortdurende begeleiding 
geven aan leerlingen. 

Adviesorgaan, 
onderzoeker en 
begeleiding 
voor kernteams 

Teamleiders, IB/coaches 
en leerlingen 

Gedrags-
wetenschappers  
(Psycholoog en 
orthopedagoog) 

De gedragsweten-
schappers nemen deel 
aan de het wekelijks 
begeleidingsoverleg 
tussen haar, de 
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teamleider en de 
IB/coaches. Zij adviseren 
de anderen in het 
begeleidingsoverleg hoe 
de leerling te begeleiden 
indien nodig. Ze bepaalt 
met de anderen welke 
ondersteuning de leerling 
nodig heeft na signalering 
van problemen. De 
gedragswetenschapper 
doet aanvullend 
onderzoek indien 
gewenst. 

Trainingen Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

Trainers We bieden een aantal 
trainingen aan leerlingen 
die daar behoefte aan 
hebben; 
Rots en Watertraining 
Rouwsteunverwerking 

NT2 
begeleiding 

Leerlingen die minder 
dan 6 jaar in Nederland 
wonen 

NT2 begeleiders Leerlingen die Nederlands 
als tweede taal hebben 
en minder dan 6 jaar 
Nederlands onderwijs 
hebben genoten kunnen 
aanspraak maken op NT2 
begeleiding.  

Ondersteuning 
bij doorstroom 
naar arbeid of 
andere 
passende 
omgeving 

Alle leerlingen die onze 
school zullen gaan 
verlaten 

Decanen/ 
uitstroom-
coördinator 

De decanen begeleiden 
de leerlingen naar een 
arbeidsplaats of andere 
omgeving waar de 
leerling heen zal gaan. 

 
 

- Samenwerking met andere instanties 
 
Naam instantie Toelichting op de aard van de samenwerking 
CJG+ De Kempen Een medewerker van het LOT (Lokaal Ondersteuningsteam 

van de Kempengemeenten) neemt op afroep deel aan het 
Ondersteuningsteam overleg. Zij is de schakel tussen school 
en de zorg voor de jeugdigen vanuit de gemeenten in de 
Kempen. Wanneer de problematiek zijn oorsprong kent in 
de thuissituatie kunnen de ouders zich aanmelden bij het 
LOT (onderdeel van CJG+) om van daaruit ondersteuning te 
kunnen krijgen. Wanneer de problematiek te complex is 
voor het LOT zal de casus doorgezet worden naar het 
Kempenteam. 

Leerplicht    De leerplichtambtenaar sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
jeugdarts en leden van het OT (ondersteuningsteam) naar 
het verzuim van de leerlingen. Hier worden vervolgstappen 
bepaald en gevolgd. 
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Jeugdarts De jeugdarts (van GGD) sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
leerplichtambtenaar en leden van het OT 
(ondersteuningsteam) naar het verzuim van de leerlingen. 
Hier worden vervolgstappen bepaald en gevolgd. 

Politie Politie kan ingezet worden wanneer er strafbare 
gebeurtenissen plaatsvinden of wanneer zaken daar dicht 
tegenaan zitten en een leerling gewaarschuwd moet worden 
over zijn of haar gedrag. Minstens twee keer per jaar vinden 
onaangekondigd kluisjescontroles plaats.  

Novadic Kentron NK kan ingezet worden wanneer een situatie daarom vraagt. 
Te denken valt aan verslavingsproblematiek en voorlichting. 

Veilig Thuis School kan anoniem advies inwinnen bij Veilig Thuis. Aan de 
hand van de meldcode kan school een melding doen bij 
Veilig Thuis waarna een onderzoek zal plaatsvinden. 

Raad van de 
Kinderbescherming 

De RvK zal contact opnemen met school wanneer zij 
aanvullende informatie nodig heeft in hun onderzoek 
omtrent problematiek rondom een leerling. 

 
 

3.4  Extra ondersteuning 
Visie op ondersteuning zie Hoofdstuk 1.  
 
Extra tijd en aandacht 

- Voor omschrijving zie kolom ‘Extra’ van de bijlage. 
 

- Aangepaste onderwijsmaterialen en –faciliteiten  
 
Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops beschikbaar om hun toetsen te 
maken. Meestal zullen de leerlingen met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze 
leerlingen is ook het Kurzweil of Sprint Plus programma te gebruiken (voorleesprogramma’s). 
Verder is er ook extra materiaal aanwezig zoals schotjes om even ‘apart’ te kunnen zitten 
in de klas, tangles (anti-stressmateriaal) en wiebelkussens. 
Het gebouw beschikt over een lift zodat ook minder mobiele leerlingen, indien noodzakelijk, 
op de eerste verdieping kunnen komen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken 
van de reguliere toiletten is er een mindervalide toilet beschikbaar. 
Verder worden leerlingen van de afdeling praktijkonderwijs voorbereid op werken bij het 
ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). Hiervoor is een hal op het industrieterrein beschikbaar. 
De richtingen zorg, handel en verkoop en horeca zijn gevestigd in het gebouw van 
praktijkonderwijs. De richtingen bouw en dierhouderij maken gebruik van de faciliteiten op 
de hoofdlocatie. Voor de richting metaal wordt gebruik gemaakt van het lascentrum in 
Hapert. De leerlingen die gekozen hebben voor de richting groene ruimte leren en werken 
in de natuur rondom boerderij ‘Natuurlijk’.  
 
 
 

- Aanpassingen inrichting gebouw 
Het gebouw beschikt over een lift zodat ook minder mobiele leerlingen, indien noodzakelijk, 
op de eerste verdieping kunnen komen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken 
van de reguliere toiletten is er een mindervalide toilet beschikbaar. 
 
 
 
 



 
 
 

 27 

- Expertise 
DOCENTEN 

 
Wat Voor wie Door wie Omschrijving  
Extra 
begeleiding 
leerlingen 

Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

IB’er De IB’er begeleidt een leerling 
met extra ondersteunings-
behoeften. Frequentie en 
duur wordt bepaald aan de 
hand van de behoeften van de 
leerling. 

Intern 
Begeleider 
en coach 
van 
leerlingen 
en docenten 
van het 
kernteam 

Leerlingen en docenten IB/ coach De IB/ coach is de begeleider 
een grote rol speelt in de 
begeleiding van de leerling 
met extra ondersteunings-
behoeften. Hij/ zij zet de 
begeleiding uit naar de 
mentor of de IB’er en 
monitort of dit goed verloopt. 
Verder is hij/zij vraagbaak 
voor de docenten en geeft 
hij/zij ondersteuning aan de 
docenten omtrent de manier 
waarop een leerling begeleid 
moet worden in de klas. 
IB/coach kan ook zelf kort-
durende begeleiding geven 
aan leerlingen. 

Trainingen Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

Trainers We bieden een aantal 
trainingen aan leerlingen die 
daar behoefte aan hebben; 
Faalangstreductietraining 
Examenvreestraining 
Rots en Watertraining 
Rouwsteunverwerking 

 
 

SPECIALISTEN 
 
Adviesorgaan 
en 
begeleiding 
voor 
kernteams 

Teamleiders, 
IB/coaches en 
leerlingen 

Gedrags-
wetenschappers  
(Psycholoog en 
orthopedagoog) 

De gedragswetenschappers 
nemen deel aan de het 
wekelijks begeleidingsoverleg 
tussen haar, de teamleider en 
de IB/coach. Zij adviseren de 
anderen in het begeleidings-
overleg hoe de leerling te 
begeleiden indien nodig. Ze 
bepaalt met de anderen welke 
ondersteuning de leerling 
nodig heeft na signalering van 
problemen. De gedragsweten-
schapper doet aanvullend 
onderzoek indien gewenst. 
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- Samenwerking met andere instanties buiten de school 
 
Naam instantie Toelichting op de aard van de samenwerking 
CJG+ De Kempen Een medewerker van het LOT (Lokaal Ondersteuningsteam 

van de Kempengemeenten) neemt deel aan het 
Ondersteuningsteam overleg. Zij is de schakel tussen 
school en de zorg voor de jeugdigen vanuit de gemeenten 
in de Kempen. Wanneer de problematiek zijn oorsprong 
kent in de thuissituatie kunnen de ouders zich aanmelden 
bij het LOT (onderdeel van CJG+) om van daaruit 
ondersteuning te kunnen krijgen. Wanneer de 
problematiek te complex is voor het LOT zal de casus 
doorgezet worden naar het Kempenteam. 

Leerplicht    De leerplichtambtenaar sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
jeugdarts en leden van het OT (ondersteuningsteam) naar 
het verzuim van de leerlingen. Hier worden vervolgstappen 
bepaald en gevolgd. 

Jeugdarts De jeugdarts (van GGD) sluit maandelijks aan bij het 
Ondersteuningsteamoverleg. Zij kijkt samen met de 
leerplichtambtenaar en leden van het OT 
(ondersteuningsteam) naar het verzuim van de leerlingen. 
Hier worden vervolgstappen bepaald en gevolgd. 

Politie Politie kan ingezet worden wanneer er strafbare 
gebeurtenissen plaatsvinden of wanneer zaken daar dicht 
tegenaan zitten en een leerling gewaarschuwd moet 
worden over zijn of haar gedrag. Minstens twee keer per 
jaar vinden onaangekondigd kluisjescontroles plaats.  

Novadic Kentron NK kan ingezet worden wanneer een situatie daarom 
vraagt. Te denken valt aan verslavingsproblematiek en 
voorlichting. 

Veilig Thuis School kan anoniem advies inwinnen bij Veilig Thuis. Aan 
de hand van de meldcode kan school een melding doen bij 
Veilig Thuis waarna een onderzoek zal plaatsvinden. 

Raad van de 
Kinderbescherming 

De RvK zal contact opnemen met school wanneer zij 
aanvullende informatie nodig heeft in hun onderzoek 
omtrent problematiek rondom een leerling. 
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3.5  Verwijzing naar relevante websites: 
 
 
Verwijzing naar uitgebreide website van de school: 
www.piusx-college.nl     In de digitale schoolgids worden de ondersteuningsvoorzieningen op 
afdelingsniveau nader uitgewerkt.  
 
Verwijzing naar vergelijkingssite: 
www.scholenopdekaart.nl Op de site van Scholen op de Kaart zijn van alle scholen de 
schoolondersteuningsprofielen opgenomen.  
 
Verwijzing naar website van het samenwerkingsverband: 
www.swveindhovenkempenland.nl Op de site van het Regionaal samenwerkingsverband 
staat onder andere het regionale ondersteuningsplan en kunnen ouders informatie inwinnen 
met betrekking tot passend onderwijs.  
 
Verwijzing naar passend onderwijs: 
www.passendonderwijs.nl 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl Voor alle vragen rond Passend Onderwijs 
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BIJLAGE 
 

 Ondersteuning 
IVO-velden Basis Extra 
 
Extra aandacht en tijd 

Veel van onze docenten zijn geschoold in het herkennen van leer- 
en sociaal emotionele problemen. Onze ambitie is ervoor te zorgen 
dat alle docenten hiervoor verdere scholing volgen alsmede voor 
het differentiëren binnen de klas en het opstellen van (groeps-) 
handelingsplannen. Voor het omgaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, 
en gedragsproblematiek geldt hetzelfde. Onze docenten kunnen 
hiervoor ook altijd een beroep doen op de IB-coach. Deze heeft 
hiervoor een gerichte scholing gevolgd of zal deze op korte termijn 
gaan volgen. De ondersteuning vanuit de gedragsdeskundigen van 
onze school (orthopedagoog of psycholoog) is altijd in te zetten 
evenals de deskundigheid van onze externe partners.  
 

Veel van onze docenten zijn geschoold in het herkennen van leer- 
en sociaal emotionele problemen. Onze ambitie is ervoor te zorgen 
dat alle docenten hiervoor verdere scholing volgen alsmede voor het 
differentiëren binnen de klas en het opstellen van (groeps-) 
handelingsplannen. Voor het omgaan met dyslexie, AD(H)D, ASS, en 
gedragsproblematiek geldt hetzelfde. Onze docenten kunnen 
hiervoor ook altijd een beroep doen op de IB-coach. Deze heeft 
hiervoor een gerichte scholing gevolgd of zal deze op korte termijn 
gaan volgen. De ondersteuning vanuit de gedragsdeskundigen van 
onze school (orthopedagoog of psycholoog) is altijd in te zetten 
evenals de deskundigheid van onze externe partners.  
 

 
Onderwijsmaterialen, - 
faciliteiten 

Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops 
beschikbaar om hun toetsen te maken. Meestal zullen de leerlingen 
met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze leerlingen is ook 
het Kurzweil of Sprint Plus programma te gebruiken 
(voorleesprogramma’s). 
Verder worden leerlingen van de afdeling praktijkonderwijs 
voorbereid op werken bij het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). 
Hiervoor is een hal op het industrieterrein beschikbaar. 
De richtingen zorg, handel en verkoop en horeca zijn gevestigd in 
het gebouw van praktijkonderwijs. De richtingen bouw en 
dierhouderij maken gebruik van de faciliteiten op de hoofdlocatie. 
Voor de richting metaal wordt gebruik gemaakt van het lascentrum 
in Hapert. De leerlingen die gekozen hebben voor de richting 
groene ruimte leren en werken in de natuur rondom boerderij 
‘Natuurlijk’.  
 

Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zijn er laptops 
beschikbaar om hun toetsen te maken. Meestal zullen de leerlingen 
met dyslexie hier gebruik van maken. Door deze leerlingen is ook 
het Kurzweil of Sprint Plus programma te gebruiken 
(voorleesprogramma’s). 
Verder worden leerlingen van de afdeling praktijkonderwijs 
voorbereid op werken bij het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC). 
Hiervoor is een hal op het industrieterrein beschikbaar. 
De richtingen zorg, handel en verkoop en horeca zijn gevestigd in 
het gebouw van praktijkonderwijs. De richtingen bouw en 
dierhouderij maken gebruik van de faciliteiten op de hoofdlocatie. 
Voor de richting metaal wordt gebruik gemaakt van het lascentrum 
in Hapert. De leerlingen die gekozen hebben voor de richting groene 
ruimte leren en werken in de natuur rondom boerderij ‘Natuurlijk’.  
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Inrichting gebouw 

Het gebouw beschikt over een lift zodat ook minder mobiele 
leerlingen, indien noodzakelijk, op de eerste verdieping kunnen 
komen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de 
reguliere toiletten is er een mindervalide toilet beschikbaar 

Het gebouw beschikt over een lift zodat ook minder mobiele 
leerlingen, indien noodzakelijk, op de eerste verdieping kunnen 
komen. Voor de leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de 
reguliere toiletten is er een mindervalide toilet beschikbaar. 

 
Expertise: 

- Docenten 
- Specialisten 

 

Docenten: 
Vakdocenten 
Mentoren 
Teamleiders 
IB/coaches 
Trainers 
Decanen 
NT2 begeleiding in regulier onderwijs 

Specialisten: 
Gedragswetenschappers 

Docenten: 
IB’ers 
IB/coaches 
Trainers 

 
Specialisten: 

Gedragswetenschappers 
 
 

 
Samenwerking instanties 
buiten de school 

LOT (vanuit de Kempengemeenten) 
Leerplicht 
Jeugdarts 
Politie 
Novadic- Kentron 
Veilig Thuis 
Raad van de Kinderbescherming 

LOT (vanuit de Kempengemeenten) 
Leerplicht 
Jeugdarts 
Politie 
Novadic- Kentron 
Veilig Thuis 
Raad van de Kinderbescherming 
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4. Actiepunten schooljaar 2018-2019 

 
In onze visie dient het gedrag van de docent in de les de maatstaf te zijn voor het niveau 
van de basisondersteuning dat we samen bieden. Het niveau van de basisondersteuning hangt 
bovendien nauw samen met de behaalde schoolresultaten en krijgt ook betekenis in deze 
context.  
 
Vanuit het ondersteuningsteam is een zevental actiepunten geformuleerd voor de komende 
periode (schooljaar 2018-2019). 
 
1. De IB-coaches krijgen de opdracht om het komende schooljaar in afstemming met de 

teamleider van de afdeling waar zij werkzaam zijn met name de focus te leggen op het 
primaire proces van het onderwijs. Daarbij zijn leidend de aandachtspunten die naar 
boven komen vanuit de leerling-enquêtes die afgelopen jaar zijn afgenomen. Deze 
enquêtes zijn gepubliceerd in Scholen op de Kaart. Belangrijke aandachtspunten:  

 
a. Welbevinden en veiligheid van de leerling binnen de klas. Deze hangen nauw 

samen met een respectvolle behandeling door de docent en de mate van 
tevredenheid over de mentor. Wat gaat hierin goed? Wat kan beter?  

 
b. Motivatie door de docent. In hoeverre houden docenten rekening met zwakke 

en sterke punten van de leerling?  
 

c. Kennisoverdracht en leervragen: In hoeverre zijn de lessen afwisselend en 
actueel en hoe worden hulpmiddelen zoals ICT ingezet? Hebben de lessen een 
voldoende doelgerichte opbouw en hoe profiteren leerlingen daarvan?  

 
 
2. Zeggenschap bij de leerling stimuleren. (voicing) Teamleiders gaan komend jaar in het 

eigen team gesprekskringen inrichten (tweemaal per jaar) waarbij de teamleider in 
gesprek gaat met leerlingen. Laagdrempelige insteek: “Bij de teamleider op de thee” 
Ook hierbij gelden de uitkomsten van de enquêtes Scholen op de Kaart als 
gespreksleidraad. De belangrijkste aandachtpunten zijn dezelfde als die van de IB-
coaches: 

 
a. Welbevinden en veiligheid: ervaren leerlingen rust in de lessen? Wat gaat goed, 

wat kan beter?   
b. Motivatie: welke factoren bevorderen de motivatie voor school en welke 

factoren werken remmend?  
c. Kennis en leren: hoe komen de leerlingen tot leren? In hoeverre 

kunnen/mogen ze daar zelf richting aan geven? Welke keuzes biedt de school?  
 

De IB-coaches en de Teamleiders zal gevraagd worden hun bevindingen te delen en 
hieruit actiepunten te formuleren voor vervolgstappen.  

 
 
3. Regelruimte voor de leerling: Binnen enkele vakken en afdelingen (Binas-vakken op HV-

bovenbouw; GT-bovenbouw) starten projecten om regelruimte voor leerlingen vorm te 
geven. Richtlijn daarbij is dat we ernaar streven om te realiseren dat 10% van de 
leerlingen 10% van de onderwijstijd zelf kan indelen. Het uiteindelijke doel is om 
regelruimte voor alle leerlingen in de basisondersteuning te organiseren.  
 



 
 
 

 33 

4. Binnen de extra ondersteuning willen we toevoegen expliciete aandacht voor 
hoogbegaafdheid. Diverse Brainportactiviteiten (class of excellence, Grand Challenge, 
Brains-on-stage) bieden hier aanknopingspunten voor. Daarnaast hoort in onze visie bij 
de lichte ondersteuning ook thuis een meer gerichte aanpak voor leerlingen met 
plannings- en organisatieproblemen.  

 
 
5. Binnen de intensieve ondersteuning gaat vormgegeven worden aan het verdere uitwerken 

en functioneren van de Interne Reboundvoorziening die onze school sinds dit jaar heeft.  
 
 
6. Focus op veiligheid binnen en buiten de school. Er wordt gestart met een 

signaleringsoverleg tussen het Ondersteuningsteam en toezichthouders zodat signalen 
die buiten de lessituatie worden opgepikt sneller terecht komen in de cyclus van 
ondersteuning.  

 
 
7. De samenwerking met de jeugdhulpverlening wordt opnieuw bekeken. Doel is om 

directere lijnen te krijgen om ondersteuning sneller bij de leerling (het gezin) te krijgen.  
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5. Profiel IB-Coach en IB-er 

IB-Coach 
 
1. De rol IB-Coach                                                                                                                                                                                             
De rol van een IB-coach is gericht op het ondersteunen van mentoren, docenten en 
teamleiders en op begeleiding in de klas. In samenwerking met mentoren, wordt het 
continuüm van interventies voor passende perspectieven gestalte gegeven. Daarbij 
onderscheiden we basis-, lichte (intensieve)- en zware ondersteuning. De IB-coach 
regisseert de interventieniveaus en schakelt tussen; mentor, vakdocent, IB-er, hoofd 
ondersteuningsteam, gedragsdeskundige, teamleider en management. 
Een belangrijk element is het leiden van intervisie-bijeenkomsten met docententeams om 
de vragen die er liggen zodat collega’s met elkaar tot oplossingen kunnen komen. 
De IB-coach biedt ondersteuning bij de verschillende vormen van werken*, door met 
methoden en instrumenten te werken en te leren analyseren op doelstellingen en 
verwachte resultaten. Verder heeft de IB-coach een rol bij het ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden van docenten in het handelingsbekwaam worden in werken vanuit de 
referentiekaders van passend onderwijs. De IB-coach heeft daarnaast een belangrijke rol in 
relatie en verbinding leggen tussen de diverse collega’s, vakdocenten en niveaus en 
leerjaren (intermediair).  
  
Referentiekaders rol IB-coach en interne ondersteuningsstructuur: 

• Referentiekader Passend Onderwijs: basis-, lichte (intensieve) en zware 
ondersteuning  

• Opbrengstgericht werken 
• Handelingsgericht werken 
• Oplossingsgericht werken 
• Progressiegericht werken 

 

2. Taken IB-coach  
• Wekelijks begeleidingsoverleg met gedragsdeskundige en teamleider 
• Doorspreken van klassen met mentoren: leerling-gegevens uitwisselen 

• Intervisie met docententeams rondom de ondersteuning (coachend) 
• Collegiale consultatie en observeren van alle klassen 

• Format mentor-leerling gegevens: LOVS (leerling ontwikkelvolgsysteem) - 
volgdocument 

• Mentoren en vakleerkrachten ondersteunen bij hulpvraag 

• Actieve rol tijdens leerlingbespreking en rapportvergaderingen 

• Ondersteuning pedagogische aanpak en omgaan met probleemgedrag: initiëren, 
monitoren, professionalisering organiseren, casus bespreking(en) 

• Ondersteuning leerlijn en omgaan met leer- en taakproblemen (executieve 
functies): initiëren, monitoren, professionalisering organiseren, casus 
bespreking(en) 

• Professionaliseringswensen en samenwerkend leren stimuleren  
• Indien noodzakelijk kortdurende individuele begeleiding 
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3. Samenwerking en ondersteuningsstructuur 
IB coach en een stuctuur van samenwerken met:                                                                                    
leerling - vakdocent - mentor – IB-er - IB-coach - teamleider - schoolleider - hoofd 
ondersteuningsteam - leden ondersteuningsteam - ouder/verzorger - externe ketenpartner.  
Door de invoering van passend onderwijs is het belangrijk dat alle lagen van de organisatie 
mee in beweging komen en er een heldere afstemming en rolverdeling is, waardoor de 
integrale leerlingbegeleiding goed gestroomlijnd, efficiënt en effectief kan verlopen. 
Hiervoor is het van belang om steeds met docententeams, middenkader en management 
samen in gesprek te blijven. 
 
 
 
 
IB (intern begeleider) 
 
Kerntaak; het optimaliseren van de begeleiding van leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. 
 
De intern begeleider is gespecialiseerd op het gebied van individuele begeleiding van 
leerlingen. De intern begeleider beschikt over affiniteit met de doelgroep en over de 
vereiste vaardigheden. 
 
De intern leerlingbegeleider is een docent met specifieke taak en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de teamleider. Inhoudelijk wordt de intern leerlingbegeleider 
aangestuurd vanuit het ondersteuningsteam. 
 
 
Taken: 

 
• Wekelijks begeleidingsgesprek met de leerling over o.a.; planning en organisatie, 

motivatie, studievaardigheden, schoolvorderingen, contacten met medeleerlingen 
en medewerkers; 

• Ondersteuningsbehoefte concreet maken/in kleine stapjes verdelen, zodat er op 
korte termijn (lees +/- 6 weken) doelen behaald kunnen worden;  

• Opstellen en bijhouden van OPP in SOM (controle door IB-coach), uiterlijk 6 weken 
voor de start van het schooljaar moet deze ondertekend zijn door ouders en 
leerlingen; 

• Ouders/verzorgers inlichten over de begeleiding (aan het begin van het schooljaar) 
en contact onderhouden met ouders/verzorgers; 

• Mentor en vakdocenten inlichten over ondersteuningsbehoefte en wat dit betekent 
voor hun vak/les;  

• Contact onderhouden met externe begeleiders (bijv. ambulante thuisbegeleiding, 
huiswerkbegeleiding, medewerker CJG); 

• 3x tot 4x per jaar een gesprek met ouders/verzorgers en evt. andere begeleiding 
(begin schooljaar over plan van aanpak, rapport 1 en (eventueel) rapport 2 en 
eindgesprek/evaluatie/plannen voor het volgende jaar); 

• Korte lijntjes met de mentoren en vakdocenten onderhouden;  
• Bijdrage leveren aan een warme overdracht bij instroom en doorstroom; 
• Initiatief blijven nemen, afhankelijk van het leerjaar meer, dan wel minder, en 

inzetten op zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. 
 
 
 


