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1. Inleiding
Passend onderwijs is sinds augustus 2014 de manier waarop onderwijs aan studenten, die
extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware
vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Streven is om met de invoering van de wet op passend onderwijs de preventieve aanpak in het
reguliere onderwijs verder te versterken en studenten het onderwijs te laten volgen dat bij
hen past.
Mbo instellingen zijn vanaf dit moment zelf verantwoordelijk voor het organiseren en
vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod.
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) neemt binnen passend onderwijs een aparte positie
in. Het mbo kent speciaal onderwijs wat wordt aangeboden door het REA-college. Voor het
mbo ligt de ondersteuningsplicht verankerd in de Wgbh/cz1. Door de grote spreiding van mboinstellingen nemen zij in principe geen deel aan de samenwerkingsverbanden voortgezet
onderwijs. Bij de vormgeving van passend onderwijs voor jongeren tot 23 jaar spelen zij echter
wel een essentiële rol. Het mbo volgt in grote lijnen dan ook deze ambities.
Het referentiekader passend onderwijs wordt in beeld gebracht in het zogeheten
‘schoolondersteuningsprofiel’. In dit document wordt een beknopt overzicht gegeven van alle
vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft. Ook wordt hierin de ambitie met
betrekking tot passend onderwijs beschreven.
Onderscheiden worden de basisondersteuning en extra ondersteuning2.
Basisondersteuning legt vast welke bekwaamheidseisen aan het personeel worden gesteld en
wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Basisondersteuning
staat ter beschikking van alle studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Soms is dat echter niet voldoende. De school beschikt dan nog over extra
ondersteuningsmiddelen waarmee zij ondersteuning op maat kan inzetten. De school kan deze
extra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met expertise vanuit
de school zelf of met expertise van buitenaf. Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van
aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden.
Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en biedt
daardoor de school de mogelijkheid om het volgende te bepalen: bieden wij voldoende
ondersteuning en kunnen wij dit ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders en
studenten de mogelijkheid om te beoordelen of het ondersteuningsniveau van de school past
bij wat de student nodig heeft.
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie wordt
verwezen naar de website van de school. Hier is de schoolgids en het ondersteuningsplan van
de school te vinden. Het schoolondersteuningsprofiel is ontwikkeld door de school en
vastgesteld door het management van de school.

1
2

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Op de vestiging Hoorn wordt dit Breedte Ondersteuning genoemd.
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2. Algemene informatie
In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de scholen en de kengetallen van de
studentpopulatie weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht
ziet, vooral in het kader van passend onderwijs: de onderwijsvisie.

2.1 Contactgegevens

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Website

Clusius College Alkmaar
Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar
072-561 09 34
alkmaar@clusius.nl
www.clusius.nl

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Website

Clusius College Hoorn
Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn
0229-259494
hoorn@clusius.nl
www.clusius.nl

Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Website

Clusius College Schagen
De Boomgaard 9, 1741 MD Schagen
0224 212 725
schagen@clusius.nl
www.clusius.nl

2.2 Onderwijsvisie en visie op ondersteuning
Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld en doet dit met
eigentijds, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het onderwijs
onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.
Het Clusius College is een school voor zowel vmbo als mbo en heeft meerdere
vestigingen in Noord-Holland. Dit schoolondersteuningsprofiel is geschreven voor de
mbo-afdelingen van het Clusius.
Het Clusius College biedt vanuit een professionele organisatie kwalitatief hoogwaardig
onderwijs, waarin studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Om dit
te bereiken worden de (leer)omstandigheden zo optimaal mogelijk gemaakt.
Het Clusius College komt bij medewerkers, studenten, ouders en bedrijfsleven als eerste
in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het:




een veilige, stimulerende leeromgeving biedt;
een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen;
samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio;
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een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid, en
zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn.

De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokkenheid, kwaliteit, en plezier.
Onder kwalitatief hoogwaardig onderwijs verstaat het Clusius College onderwijs met
een goed rendement en goede opbrengsten, onderwijs dat afgestemd is op de
mogelijkheden en leerstijlen van studenten en onderwijs dat voor studenten
aantrekkelijk is.
In dit onderwijs worden studenten goed begeleid. Zij en hun ouders/verzorgers zijn,
evenals vervolgopleidingen, stagebedrijven en het afnemend bedrijfsleven tevreden
over het onderwijs en de faciliteiten.
Dit is ook onderwijs dat zich voortdurend ontwikkelt waarbij de beheersbaarheid niet
uit het oog verloren mag worden.
Daarbij dient de school voor ouders transparant en toegankelijk te zijn en de studenten
een veilige leeromgeving te bieden.
Visie op ondersteuning
Niet elke student kan de opleiding zonder extra hulp en ondersteuning volgen.
Ondersteuning van studenten is dan ook een belangrijke pijler van het onderwijs. Bij de
aanmelding wordt daarom gekeken welke (extra) ondersteuning voor een student nodig
is om de opleiding met succes te kunnen doorlopen.
Vervolgens wordt aan de hand van deze inventarisatie beoordeeld of het Clusius College
in staat is aan de hulpvraag van de student te voldoen. Met andere woorden of de school
over voldoende mogelijkheden en expertise beschikt om de student met succes te
kunnen begeleiden.
Ondersteuning is niet alleen gericht op het aanpakken van optredende problemen, maar
richt zich ook op het voorkomen ervan. Op deze manier geeft de school ook op
preventieve wijze gestalte aan de ondersteuning.
De school richt zich bij haar ondersteuning ook sterk op het voorkomen van voortijdige
schoolverlaten (VSV) (zie hoofdstuk 4).
In het mbo stromen steeds meer studenten in die extra ondersteuning nodig hebben.
Ondersteuning tijdens de studie, stage en de voorbereiding op werk/stage is hier de
uitdaging. Het mbo streeft ernaar om voor alle studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte de benodigde ondersteuning te bieden die binnen de
opleidingen mogelijk is. Dit vereist een kwalitatief hoogstaande intakeprocedure in
combinatie met een warme overdracht met de toeleverende school. Afspraken over
begeleiding en extra ondersteuning moeten worden vastgelegd in een bijlage
onderwijsovereenkomst (OOK).
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2.3

Kengetallen studentpopulatie
Hieronder worden de belangrijkste kengetallen weergegeven per vestiging inclusief
studenten die de entreeopleiding via Groenstart volgen.

Alkmaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Hoorn
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Schagen
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Aantal
studenten
BOL
851
823
836
849

BBL
249
229
223
196

Aantal
studenten
BOL
455
408
365
362

BBL
83
78
86
88

Aantal
studenten
BOL BBL
37 63
54 42
49 57
47 49

Studenten
met extra
ondersteuning
61
67
80
87

Studenten
met extra
ondersteuning
72
83
79
98

Studenten
met extra
ondersteuning
12
12
2
1

Studenten
met
dyslexieverklaring
193
200
170
195

Studenten
met
dyscalculieverklaring
10
2
7
7

Heroriëntatie3

Voortijdige
schoolverlaters

54
48
49
50

31
40
30
42*

Studenten
met
dyslexieverklaring
97
38
32
48

Studenten
met
dyscalculieverklaring
2
2
1
-

HerOriëntatie

Voortijdige
schoolverlaters

33
29
32
25

12
18
14
3*

Studenten
met
dyslexieverklaring
29
25
24
16

Studenten
met
dyscalculieverklaring
-

Heroriëntatie

Voortijdige
schoolverlaters

2
4
-

4
3
12
7*

* voorlopige cijfers

3

Studenten die een verkeerde beroeps- of opleidingskeuze hebben gemaakt kunnen door het extern ondersteuningsteam
verwezen worden naar het heroriëntatietraject. Gedurende een periode van maximaal drie maanden gaan deze
studenten zich oriënteren op andere opleidingen binnen of buiten het Clusius College met als doel instroom in een
nieuwe opleiding. Het heroriëntatietraject is één van de middelen die het Clusius College inzet bij het voorkomen van
schooluitval. Voor het heroriëntatietraject is het noodzakelijk om de oorzaak van de verkeerde opleidingskeuze goed in
beeld te krijgen. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een student kan instromen in het heroriëntatietraject of in een
andersoortig traject om schooluitval te voorkomen. De heroriëntatie werkt intensief samen met het ondersteuningsteam.
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Niveau
Leerweg
Aantal
studenten

2, 3,
4
BOL
137

2, 3, 4
BBL

1

3, 4

BOL/BBL BOL/BBL

131

20 9

32 38

Paraveterinair

Veehouderij

Bloem &
Design

Dierverzorging

Voeding &
Voorlichting

Voeding

Entree

Tuin, park en
landschap

Paardenhouderij

Overzicht opleidingen en studentenaantallen Alkmaar 2019-2020
Opleiding

4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

4

BOL

BOL

BOL/BBL

BOL

BOL

37

271

64 12

107

127

2/3

2/3/4

2/3/4

2/3/4

1

BOL

BOL/BBL

BOL

BOL/BBL

BOL/BBL

BOL

BOL

BOL/BBL

61

36 16

71

16 62

101

22

39

16 9

Aantal
studenten

Niveau

2

2

2

Leerweg

BOL/BBL

BOL/BBL

BOL

BOL/BBL

Aantal
studenten

12 33

17 6

9

9 10

Tuin, Park &
Landschap

Plantenteelt &
Sierteelt

1

Entree

Groen, Grond
& Infra

Overzicht opleidingen en studentenaantallen Schagen 2019-2020
Opleiding

8

Entree

3/4

Tuin, park
en
landschap

Groen,
Grond
& Infra
2/3

In- en
outdoor
styling
Monteur
mobiele
werktuigen

Commercieel
ondernemen
4

Niveau
Leerweg

Plantenteelt &
Sierteelt

Opleiding

Natuur, Water
en recreatie

Overzicht opleidingen en studentenaantallen Hoorn 2019-2020

Overzicht Groenstart opleidingen 2019-2020
Alkmaar
Schagen
Groenstart

Hoorn

Aantal
studenten

Aantal
studenten

Aantal
studenten

BOL

BOL BBL

BOL BBL

BBL

Hoorn
anderstaligen
Aantal
studenten
BOL BBL

Niveau 1

3

3

10

Niveau 2

7

9

5

Dyslexie

1

5

2

10

6

-

1

7

-

Uitstroom van studenten
De uitstroom van de studenten na het behalen van het diploma op het mbo is divers.
Een deel van de studenten kiest ervoor om door te studeren in een opleiding van een
hoger niveau op het eigen of op een ander mbo. Studenten die met een niveau 4
diploma van school gaan kiezen regelmatig voor een vervolgstudie in het hbo. En
uiteraard kiest een grote groep voor een vervolg op de arbeidsmarkt.

3. Ondersteuningsmogelijkheden
Het Clusius College mbo hanteert voor alle vestigingen een schematisch overzicht
waarin de inhoud van basisondersteuning te lezen is.
Basisondersteuning kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van
de studenten en intern overleg daarover. Basisondersteuning is geen vast gegeven:
scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de basisondersteuning kan dan
ook regelmatig worden aangepast door de school.4
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en
ontwikkelingsbehoeften van de student en waar nodig wordt extra tijd en aandacht aan
de individuele student geschonken. Indien nodig biedt de school een scala aan
ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en onderhoudt zij - waar nodig - actief
werkrelaties met externe deskundigen.
De school ontwikkelt zich daarbij voortdurend en besteedt voortdurend aandacht aan
de professionalisering van de medewerkers.

De verantwoordelijkheid om de extra ondersteuningsbehoeften kenbaar te maken
op school ligt bij de student en de ouder(s)/verzorger(s)

4

Bij het invullen van de checklist is het Clusius College mbo uitgegaan van de situatie 2019-2020. Het Clusius College is een
school die zich kenmerkt door een lerend karakter. De school is en blijft in ontwikkeling. Ook de checklist is om deze reden
een instrument dat voortdurend in ontwikkeling is.
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3.1

Basisondersteuningsprofiel
Het Clusius College mbo heeft in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het
gewenste niveau van basisondersteuning met behulp van het genoemde overzicht van
de basisondersteuning. De uitkomst van deze analyse is als bijlage bij dit
schoolondersteuningsprofiel gevoegd. (bijlage 1)
Het is van belang om duidelijk te maken dat de school de basis- en extra ondersteuning
alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school en haar
externe partners. Daarnaast is het Kwalificatie Dossier (KD) leidend. Indien de
ondersteuningsbehoefte van een student de mogelijkheden van de school te boven gaat,
zal de school hierover met de student en zonodig ouders/verzorgers communiceren en
deze op alternatieven buiten de school (indien aanwezig) wijzen. Voor meer informatie
wordt verwezen naar het toelatingsbeleid Clusius College op de website.

3.1.1

Onderwijsondersteuningsstructuur
De meeste studenten kunnen de opleiding zonder ondersteuning met goed gevolg
doorlopen en afronden met een diploma. Er zijn ook studenten die extra ondersteuning
vanuit de school en haar externe partners nodig hebben. De verantwoordelijkheid om
de extra ondersteuningsbehoeften kenbaar te maken op school ligt bij de student en de
ouders/verzorgers.
De ondersteuningsstructuur is erop gericht de studenten met een extra
ondersteuningsbehoefte zo snel mogelijk in beeld te hebben om hen ondersteuning op
maat te kunnen bieden en daarmee te voorkomen dat zij uitvallen. Indien de benodigde
ondersteuning gerealiseerd kan worden binnen de basisondersteuning van de opleiding,
kan individueel maatwerk achterwege blijven. Het is niet haalbaar (en niet wenselijk)
om voor alle studenten met een ondersteuningsbehoefte individuele trajecten te
ontwikkelen.
De school onderscheidt bij de ondersteuning van studenten de zogeheten basis- en extra
ondersteuning5. Uitgangspunt bij basisondersteuning is dat de student zoveel mogelijk
wordt opgevangen in de eigen groep door de docent en de studieloopbaanbegeleider,
eventueel in samenwerking met de teamleider.
Indien deze ondersteuning niet voldoende is wordt het interne ondersteuningsteam
(IOT) ingezet.
Het interne ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit de:
 Ondersteuningscoördinator (voorzitter)
 Aspectverantwoordelijke studentenzorg6
 Begeleider vanuit de trajectvoorziening7
 Teamleider (wanneer nodig)
 Schoolmaatschappelijkwerker

5

Op alle vestigingen aanwezig
Op de vesting Alkmaar aanwezig
7 Op de vestigingen Alkmaar en Hoorn aanwezig
6
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Het IOT bespreekt de ingebrachte casussen, stelt een aanpak vast en spreekt af wie
welke acties onderneemt.
Indien het IOT voldoende mogelijkheden voor handelen ziet, is inbreng in het extern
ondersteuningsteam (EOT)8 van de school (zie onder) overbodig. Het IOT vervult
daarmee een preventieve inzet, voorafgaand aan het EOT. Interne doorverwijzing naar
de schoolmaatschappelijkwerker behoort hierbij tot de mogelijkheden. Daarnaast
adviseert het IOT de schoolleiding met betrekking tot kwaliteitsverbetering en
professionalisering van de ondersteuning en de ondersteuningsstructuur.
Studenten en zonodig de ouders/verzorgers van studenten die in het IOT zijn besproken,
worden op de hoogte gehouden.
Indien de benodigde ondersteuning de mogelijkheden van het IOT te boven gaan, vindt
doorverwijzing plaats naar het EOT. Het EOT is een multidisciplinair overleg waarin ook
externe deskundigen participeren en komt regelmatig bijeen.
Deelnemers aan het EOT zijn:







Ondersteuningscoördinator (voorzitter)
Aspectverantwoordelijke studentenzorg9
Begeleider vanuit de trajectvoorziening10
Schoolmaatschappelijkwerker
Jeugdarts/jeugdverpleegkundige vanuit de GGD
Kwalificatieplichtambtenaar/medewerker RMC

Op afroep kan een teamleider, een verzuimcoördinator en/of een externe partners bij
het EOT-overleg aanwezig. Het EOT heeft een adviserende en/of verwijzende taak.
Voor bespreking in het EOT wordt er toestemming aan de student en zonodig aan de
ouder(s)/verzorgers(s) gevraagd. Bij studenten vanaf 16 jaar ligt de bevoegdheid om
toestemming te verlenen bij de student. Gezien het opvoedingsbelang vindt het Clusius
College het wenselijk om ouders/verzorger zoveel mogelijk hierbij te betrekken.
De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor de terugrapportage naar de EOTpartners en plaatst de rapportage in het studentvolgsysteem van de school.

8

Op de vestigingen Alkmaar en Hoorn aanwezig
Op de vestiging Alkmaar
10 Op de vestigingen Alkmaar en Hoorn
9
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Schema ondersteuningsstructuur

Studieloopbaanbegeleider

Student

Teamleider

Interne deskundigen
Extra ondersteuning

Externe
ondersteuning
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Externe deskundigen

Extern ondersteuningsteam(EOT)

Basis ondersteuning

Intern ondersteuningsteam (IOT)

Docent

Toelichting op de niveaus van ondersteuning
Niveau
Ondersteuningsmogelijkheden en routing
Basis
 De AMN-talentenscan kan ingezet worden11.
ondersteuning  De SchoolLoopBaan (SLB) is zeer zorgvuldig vorm gegeven.
 De ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht door de
ondersteuningscoördinator/aspectverantwoordelijke
studentenzorg.
 Een docent signaleert een ondersteuningsvraag bij een student.
 De
betreffende
docent
meldt
dit
aan
de
studieloopbaanbegeleider van de student.
 De studieloopbaanbegeleider wint informatie in en gaat zo
nodig in gesprek met de student en ouders/verzorgers.
 De studieloopbaanbegeleider onderneemt zelf acties en helpt
de student het probleem zelf op te lossen.
 Verslaglegging vindt plaats in het digitale studentvolgsysteem.
Extra
 Is
de
ondersteuning
door
de
ondersteuning
vakdocent/studieloopbaanbegeleider niet voldoende, dan
brengt de studieloopbaanbegeleider het probleem in kaart en
overlegt met de aspectverantwoordelijke studentenzorg en/of
ondersteuningscoördinator/teamleider.
 De student wordt, indien nodig, besproken in het IOT of het
EOT. De aspectverantwoordelijke studentenzorg koppelt de
afspraken terug naar de studieloopbaanbegeleider, de student
en zo nodig naar de ouders/verzorgers.
 Indien gebruikt gemaakt moet worden van de interne
ondersteuning
structuur
(trajectvoorziening,
schoolmaatschappelijkwerker, vertrouwenspersoon, sociale
vaardigheidstraining etc.) kan direct actie ondernomen worden.
 De extra ondersteuning wordt aangeboden binnen de school.
 Verslaglegging vindt plaats in het digitale studentvolgsysteem.
Externe
 Bij gewenste externe hulp kan externe ondersteuning
ondersteuning
ingeschakeld worden. Hiervoor is toestemming nodig van de
student en zo nodig ouders/verzorgers
 De student en/of ouders/verzorgers worden geïnformeerd over
de te nemen stappen.
 Verslaglegging vindt plaats in het digitale studentvolgsysteem.

11

De AMN-talentenscan geeft inzicht in de capaciteiten en persoonlijkheid van een deelnemer, geeft advies over de
gewenste begeleidingsstijl en geeft inzicht in de resultaten van individuele deelnemers en van groepen. Door de koppeling
aan de competentiesleutel is eenvoudig vast te stellen voor welke competenties de deelnemer meer of minder aanleg
heeft. De Intaketest biedt de mogelijkheid om na te gaan welke opleidingen het meest passen bij een deelnemer.
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Interne deskundigheid waarover de school beschikt
Voor het begeleiden en ondersteunen van de studenten heeft het Clusius College mbo
een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. In het kort gaat het om de volgende
functionarissen:















Studieloopbaanbegeleider: de studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt
voor student en ouders en heeft tot taak de student zo goed mogelijk te begeleiden,
houdt bij hoe deze presteert, bespreekt de studieresultaten en is op de hoogte van extra
ondersteuning die geboden wordt en eventuele problemen. Indien nodig onderneemt
de
studieloopbaanbegeleider
actie
op
bovenstaande
punten.
De
studieloopbaanbegeleider is altijd eindverantwoordelijke.
Aspectverantwoordelijke studentenzorg: de aspectverantwoordelijke studentenzorg is
verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten met een extra ondersteuningsvraag
en heeft een adviserende rol in het team. Wanneer de ondersteuningsbehoefte groter is
dan de studieloopbaanbegeleider kan bieden, neemt deze de ondersteuning over. Er
vindt altijd terugkoppeling plaats en de studieloopbaanbegeleider blijft
eindverantwoordelijk.
Ondersteuningscoördinator: deze is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en
kwaliteit van de ondersteuningstructuur en coördineert, organiseert en stroomlijnt de
uitvoering van
het
bijbehorende
beleid,
zoals vastgelegd in
het
schoolondersteuningsplan. De ondersteuningscoördinator is ervoor verantwoordelijk
dat de studenten op een adequate manier worden besproken in het IOT en EOT en dat
begeleiding en ondersteuning goed worden ingezet. De specialistische hulpvragen en
inzet worden geregistreerd in het digitale studentvolgsysteem en wordt gevolgd. De
ondersteuningscoördinator is de spin in het web voor alle betrokkenen bij het IOT en het
EOT.
Decaan: verzorgt de begeleiding bij school- en beroepskeuze. Deze geeft studenten en
ouders/verzorgers hulp en advies als er vragen zijn bij het kiezen van een
vervolgopleiding of bij een mogelijke overstap naar een andere opleiding.
Begeleider heroriëntatie: begeleidt studenten die een verkeerde opleidings- of
beroepskeuze hebben gemaakt met als doel VSV te voorkomen.
Trajectbegeleider: begeleidt studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, is
verantwoordelijk voor het opstellen voor een plan van aanpak en gebruikt hiervoor de
bijlage bij de onderwijsovereenkomst OOK. voorheen het handelingsplan. De
trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning die geboden wordt in
of buiten de
trajectvoorziening.
Er wordt
samengewerkt met de
studieloopbaanbegeleider, de aspectverantwoordelijke studentenzorg en ondersteunt
docenten, studenten en ouder(s)/verzorger(s) bij de aanpak van de
ondersteuningsvraag. Zie ‘extra ondersteuning’ in paragraaf 4.
Vertrouwenspersoon: persoon aan wie de student vertrouwelijke zaken met betrekking
tot ongewenste omgangsvormen kwijt kan.
Verzuimmedewerker: deze is belast met de beoordeling van rechtmatigheid van
verzuim, ondernemen van actie bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen en de
registratie van verzuim.
Anti-pestcoördinator: Aanspreekpunt bij pestklachten en registreren hiervan.
Veiligheidscoördinator: Een veiligheidscoördinator komt in actie bij een incident met
betrekking tot onder andere geweld, bedreiging en wapen- en drugsbezit. Daarnaast is
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de veiligheidscoördinator het aanspreekpunt van de school in het kader van het
“convenant veilige school”.
 Aandachtsfunctionaris (Meldcode): Aanspreekpunt bij signalen huiselijk geweld en
kindermishandeling. Regiehouder in de meldcode.

Externe deskundigheid
Externe deskundigen en instellingen waarmee de school samenwerkt zijn:
Reguliere samenwerkingspartners
 Politie/Bureau HALT
 De Jeugd- & Gezinsbeschermers
 Schoolmaatschappelijk werker
 (jeugd-)GGZ
 Ambulante begeleiders vanuit cluster 1 of cluster 212
 Kwalificatieplichtambtenaar
 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
 JGZ-team, bestaat uit de jeugdarts en de
jeugdverpleegkundige van de GGD.
 ROC’s in de regio

Meer incidenteel (op afroep)
 REA-college
 Speciaal Voortgezet Onderwijs
 Justitie/reclassering
 VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling
 Brijder Jeugd
 GGZ instellingen
 Het Samenwerkingsverband VO

In de schoolgids is meer informatie over bovenstaande te vinden.

3.1.2

Planmatig werken
De werkwijze van het Clusius College mbo is als volgt: De wetgever heeft bepaald dat
afspraken over begeleiding en extra ondersteuning in het mbo worden vastgelegd in
een bijlage OOK. Deze bijlage dient door beide partijen te worden ondertekend. De
bijlage OOK wordt gebruikt om de extra ondersteuningsbehoefte en de daarbij
behorende afspraken te beschrijven.

3.2

Extra ondersteuning
De school beschikt over extra ondersteuningsmiddelen, waarmee zij naast de
basisondersteuning voor studenten ook extra ondersteuning op maat kan inzetten.
De school gebruikt deze extra middelen om de basisondersteuning te verbreden en om
extra ondersteuning in te zetten.

3.2.1 Arrangement
Het Clusius College mbo kent in het kader van de extra ondersteuning het volgende
arrangement:
12

Cluster 1 is gericht op studenten met een visuele beperking. Cluster 2 is gericht op slechthorende studenten en studenten
met een taalontwikkelingsstoornis.
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Trajectvoorziening Extra ondersteuning
Doelgroep
Studenten die extra ondersteuning nodig hebben, die in de
reguliere structuur van het onderwijs niet kunnen worden
gerealiseerd, zoals:
 Studenten waarbij duidelijk wordt dat hij/zij door
verschillende oorzaken niet in staat zal zijn het
mbo-diploma te gaan halen.
 Studenten met sociaal-emotionele problemen.
 Studenten met gedragsproblemen.
 Studenten met een beperking of een handicap
waar de onderwijsvoortgang bij in het geding
komt.
 Langdurig zieke studenten.
 Studenten met acute problematiek.
Doelstellingen









Ondersteuning bieden bij de planning en organisatie van
schoolwerk.
Trainingen bieden op gebied van sociale vaardigheden,
faalangst weerbaarheid en examenvrees).
Bieden time-out gelegenheid.
Functioneren als expertisecentrum voor docenten,
verzorgen van trainingen/cursussen voor de medewerkers.
Consultatie en advisering voor docententeam.
Observatie van studenten.
Ondersteuning bieden in de klas (voor studenten en
docenten)

Beschikbare
materialen







Ruimtelijke
omgeving

Een rustige werkruimte voor de studenten met flexibele
werkplekken.

Deskundigheid






Trajectbegeleider.
Aspectverantwoordelijken studentenzorg.
Ondersteuningscoördinator.
Docent.

Samenwerking
met externe
partners






Ambulante begeleider vanuit cluster 1 en 2.
Schoolmaatschappelijkwerker.
JGZ-team (GGD).
Op afroep andere externe partners.

Diverse naslagwerk, methoden en hulpmaterialen.
Computers.
Signaleringswijzers.
Handelingswijzers.
Dossiers.
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4. Ambities
Allereerst is het de ambitie van het Clusius College mbo om geheel te gaan voldoen aan de
kwaliteitseisen, die aan de basisondersteuning, zoals weergegeven in bijlage 1, mogen worden
gesteld.
Andere ambities in het kader van passend onderwijs zijn de volgende:








Het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen rond passend onderwijs en het goed
implementeren daarvan.
Verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV-ers) door het implementeren
van diverse VSV-projecten in de school. Hierbij is een goede samenwerking met externe
partijen in de regio een voorwaarde.
Passend onderwijs een plek geven binnen de school, waarbij professionalisering met
betrekking tot passend onderwijs een belangrijk item is.
De samenwerking versterken binnen de drie mbo vestigingen van het Clusius College.
Alle studenten die instromen halen een diploma.
De samenwerking met externe partners versterken en deze een passende plek geven in de
school.
Schoolmaatschappelijkwerk heeft een vaste plek binnen het ondersteuningsteam.

5. Evaluatie en Afsluiting
Dit document wordt één keer per 2 jaar geëvalueerd en bijgesteld door de
ondersteuningscoördinatoren en de managementteams van de vestigingen.
Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen,
kunt u zich wenden tot de school.
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Bijlage 1 Overzicht basis ondersteuning Clusius College mbo

1
a

b
c
d

e
2
a

b

c

d
e
f

g

Beleid met betrekking tot passend onderwijs
De school heeft de intentie om studenten met een
(extra) ondersteuningsbehoefte in principe aan te
nemen, mits het ondersteuningsaanbod toereikend
kan zijn
De school meet minimaal één keer per twee jaar de
tevredenheid van studenten en ouders/verzorgers
De school bepaalt jaarlijks hoe de
ondersteuningsmiddelen worden ingezet
De school evalueert jaarlijks het rendement van
geboden ondersteuning en gebruikt de conclusie als
input voor het ondersteuningsbeleid
Middelen die toegekend zijn voor ondersteuning
worden daarvoor ingezet
Passende begeleiding
De school brengt onderwijsbehoeften in kaart door
het verzamelen van informatie uit
overdrachtsgegevens, warme overdracht en gesprek
met de ouders
De school voorziet in op maat gemaakte
onderwijsarrangementen voor studenten die dat
nodig hebben
De school beschikt over een goed functionerend
digitaal student volgsysteem waarin de
ondersteuning wordt vastgelegd
De speciale onderwijsbehoeften komen in een
studentbespreking aan de orde
Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider
als eerste contactpersoon
Docenten en studieloopbaanbegeleiders voeren
student gegevens m.b.t. onderwijsresultaten, sociaalemotionele ontwikkeling en andere relevante
informatie structureel in het LVS
Minimaal twee keer per jaar vinden
studentbesprekingen plaats op basis van deze
individuele informatie en m.b.t. groepssituaties
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Groenstart

Schagen

Alkmaar

Aspecten

Hoorn

Vooropmerking
Groen: aanwezig
Geel: in ontwikkeling

h

De school stelt de informatie over
onderwijsbehoeften van studenten ter beschikking
van professionals, waarmee wordt samengewerkt.
i Vanuit het ondersteuningsteam wordt structureel
informatie over onderwijsbehoeften van studenten
beschikbaar gesteld aan medewerkers van de school
die hiervan op de hoogte dienen te zijn
j De school besteedt structureel aandacht aan de
competenties van docenten en begeleiders in relatie
tot de ondersteuningsproblematiek die speelt
k De school beschikt over getrainde
studieloopbaanbegeleiders die in staat zijn adequaat
te signaleren en te interveniëren (binnen hun
taakstelling)
l De school maakt gebruik van (eventueel externe)
specialisten als het gaat om extra ondersteuning
m De school zet externe ondersteuningspartners
preventief in ten behoeve van een vroegtijdige
signalering, zodat eerder lichte ondersteuning kan
worden ingezet
n Er zijn gemeenschappelijke omgangsafspraken
o De school werkt met bijlage bij de
onderwijsovereenkomst, waarin de begeleiding
volgens een vaste structuur wordt beschreven
3
De continuïteit van de passende begeleiding
a De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de
ondersteuning is ondergebracht bij één of meer
functionarissen
b Begeleidingsgegevens worden vastgelegd in het
studentvolgsysteem
c De school participeert in de overgangsprocedures
VO/MBO zoals afgesproken
d De school heeft afspraken over hoe de ‘warme
overdracht’ wordt vormgegeven vastgelegd
4
Basisondersteuning voorziet in opvang van studenten met een algemene hulpvraag
g De school biedt schoolloopbaan begeleiding /
heroriëntatie / decanaat
h De school heeft een verzuimcoördinatie en –
registratie
5
a
b
c

Differentiatie en competenties docenten en studieloopbaanbegeleiders
Docenten maken zo nodig aanpassingen in hun
lessen
De docenten zijn geïnformeerd over de sociaalemotionele ontwikkelingen
Studieloopbaanbegeleiders zijn in staat te bepalen
wanneer basisondersteuning niet meer toereikend is
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d

e
f
g
h
i

j

k

l
6
a

b
c

d
e
f

Studieloopbaanbegeleiders beschikken over
competenties om een dialoog met studenten te
voeren over speciale onderwijsbehoeften
Docenten kunnen reflecteren op eigen handelen en
op grond van reflectie bijstellen
Docenten zijn in staat handelingsgerichte
studentbesprekingen te voeren
Docenten zijn in staat handelingsgerichte gesprekken
met studenten, ouders en collega’s te voeren
Docenten en studieloopbaanbegeleiders betrekken
ouders bij de onderwijsondersteuning
Docenten reageren op signalen van studenten en/of
ouders door zelf actie te ondernemen of door de
signalen door te spelen
Docenten kunnen beperkingen van studenten
vertalen in behoeften en daar de vereiste
ondersteuning aan koppelen
Er wordt door de docenten tijdens de lessen
gedifferentieerd op grond van:
. Docenten kunnen differentiëren naar tempo en
niveau
. Speciale psychologische of sociaal emotionele
kenmerken
. Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie
Ondersteunende leermiddelen worden ingezet voor
ondersteuning van studenten
Expertise op het gebied van deskundigheid, materialen en omgeving
Er is binnen de school een cultuur waarin
professionaliteit met elkaar gedeeld wordt
(intervisie)
Docenten kunnen extra aandacht besteden aan
studenten met speciale onderwijsbehoeften
Het ondersteuningsteam heeft expertise op het
gebied van:
. Handelingsgericht werken
. Ondersteuningsbehoefte bepalen en beschrijven
. Individuele leerlijnen
Er is een teamaanpak op gedrag in de klassen- en
vrije situatie
Binnen school is kennis over
onderwijsondersteuningsvoorzieningen in de regio
Bekwaamheid/kennis van docenten wordt op peil
gehouden voor wat betreft:
. Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren
en gedrag
. Kennis en aanpak dyslexie
. Kennis en aanpak dyscalculie
. Kennis en aanpak gedragsproblematiek
20

g
h
i

j
7
a
b
c

d
8
a
b

c
d
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. Kennis en aanpak psychische problematiek
. Kennis en aanpak ontwikkelingsproblematiek
Er zijn programma’s gericht op vergroten van sociale
vaardigheden
Er zijn programma’s gericht op vergroten van
studievaardigheid
Beschikbare trainingen en andere ondersteuning:
. Faalangst reductie training
n.v.t.
. Weerbaarheidstraining/
assertiviteitstraining/sociale vaardigheden
. Dyslexie-ondersteuning (r.t.)
n.v.t.
. Dyscalculie-ondersteuning (r.t.)
n.v.t.
Studenten met speciale onderwijsbehoeften kunnen
gebruik maken van een eigen plek
Studenten krijgen de gelegenheid elkaar te helpen
Samenwerking externen met betrekking tot ondersteuning
De school heeft een goed functionerend
Ondersteuning Advies Team (EOT)
De doelstellingen van en de procedures rond het EOT
zijn voor alle medewerkers duidelijk
De wijze van samenwerking met de ouders van
studenten die extra ondersteuning en ondersteuning
behoeven is beschreven
De school kent een klachtenprocedure
Veilige school
Er is een programma voor een veilig klimaat
De school heeft de volgende voorzieningen in het
kader van een veilig schoolklimaat:
. Anti-pestprotocol
. Vertrouwenspersoon
. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
. Er zijn gezamenlijke afspraken en gedragscodes
voor docenten
. Verzuimprotocol
. Medisch protocol14
De school zorgt voor fysieke toegankelijkheid
De school is bereid om in verband met fysieke
beperkingen aanpassingen te realiseren
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n.v.t.
n.v.t.

Deze training wordt extern verzorgd (verwijzing)
De school verricht alleen handelingen tot op het niveau van Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO.
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n.v.t.
n.v.t.

Bijlage 2. Lijst met afkortingen
AD(H)D Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (aandachts-tekort-stoornis met/zonder
hyperactiviteit)
ASS

Autisme Spectrum Stoornis

ECA

Expertise centrum arbeid

EOT

Extern Ondersteunings Team

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GGD

Gemeentelijk of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

IOT

Intern Ondersteunings Team

KD

kwalificatie dossier

LAKS

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

JGZ

jeugdgezondheidszorg

Lgf

leerling gebonden financiering

lvs

leerling volg systeem

mbo

middelbaar beroeps onderwijs

mdo

multidisciplinair overleg

OOK

Onderwijs Overeenkomst

OOM

Onderwijs Op Maatvoorziening

pao

passend onderwijs

REA-college
Is er voor studenten vanaf 18 jaar. Volwassenen en jongvolwassenen, die niet terecht
kunnen in het reguliere beroepsonderwijs.
RMC

Regionaal meld- en coördinatiefunctie

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

rt

remedial teaching
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SLB

studieloopbaanbegeleider

SMW

Schoolmaatschappelijkwerker

vmbo voortgezet middelbaar beroeps onderwijs
vo

voortgezet onderwijs

vso

voortgezet speciaal onderwijs

vsv

voortijdig schoolverlater
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