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2 Inleiding 
 

De wetgeving Passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging in het samenwerkingsverband [SWV] 

een schoolondersteuningsprofiel [SOP] heeft. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de 

voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het school-

ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:  

 Profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften.  

 Kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit.  

 Toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen. 

 Communicatiefunctie over de ondersteuning: intern binnen de school, maar vooral ook naar partners 

toe, zoals ouder(s)/verzorger(s), andere scholen en jeugdzorginstellingen.  

 

Het schoolondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school 

vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van 

het schoolondersteuningsprofiel. Accent Nijkerk heeft ervoor gekozen om in het schoolondersteuningsprofiel 

niet alleen de extra ondersteuning op te nemen, maar ook de basisondersteuning. De basisondersteuning is de 

ondersteuning die elke school in het SWV biedt.  

 

Accent Nijkerk is als netwerkschool een lerende organisatie. Daarom is het schoolondersteuningsprofiel per 

definitie een dynamisch werkdocument. 

 

In hoofdstuk 3 wordt verder uitgelegd wat de ‘basisondersteuning’ omvat. In de daarop volgende hoofdstukken 

is de basisondersteuning uitgesplitst over twaalf standaarden en is beschreven hoe elke standaard zich ‘uit’ in de 

school. In het laatste hoofdstuk worden de aangeboden arrangementen beschreven.  
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3 Basisondersteuning 
 

Basisondersteuning is het niveau van ondersteuning dat elke school geacht wordt te leveren. Een school kan bij  

de basisondersteuning gebruik maken van de eigen ondersteuningsstructuur in de school en/of die van collega-

scholen in het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is binnen het samenwerkingsverband eenduidig 

geformuleerd aan de hand van twaalf standaarden. De scholen operationaliseren de standaarden in concrete 

uitingen op de werkvloer. Basisondersteuning is in eerste instantie iets dat in de klas plaatsvindt. 

 

3.1 Standaarden basiszorg 

De SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe geeft aan dat iedere school vanuit de eigen 

lumpsummiddelen dient te zorgen voor de basisondersteuning zoals die is vastgesteld binnen het 

samenwerkingsverband. Deze basisondersteuning bestaat uit de volgende standaarden:  

1. Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een veilige omgeving. 

2. Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen. 

3. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

4. Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning. 

5. Voor alle leerlingen met onderwijsondersteuning is een ontwikkelingsperspectief plan opgesteld. 

6. Wij hebben een adequate leerling ondersteuning. 

7. Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo nodig het beleid aan. 

8. Wij zijn deskundig en werken in een professionele cultuur. 

9. Wij betrekken ouders1 en/of leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning. 

10. Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school. 

11. Wij hebben een goed functionerend ondersteuningsteam/zorgteam. 

12. Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over.2 

 

De volgende hoofdstukken zijn zo opgebouwd dat in elk hoofdstuk één standaard beschreven wordt. Dit begint 

met de standaard zoals beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarop volgend 

beschrijft Accent Nijkerk hoe deze standaard tot uiting komt in de school.  

 

  

                                                                 
1 Ouders kan ook gelezen worden als ouder(s)/verzorger(s). 
2 http://www.leerlingenzorgnwv.nl/index.php?page=basisondersteuning 
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4 Standaard 1: Veilige omgeving 
 

“Leerlingen ontwikkelen zich op school in een veilige omgeving. Er is vertrouwelijkheid van informatie over de 

leerlingen. Er zijn respectvolle omgangsvormen. Er is een incidentenregistratiesysteem en beleid gericht op 

voorkomen en aanpakken van incidenten.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

In het tevredenheidsonderzoek 2016 geven de leerlingen van Accent Nijkerk met een 9,1 aan dat zij de school 

een veilige omgeving vinden. De ouders sluiten zich daarbij aan, zij gaven Accent een 8,0 voor de stelling “mijn 

kind voelt zich veilig op school.” 

 

De orthopedagogische benadering staat centraal op Accent Nijkerk. Kernbegrippen daarbij zijn: betrokkenheid, 

echtheid, begrip, bewogenheid, empathie en acceptatie. Accent Nijkerk streeft een klimaat na waarin men 

uitgaat van respect voor elkaar. Wij bereiken een veilig schoolklimaat door: 

 Hanteren van duidelijke gedragsregels. 

 Acceptatie van verscheidenheid, focus gericht op respect en begrip in de school.  

 De focus te houden op een veilig groepsproces en goed klassenmanagement. De mentoren spelen hier 

een belangrijke rol in, zij begeleiden en bewaken dit proces. 

 Docenten zijn niet alleen docent, maar vervullen vooral de rol van coach, gids en begeleider. 

 Nieuwe docenten worden begeleid door een ervaren docent bij indiensttreding.  

 In het leerlingvolgsysteem Magister en Profijt wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd. Magister 

is vooral gericht op het registreren van aan- en afwezigheid van de leerling en ontwikkelingen op het 

gebied van stage. Profijt is het leerlingvolgsysteem voor Zorg & Onderwijs. Het OPP, IOP, digitaal 

leerlingendossier en portfolio is o.a. hierin zichtbaar.   

4.1 Veiligheidsbeleid  

Omdat een veilige omgeving veelomvattender is dan enkel het pedagogisch klimaat in de school heeft Accent 

Nijkerk een schoolveiligheidsbeleid, in dit beleid wordt ingegaan op: 

 fysieke veiligheid in de school, denkend aan RI&E, PAGO et cetera. 

 sociale veiligheid, bijvoorbeeld de gedragscode die gehanteerd wordt binnen de Meerwegen 

scholengroep; 

 ontruimingsplan; 

 toelichting en maatregelen met betrekking tot grensoverschrijdende gedragingen, zoals; 

 verbale intimidatie en agressie; 

 fysieke intimidatie en agressie; 

 bezit druk/alcohol; 

 seksuele intimidatie et cetera.  

 

4.2 Incidentenregistratie 

Op Accent Nijkerk worden incidenten door de mentoren geregistreerd in het leerlingvolgsysteem van Profijt. 

Een andere mogelijkheid is een formulier op te halen bij de administratie, deze in te vullen en in het postvak te 

doen van de coördinator incidentenregistratie. Hij registreert het dan. Zaken als tijdstip, plaats, betrokken, aard 

van het incident et cetera worden daar kort in opgenomen. 
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5 Standaard 2: Afstemmen op verschillen 
 

“De scholen werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen. Er is extra 

orthodidactisch materiaal, extra leerstof voor leerlingen met taal- of rekenachterstand, afstemming van leerstof, 

onderwijstijd, instructie en verwerking, gericht op verschillen tussen leerlingen en feedback ten behoeve van de 

leerlingen.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

5.1 Ontwikkelingsperspectief en individueel ontwikkelplan 

Het onderwijs op Accent Nijkerk is gericht op de individuele leerling (onderwijs op maat). De nadruk ligt op de 

mogelijkheden van de leerling, deze worden verkend en uitgebreid. Voor alle leerlingen wordt een 

ontwikkelingsperspectiefplan [OPP] vastgesteld. In het OPP staat de verwachting die de school heeft van de 

leerling als deze van school gaat. Gericht op de soort functie op de arbeidsmarkt, maar ook op de ondersteuning 

en begeleiding die daarvoor nodig zou kunnen zijn. Het OPP wordt jaarlijks met de ouder(s)/verzorger(s) 

besproken. Daarnaast wordt met de leerling een Individueel Ontwikkel Plan [IOP] ontwikkeld. Hierin staat wat 

de leerling wil leren. Aan de hand van het coachingsgesprek leggen de leerling en de mentor samen de leerdoelen 

vast in het IOP in Profijt. Het OPP en het IOP wordt 2 keer per jaar met ouder(s)/verzorger(s) besproken de eerste 

keer als start en twee keer een evaluatie. 

 

Het onderwijs uit zich in een individueel rooster voor de leerling aansluitend bij het OPP en IOP.  

 

5.2 Onderwijsaanbod 

Het onderwijs op Accent Nijkerk bestaat uit aangepaste basisvorming (onderbouw), loopbaanbegeleiding met 

arbeidsoriëntatie (middenbouw) en arbeidsvoorbereiding in een passende scholingsroute (bovenbouw). Het 

uiteindelijke doel is arbeidstoeleiding en maatschappelijke zelfstandigheid. In het onderwijsprogramma is dit 

zichtbaar door de focus op de domeinen werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. De basisvorming is 

gericht op: 

 Nederlands 

 rekenen en wiskunde; 

 LOB; loopbaan, oriëntatie en begeleiding 

 burgerschap; 

 bewegingsonderwijs; 

 Engels. 

De leerlijnen worden op drie niveaus aangeboden gericht op het uitstroomprofiel van de leerling. 
 

De praktijkgerichte leerlijnen worden aangeboden in samenwerking met het Aeres, Corlaer College, Accent 

Amersfoort, ROC MN Nederland en MBO Amersfoort. De volgende praktische leerlijnen/opleidingen biedt 

Accent Nijkerk aan: 

 BWI; bouwen, wonen, interieur 

 PIE; produceren, installeren, energie 

 horeca (praktijkvak en opleiding); 

 verzorging; 

 textiel; 

 dierhouderij; 

 techniek; 

 BVCA;   

 groen, 
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 zorg; 

 lassen; 

 winkel; 

 schoonmaak (microvezel); 

 heftruck/reachtruck 

 logistiek 

 ass. medewerker interieur/modebranche 

 dienstverlening & economie 

 

Daarnaast worden nog de volgende cursussen aangeboden: 

 carcare; 

 visagie & haar 

 autotechniek. 

 bloemsierkunst 

 fietstechniek 

 sport en Recreatie 

 EHBO 

Bij toeleiding naar de arbeidssectoren wordt zowel aandacht gegeven aan de vakvaardigheden, als aan algemene 

beroepsvaardigheden. Het ontwikkelingsperspectief [OPP], Individueel Ontwikkelplan [IOP] en het 

uitstroomprofiel vormen de leidraad bij het maken van keuzes. Leerlingen kiezen voor sector en volgen 

aansluitend op hun keuze een branchegericht opleidingsprogramma. Er bestaat een aanbod van cursussen, 

waarbij de leerlingen een door de branche erkend certificaat kunnen behalen. Onderscheiden wordt: 

 arbeidstoeleiding naar de sectoren:  

o techniek; 

o voedsel, natuur en leefomgeving 

o dienstverlening en zorg; 

o economie en handel 
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6 Standaard 3: Zicht op ontwikkeling  
 

“De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. Er zijn normen met betrekking tot de te bereiken 

resultaten die in ieder geval het referentieniveau taal en rekenen/wiskunde bevatten. Hanteren van een 

leerlingvolgsysteem met genormeerde instrumenten en procedures; minimaal twee maal per jaar een analyse 

van de resultaten op school- en individueel niveau; vroegtijdige signalering welke leerlingen ondersteuning nodig 

hebben.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

6.1 Leerlingvolgsysteem  

De digitale leerlingvolgsystemen waarin Accent Nijkerk de leerlingen volgt omvat Magister en Profijt. Profijt 

ondersteunt het personaliseren en het adaptief maken van het onderwijs. In Profijt wordt voor elke leerling een 

OPP met daarnaast een IOP en uitstroomprofiel opgesteld. Daardoor krijgen docenten en zorgmedewerkers nog 

beter zicht op de talenten, de leerstijlen en de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen kunnen ook inloggen 

op Profijt en zo hun eigen leerdoelen bekijken. Profijt maakt het mogelijk dat: 

 Heel gemakkelijk lesmateriaal en informatie met elkaar gedeeld kan worden ten behoeve van de 

leerling. 

 Docenten en zorgmedewerkers veel meer van hun tijd kunnen besteden aan hun leerlingen door 

digitalisering en een overzichtelijke opslag van leerling gegevens. 

 De content en methoden van het onderwijs wordt zichtbaar en efficiënter aangeboden. 

In Profijt zijn alle competenties opgenomen die een leerling moet behalen volgens het Curriculum PRO. 

 

Daarnaast zorgt Profijt in samenhang met Magister voor een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem naast de 

papieren dossiers. Dingen worden meer en meer gedigitaliseerd. De leerling resultaten en persoonlijke groei 

worden zo goed gemonitord. In het leerlingvolgsysteem wordt veel informatie verzameld over de leerling, 

bijvoorbeeld: 

 algemene administratieve gegevens; 

 intakegegevens; 

 onderzoeksverslagen; 

 therapieverslagen; 

 IOP; 

 OPP et cetera. 

Het leerlingvolgsysteem is gericht op een cyclisch proces: signaleren, diagnosticeren, uitvoeren en evalueren.  

 

6.2 Signalering & Intern Zorgteam 

Indien een mentor een probleem in de begeleiding/ontwikkeling/benadering van de leerling signaleert worden 

de stappen van het document Interne samenwerking gevolgd.. Op Accent Nijkerk zijn twee orthopedagogen in 

dienst voor totaal zes dagen en daarnaast een zorgcoördinator voor totaal twee dagen. Zij vormen samen met 

de afdelingsleider het Intern Zorgteam (ZIT). 

De orthopedagoog richt zich onder andere op:  

 Begeleidt en coacht docenten, bevordert de leerlingenbespreking, adviseert, initieert en participeert in 

het team. 

 Het verrichten van onderzoeken op verzoek van ouders, docenten, deskundigen. 

o Onderzoek om te achterhalen welke belemmeringen en stagnaties er zijn in de ontwikkeling 

en het leren van leerlingen. 

o Onderzoek naar welke veroorzakende en de in standhoudende factoren er zijn en hoe deze 

belemmeringen en stagnaties het beste kunnen worden opgeheven.  
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 Het leveren van bijdragen aan de indicatiestelling of de aanvraag voor indicatiestelling bij 

gebiedsteams. 

 Het ondersteunen van de docenten bij het werken met leerlingen met een specifieke hulpvraag. 

 Het adviseren inzake de te nemen maatregelen, te gebruiken methoden en technieken en dergelijke 

en begeleiden van docenten bij de toepassing. 

 Het meedenken en adviseren bij toelating nieuwe leerlingen. 

 Het inhoudelijk ondersteunen, adviseren, opzetten en implementeren van diverse (pedagogische) 

beleidsmatige producten.  

 

De zorgcoördinator richt zich onder andere op:  

 

 Coördinatie interne en externe trainingen  
 Coördinatie van Passend Onderwijs 
 Intakegesprekken en bijbehorende procedure 
 Aanspreekpunt externe instanties m.b.t. leerlingenzorg 
 Het inhoudelijk ondersteunen, adviseren, opzetten en implementeren van diverse (pedagogische) 

beleidsmatige producten zoals ODB en Schoolcoach 

 Pestcoördinator 

 Monitoren zij-instroom, schakelleerlingen en tussentijdse uitstroom 

 

6.3 Resultaten 

Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over de resultaten van Accent Nijkerk.   
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7 Standaard 4: Opbrengst- en handelingsgericht 
 

“De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning. Zo nodig 

twee maal per jaar aanpassing van de groepsplannen en van de ontwikkelingsperspectieven op basis van 

toetsgegevens; uitvoering en evaluatie van de effecten van de onderwijsondersteuning.” (SWV Stichting 

Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

7.1 Opbrengstgericht werken maar dan anders 

Het praktijkonderwijs werkt niet op dezelfde opbrengstgerichte wijze als ander regulier voortgezet onderwijs. 

Leerlingen in het praktijkonderwijs laten op een andere manier zien wat zij geleerd en bereikt hebben: 

 Het digitale portfolio laat de bewijzen zien van de verworven competenties. Het is een bewijzenmap 

met diploma’s, getuigschriften, stage beoordelingen, foto’s van werkstukken, beoordelingen vanuit 

Profijt en dergelijke. 

 Met Deviant en Muiswerk toetsen wordt het taal- en rekenniveau van de leerling bepaald.  

 Met VCA toetsen wordt de kennis van leerlingen op het gebied van veiligheid getoetst.  

 De uitstroom van leerlingen maakt inzichtelijk waar de leerlingen naar toe gaan na het 

praktijkonderwijs. Het percentage passende uitstroom is een opbrengst van het praktijkonderwijs. 

Accent Nijkerk scoort al paar jaar op rij ruim voldoende op dit onderdeel (zie paragraaf 15.2).  

 

In paragraaf 5.1 is beschreven hoe Accent werkt met het OPP en IOP.  In paragraaf 8.1 kunt u meer lezen over 

de opbouw van het OPP.   

 

Het is voor sommige leerlingen in het praktijkonderwijs toch weggelegd een diploma en/of certificaat te behalen. 

Accent Nijkerk ondersteunt de leerlingen hier zo goed mogelijk in. In onderstaande figuren is af te lezen dat een 

relatief grote groep leerlingen inderdaad een diploma en/of certificaat weet te behalen. De percentages zijn 

hoger dan de landelijke percentages. Totaal 28 leerlingen behaalden een niveau1/entree diploma en 40 

leerlingen een branchecertificaat (2014-2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accent Nijkerk werkt niet met groepsplannen.  

Figuur 1. Behaalde diploma en/of certificaat 
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8 Standaard 5: Onderwijsondersteuning en ontwikkelingsperspectief 
 

“Voor alle leerlingen met onderwijsondersteuning is een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het 

ontwikkelingsperspectief heeft een vaste structuur, heeft een integraal karakter, is leidend voor externe 

begeleiders, bevat een omschrijving van het eindperspectief, bevat tussendoelen, bevat normen die gekoppeld 

zijn aan de referentieniveaus, bevat de inzet van middelen en/of menskracht, is handelingsgericht opgesteld, 

bevat evaluatiemomenten en maakt deel uit van het leerling dossier.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West 

Veluwe, 2014) 

 

8.1 Ontwikkelingsperspectief 

Het ontwikkelingsperspectief dat Accent gebruikt (zie ook paragraaf 5.1) heeft de volgende opbouw en voldoet 

zodoende aan de gemaakte afspraken: 

 Integratief beeld beschreven door de orthopedagoog. 

 Doelen en evaluatie uit Profijt. 

 Beschermende en belemmerende factoren gericht op: 

 Leerling (cognitief, sociaal-emotioneel, werkhouding, lichamelijke ontwikkeling, medische 

gegevens, spraak/ taalontwikkeling). 

 Thuis (betrokkenheid ouders, veiligheid, vertrouwen en dergelijke). 

 Omgeving/vrije tijd (vriendschappen, activiteiten, woonomgeving). 

 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beschreven door de zorgcoördinator 

 De uitstroombestemming volgens de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school. 

 De uitstroomsector volgens de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school. 

 Opleidingen na wens leerlingen, verwachting ouder(s)/verzorger(s) en advies school.  

 Procesbeschrijving gericht op de evaluatie die tweemaal plaatsvindt. 

 

Het OPP wordt eerst opgezet als startdocument en vervolgens wordt deze tweemaal per jaar geëvalueerd met 

leerling en ouder(s)/verzorger(s). Het OPP is gericht op het weergeven van een integratief beeld. De onderwijs- 

en ondersteuningsbehoeften worden door zorgcoördinator opgesteld. Overige kopjes worden door de mentor 

ingevuld. Bij nieuwe leerlingen, dus ook zij-instromers, maken orthopedagogen en zorgcoördinator het 

startdocument. Zes weken na de start op Accent Nijkerk behoort het OPP ondertekend te zijn door leerling en 

ouder(s)/verzorger(s) (en opgeslagen in het digitale leerling dossier op specifieke schijf).  
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9 Standaard 6: Adequate leerlingondersteuning 
 

“De scholen hebben een adequate leerling ondersteuning. Een duidelijke, vastgelegde visie op leerling-

ondersteuning die gedragen wordt door het hele team; de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn bekend en 

vastgelegd per leerling; er is inzicht in de fysieke gezondheid van de leerlingen; de interne 

ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd en de ondersteuningsmiddelen worden gericht ingezet.” (SWV 

Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

9.1 Opbouw leerling ondersteuning (zie Documenten Zorgstructuur Accent Nijkerk) 

In de school is het de mentor die de leerling vooral begeleid. Hij/zij gaat mee naar de praktijkvakken 

(onderbouw), geeft les en begeleidt de leerling bij het IOP. Twee keer per jaar vindt een klasbespreking plaats 

waarbij een lid van het ZIT, mentor en betrokken vakdocenten aanwezig zijn. De mentor bespreekt de voortgang 

van de ontwikkeling van de leerling met de ouder(s)/verzorger(s) tijdens de IOP en 

OPP/Uitstroomprofielgesprekken. Elke klas wordt een keer per jaar tijdens een leerlingbespreking door de 

mentor en orthopedagoog besproken. Na dat een leerling besproken is in het ZIT, vindt er regelmatig overleg 

tussen de betrokken orthopedagoog en de mentor plaats. Indien gewenst worden andere interne of externe 

functionarissen betrokken bij de begeleiding van de leerling (zie hoofdstuk 13). Er kan o.a. gedacht worden aan 

het Zorg Advies Team (ZAT). 

Accent Nijkerk heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden die ingezet kunnen worden om de leerling zich 

optimaal te laten ontwikkelen.  

 

Tabel 1. Overzicht leerling ondersteuning 

 

Ondersteuning Omschrijving 

Orthopedagoog Zie paragraaf 6.2.  

Zorgcoördinator Zie paragraaf 6.2 

Logopedist Accent Nijkerk heeft een logopedist in dienst die de leerlingen kan helpen wanneer 

hij/zij problemen heeft met zijn/haar stem, spraak, taal en/of gehoor. 

Dyslexie De mentor wordt hierin begeleid door de logopediste, zo is het voor de leerling 

mogelijk te werken met Kurzweil. Kurzweil is een software programma dat de 

leesteksten voorleest aan de leerling.   

Taal- en 

rekenbegeleiding 

Extra aandacht voor taal is er binnen de vaste lesuren in de groep en op maat. De 

leerlijn Nederlands en rekenen is onderverdeeld in drie niveaus (zie paragraaf 5.2) 

gebaseerd op de passende perspectieven van het SLO.  

SoVa-training De vaardigheden lopen als een rode draad door alle vakken heen door aandacht te 

geven aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Klassikaal worden leerlingen 

getraind en wordt hun ontwikkeling op dit gebied gevolgd. Accent Nijkerk maakt 

sinds augustus 2018 gebruik van BAAZ. Een methode gericht op de sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Een leerling krijgt zo nodig individuele oefeningen, indien gewenst kan de leerling 

deelnemen aan een training. Voor leerlingen uit de eerstejaars klassen kan er een 

SoVa training op maat worden aangeboden. 

Weerbaarheids- 

training 

Bij het ontwikkelen van de sociale vaardigheden is er ook aandacht voor de 

leerlingen met sociale angst. Voor hen is de begeleiding vooral gericht op het 

vergroten van de weerbaarheid. Ze leren grenzen te stellen en weerbaarder te 

worden. In samenwerking met ‘s Heerenloo wordt er een weerbaarheidstraining 
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aangeboden. Ook in samenwerking met Gedragstolk wordt de training Rots en 

Water een enkele keer aangeboden. De trainingen wordt op verzoek aangeboden. 

De orthopedagoog coördineert en zet dit uit.  

Sportlessen gericht 

op zelfverzekerdheid 

De leerlingen in leerjaar 1 krijgen zelfverdediging tijdens de gymlessen.  

Vragenlijsten om 

psychosociale  

problemen bij 

leerlingen  

te signaleren 

In leerjaar 1 worden alle leerlingen gescreend door middel van sociale rapportages. 

Zo nodig wordt de leerling doorverwezen naar bijvoorbeeld SMW, de huisarts of 

Jeugdbescherming Gelderland/Utrecht.  

Orthopedagogen kunnen op verzoek vragenlijsten afnemen en beoordelen gericht 

op de sociale ontwikkeling van de leerling.   

Medische 

handelingen 

Er is een kamer waar zo nodig medische handelingen kunnen worden verricht door 

een daarvoor bevoegd iemand. Binnen school zijn mensen met een EHBO-opleiding. 

Bij meer gespecialiseerde handelingen moet iemand van buitenaf meekomen. Dit 

valt onder de verantwoording van de ouder(s)/verzorger(s). 

Oplossingsgericht 

Werken 

Accent Nijkerk heeft zich als doel gesteld dat oplossingsgericht werken bij individuele 

gesprekken, als bij klassikale gesprekken, toegepast gaat worden. Het streven is dat 

in principe  interventies uit de oplossingsgerichte werkwijze gebruikt worden. De 

school is hierin nog in ontwikkeling. 

Schoolcoach Deze biedt ondersteuning aan leerlingen die om wat voor redenen even niet in de 

klas kunnen zijn of extra aandacht nodig hebben om gedurende de dag goed te 

kunnen functioneren. Doelstelling hierbij is om de leerling zo snel mogelijk terug te 

laten keren in de klas. 
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10 Standaard 7: Evaluatie effecten ondersteuning 
 

“De school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo nodig het beleid aan. Jaarlijkse evaluatie 

van de leerlingenondersteuning en de resultaten van de leerlingen; opstellen van verbeterplan /ontwikkelagenda 

naar aanleiding van de opbrengsten van de evaluatie; borging van de kwaliteit van de leerlingondersteuning en 

continu werken aan de verbetering ervan; jaarlijkse check of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet en 

verantwoording aan ouders en aan bestuur.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

10.1 Tevredenheid  

De tevredenheid van betrokkenen bij Accent Nijkerk wordt gemeten door de standaard vragenlijst van ‘Vensters’. 

De vragenlijsten worden uitgezet onder alle leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) van de derdejaars leerlingen. 

Eén keer per drie jaar wordt een uitgebreid tevredenheidsonderzoek via ProZo! uitgevoerd. In dit onderzoek 

worden alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), stagebedrijven, netwerkpartners en het personeel gevraagd hun 

mening te geven over de school. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden geanalyseerd en 

besproken. Zo wordt gekeken of er aandachtspunten zijn waar op ingezet moet worden.  

 

10.2 PDCA 

Bij Accent Praktijkonderwijs wordt gewerkt met 

de PDCA-cyclus (plan –do-act-check). In de 

praktijk worden plannen bedacht en uitgevoerd. 

De plan-do-act-check cyclus wordt daarbij steeds 

meer ingezet. We plannen onze ambities en 

werken deze uit richting een jaarplan en beleid. 

We voeren deze plannen uit (do) en controleren 

onbewust of iets werkt of niet (check). Eventueel 

passen wij ons gedrag aan (act).  

 

Aan de start van ieder cursusjaar wordt een 

jaarplan opgesteld. Dit jaarplan geeft de doelen 

aan die het betreffende jaar behaald wensen te 

worden. Aan het einde van het jaar wordt het 

jaarplan in zijn geheel geëvalueerd en worden 

onder andere vanuit deze evaluatie nieuwe 

speerpunten geformuleerd. 

 

 

  

Figuur 2. PDCA cyclus en borgen 

Overgenomen uit ‘Uit het oog in het hart’ (p.19), door Bij, van der T., 

& Kragt, W., 2012, ECNO. 
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11 Standaard 8: Professionele cultuur 
 

“De medewerkers zijn deskundig en werken in een professionele cultuur. Beschikken over deskundigheid met 

betrekking tot het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften, over didactische, pedagogische en 

organisatorische competenties; er wordt continu gewerkt aan het vergroten van deskundigheid; staan open voor 

reflectie en ondersteuning; hebben de mogelijkheid in teamverband te leren en nemen deel aan netwerken over 

de leerling ondersteuning.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

11.1 Scholingsbeleid 

Een leven lang leren staat centraal in het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Accent 

Praktijkonderwijs heeft daarom als uitgangpunt dat iedere medewerker zichzelf zo moet kunnen ontwikkelen 

dat dit een bijdrage kan leveren aan zowel de persoonlijke groei van de medewerker, als aan de ontwikkeling 

van de school. Het blijven leren en ontwikkelen op individueel-, groeps- en organisatieniveau is daarbij van 

belang. De ontwikkeling van de medewerker hangt samen met de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van 

het onderwijs is en blijft alleen op het gewenste niveau als de kwaliteit van de individuele medewerker op niveau 

is en blijft. 

 

Vanuit het meerjarig strategisch beleidsplan en de daaraan gekoppelde deelbeleidsplannen stelt de schoolleiding 

de richting vast waarheen de school zich dient te ontwikkelen. Deze richting is vastgelegd in het schoolplan en 

bepaalt voor een deel de doelen die de school nastreeft op het terrein van scholing. Uitgangspunt is dat Accent 

Nijkerk ‘meer dan het gewone’ wil bieden in onderwijs en ondersteuning van leerlingen. Dit betekent onder 

andere  dat medewerkers bevoegd en bekwaam moeten zijn om dit vorm te geven. Van alle docenten wordt 

verwacht dat zij tenminste bevoegd zijn op HBO+ niveau. Dit houdt in dat docenten een voortgezette opleiding 

volgen op het gebied van de gespecialiseerde onderwijszorg (bijvoorbeeld master SEN), voormalig diploma 

Speciaal Onderwijszorg of een vergelijkbaar niveau of opleiding. Ook voor andere functionarissen in de school is 

een verdere verdieping in de richting van het praktijkonderwijs, de doelgroep praktijkonderwijs en het 

schoolconcept een voorwaarde. 

 

Er zijn verschillende vormen van scholing waaraan medewerkers van Accent Nijkerk deelnemen, bijvoorbeeld: 

 studiedagen (intern en extern); 

 conferenties; 

 het bijhouden van vakliteratuur; 

 het verrichten van speciale taken; 

 studieopdrachten; 

 bezoeken van scholen, bedrijven of vervolgopleidingen; 

 begeleiding van leerlingen of collegae; 

 coaching of supervisie, intervisie; 

 opleiden in  de school; 

 studiereis; 

 collegiale consultatie en management development programma’s. 

 

De afgelopen jaren heeft Accent Nijkerk aan de volgende vormen van professionalisering aandacht besteed: 

 ontwikkeling als ASS-vriendelijke school; 

 ouderbetrokkenheid;  

 ontwikkeling taal- en rekenbeleid; 

 aanwezigheid zorg-, stage- en onderwijscoördinator  

 er zijn studiedagen rond gedragsinterventies geweest voor alle medewerkers; 
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De ambitie van de school (alle medewerkers) is om met name te groeien op  het gebied van: 

 didactische en pedagogische basisvaardigheden van de docent; 

 verdieping en professionalisering van het mentoraat; 

 handelingsgericht werken;  

 oplossingsgericht werken wordt toegepast, maar is nog in ontwikkeling.  
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12 Standaard 9: Ouder(s)/verzorgers(s) 
 

“De scholen betrekken ouders en/of leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning. Gebruik maken van 

ervaringsdeskundigheid van ouders/leerlingen; bevragen ouders over wensen, verwachtingen en ervaringen 

thuis. Tijdig en regelmatig informeren van ouders over ontwikkeling van hun kind. Betrekken van ouders bij 

opstellen en evalueren van plannen voor hun kind en bespreken ontwikkelingsperspectief. Afspraken met ouders 

over begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. Betrekken van ouders bij warme overdracht naar volgende 

klas, voeren van overdrachtsgesprek bij aanmelding. Houden van exitgesprek met ouders bij verlaten van de 

school door leerling en ondersteuning ouders bij overgang naar andere school.” (SWV Stichting Leerlingenzorg 

Noord-West Veluwe, 2014) 

 

12.1 Betrokkenheid en communicatie  

Accent Nijkerk gaat uit van een positieve grondhouding als het gaat om de kwaliteiten en mogelijkheden van de 

leerling. Er is een goede en open communicatie met alle betrokkenen. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zijn 

‘klanten’ en klantvriendelijk staat daarom voorop. Vragen, opmerkingen en klachten worden serieus genomen. 

Hierbij wordt ook een beroep gedaan op zelfreflectie van alle betrokkenen. Onderdeel hiervan zijn de jaarlijkse 

tevredenheidsonderzoeken (zie paragraaf 10.1).    

 

Het schooltype praktijkonderwijs is relatief onbekend in Nederland en maakt flinke ontwikkelingen door. Het is 

daarom van belang aandacht te besteden aan heldere communicatie. Hierbij dient de aandacht uit te gaan in 

communicatie richting: ouder(s)/verzorger(s), overige onderwijsinstellingen, bedrijven in de regio, instellingen 

zoals gemeenten, scholen en instellingen in het zorgnetwerk van de school, lokale en regionale media. 

Via verschillen communicatiekanalen onderhoudt Accent Nijkerk intensief contact met alle betrokken, onder 

andere door: 

 IOP-/OPP-uitstroomprofielgesprekken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. In dit gesprek 

wordt het OPP besproken worden de doelen uit het IOP besproken. 

 Ouderavond: aan het begin van het schooljaar in leerjaar 1 en 2 is er een ouderavond. Tijdens deze 

avond maken de ouder(s)/verzorger(s) kennis met de mentor en wordt hen verteld over wat zij het 

komende jaar mogen verwachten. 

 Nieuwsberichten: regelmatig worden de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd door een 

nieuwsbrief. Zo blijven zij betrokken bij wat er zich afspeelt op school. 

 Digitaal Portfolio: Hier staan de behaalde resultaten van de praktijkvakken/ praktijkopleidingen. 

 Huisbezoek: elk jaar bezoeken de mentoren de leerlingen thuis, dit gebeurt altijd voor de kerstvakantie.  

 Website: op de website van Accent Nijkerk kunnen betrokken een goed beeld krijgen van de school.  

 Vensters: Accent Nijkerk neemt deel aan Vensters. Via Vensters VO worden alle cijfermatige informatie 

over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen 

presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, 

veiligheid etc.)3.  

 Netwerken: medewerkers van Accent Nijkerk nemen deel aan diverse netwerken, om zo de doelgroep 

elke keer weer op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Voorbeelden van netwerken 

zijn: Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, SPANkracht, Trajectbureau TAP, Lokale Educatie Agenda 

(LEA), bedrijvenkring Hoevelaken-Nijkerk, VO-raad et cetera. 

  

                                                                 
3 Lees meer op: http://www.venstersvo.nl/over-venstersvo/over-vensters-vo 
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13 Standaard 10: Effectieve ondersteuningsstructuur 
 

“ De scholen hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school. Goed toegerust mentoraat (voldoende 

tijd en middelen en voldoende gekwalificeerd) met een duidelijke taakomschrijving. Taken met betrekking tot 

onderwijsondersteuning zijn duidelijk belegd; coaching en begeleiding leraren is onderdeel van mentoraat. Taken 

en verantwoordelijkheden van leraren en directie op gebied van leerling ondersteuning duidelijk en transparant. 

Ondersteuning leraren bij de OPP’s. Onderwijsondersteuning goed georganiseerd in de praktijk; snel 

deskundigheid inschakelen voor hulp; bij problemen wordt snel ingegrepen, bekend waar we in de regio terecht 

kunnen voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften; ondersteuning is afgestemd op ondersteuningsstructuur 

van het samenwerkingsverband.” (SWV Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

De leerlingbegeleiding bestaat uit drie niveaus:  

1. 1ste  lijnszorg is de dagelijkse zorg door de mentor en docenten (zie paragraaf 13.1).  

2. 2ste lijnszorg is specifieke zorg door diverse interne functionarissen (zie hoofdstuk 14). 

3. 3de lijnszorg is de inzet van externe deskundigen (zie paragraaf 13.4).  

 

13.1 De docent 

Binnen de Meerwegen scholengroep is een aparte functiebeschrijving voor docenten die werkzaam zijn in het 

praktijkonderwijs. Deze functiebeschrijving omschrijft welke werkzaamheden bij deze functie horen, 

bijvoorbeeld: 

 Het verzorgen van de lessen, waarbij op grond van (ortho-)pedagogisch-didactische beginselen de leer- 

en oefenstof in groepsverband of individueel wordt geïntroduceerd en overgedragen. 

 Het opstellen van een leertraject/leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de 

leerling. 

 Het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijsprogramma. 

 Het met ouders bespreken van de voortgang, de ontwikkeling en de leer- en gedragsproblemen (of beter 

gezegd de mogelijkheden) voor de leerlingen, incidenteel en structureel bij ouderavonden, 

huisbezoeken, driehoeksgesprekken. 

 Het met het multidisciplinair team bespreken van de (gedrag)ontwikkeling van leerlingen et cetera.  

 

13.2 De mentor 

Iedere leerling krijgt een docent toegewezen die als mentor optreedt. De mentor staat centraal in het begeleiden 

van de klas. De mentor is de eerst aangewezen persoon voor het begeleiden van het groepsproces. De mentor: 

 coacht de leerling. 

 voert regelmatig gesprekken met de leerling. 

 onderhoudt het contact met ouder(s)/verzorger(s). 

 bespreekt het OPP met de leerling, ouder(s)/verzorger(s). 

 ondersteunt, begeleidt in uitvoering OPP en IOP en zorgt voor evaluatie en bijstelling.  

 is verantwoordelijk voor de signalering en aanpak van problemen die rond een leerling kunnen spelen 

met betrekking tot welbevinden, gedrag en prestaties. 

 houdt het overzicht over de prestaties van de leerling. 

De mentor stelt samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) het uitstroomprofiel op en bespreekt met hen 

samen de gestelde doelen uit het IOP. 

 

De orthopedagogen ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van de leerlingen (zie paragraaf 6.2). 
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13.3 De stagedocent 

De stagedocent is met name in de laatste jaren van de schoolloopbaan intensief betrokken bij de leerling. De 

volgende aspecten kunnen deel uitmaken van het stageproces: 

 Assessment. 

 Overleg met ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en mentor over de uitslag van het assessment. 

 Acquisitie. 

 Begeleiding van de leerling tijdens het stageproces. 

 Overleg met de stag verlenende bedrijven. 

 Overleg met gemeenten, UWV, Dagbestedingsinstellingen en dergelijke over de plaatsing op de 

arbeidsmarkt. 

 Indien nodig, het verzorgen van een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen en plaatsing in het 

doelgroep register. 

 In samenwerking met de orthopedagogen verzorgen van een aanvraag indicatie dagbesteding. 

 Deelname aan netwerkbijeenkomsten en bedrijvenkringen. 

 Nazorg enten, UWV en andere instanties, enz. 

 

13.4 Ondersteuning van de keuzes in de schoolloopbaan  

De school begeleidt de leerling tijdens de schoolcarrière. De ontwikkeling van een (school)loopbaan is belangrijk, 

daarom werkt Accent Nijkerk met een loopbaanoriëntatie- en begeleiding [LOB]. De LOB is bedoeld om ervoor 

te zorgen dat leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen en aansluitend daarop goede vervolgkeuzes maken.  

De docent stimuleert de leerling tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en in het 

maken van keuzes voor het leveren van ‘prestaties’. LOB komt naar voren in: 

 Voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld door een stage-assessment.  

 Stagevormen: door middel van stage leert de leerling werk in ‘de echte wereld’. De stagedocent 

begeleidt de leerling in dit proces. 

 Leerlingwerkplaatsen (zoals op de metaalafdeling, bouwafdeling, zorgafdeling, studio en horeca-

afdeling).  

 In de leer- en branchegerichte trajecten. 

 

13.5 Externe gerichtheid en ondersteuning 

Accent Nijkerk vindt het belangrijk een centrale plek in te nemen in de samenleving. Zij zet ook indien gewenst 

expertise van externe partijen in om de leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. Hiermee wordt ook de 

positie van onze leerlingen optimaal geprofileerd, zodat de leerlingen uit het praktijkonderwijs ook in de 

toekomst een baan vinden. De school is verbonden met de omgeving: de buurt, de arbeidsmarkt, 

onderwijsinstellingen, gemeente en benut de mogelijkheden die het netwerk bieden. In onderstaand tabel zijn 

de diverse samenwerkingspartners beschreven.  

 

Tabel 2. Samenwerkingspartners 

 

Partner Omschrijving 

PRO33 College, Corlaer. Aeres , 

MBO Amersfoort en MBO 

Amersfoort 

In samenwerking met deze scholen biedt Accent Nijkerk de leerlingen 

praktijklessen aan. Daarnaast is het mogelijk via deze scholen bepaalde 

certificaten te behalen. Met MBO Amersfoort en ROC MN loopt 

daarnaast een traject waarin leerlingen de Entree opleiding volgen.  

ZorgAdviesTeam (ZAT) Het ZAT bestaat uit schoolarts, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk 

werk, afdelingsleider onderbouw/zorg en afdelingsleider bovenbouw. 
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School Maatschappelijk Werk De schoolmaatschappelijk werker vanuit MEE binnen de school is degene 

naar wie we verwijzen als de sociaal-emotionele problematiek vraagt om 

meer dan begeleidingsgesprekken met de mentor. Doorverwijzing 

gebeurt met name als de hulpvraag gericht is buiten de school, in de 

thuissituatie. 

Schoolarts De GGD adviseert en steunt Accent Nijkerk aangaande thema’s die een 

gezond leven bevorderen. Ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen kunnen 

ook contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, 

ontwikkeling, inentingen of opvoeding. 

Leerplicht  

ambtenaar 

De leerplichtambtenaar is beschikbaar voor ondersteuning als er sprake is 

van zorgwekkend verzuim (spijbelen en/of te laat komen). Hij/zij 

adviseert zowel de docenten als de ouder(s)/verzorger(s) bij het zoeken 

naar oplossingen van specifieke problemen die samenhangen met het 

verzuim. 

Politie en HALT Incidenteel contact met de politie. Daarnaast is er contact met bureau 

HALT.  

Gebiedsteam CJG Elke gemeente heeft een gebiedsteam. Orthopedagogen hebben contact 

met gebiedsteams indien inzet externe diagnostiek of hulpverlening 

wenselijk is bij een leerling.  

’s Heerenloo ’s Heerenloo is een zorghulpverlener. Accent werkt nauw samen met hen. 

Naast dat er leerlingen van Accent op behandelgroepen van  

’s Heerenloo wonen, hebben we een samenwerking op het gebied van 

hulpverlening (JBY, Beautiful Me, weerbaarheidstraining en 

onderschoolse dagbehandeling).  

Jeugdgezondheidszorg De afdeling Jeugdgezondheidszorg begeleidt de groei en ontwikkeling van 

jeugdigen van 0-19 jaar. 

SWV St. Leerlingen Zorg Noord-

West Veluwe 

Bij SWV vragen we toelaatbaarheidsverklaring PrO aan indien we denken 

dat leerling bij Accent op zijn plek zal zijn. Accent Nijkerk vraagt een 

toelaatbaarheidsverklaring VSO aan indien speciaal onderwijs beter 

passend is. Daarnaast is er overleg over arrangementen. Accent Nijkerk 

vraagt iets aan dat zij niet in de basis- en extra ondersteuning hebben. 

Het kan gaan om materialen, cursussen etc.  

Cluster 1 Bartimeüs-ambulante ondersteuning. 

Cluster 2  Auris - ambulante ondersteuning. Kentalis. 

Cluster 3 De Kleine Prins en de Gedragstolk- ambulante ondersteuning. 

Cluster 4  Verschoorschool - ambulante ondersteuning. 

Gemeente  

(Veiligheidshuis) 

In het Veiligheidshuis werken de  ketenpartners op het gebied van 

veiligheid samen aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De 

gebiedsteams van de gemeenten om nadere hulpverlening in gang te 

zetten. 

Veilig Thuis Orthopedagogen leggen het contact met Veilig Thuis, voor het inwinnen 

van advies of met betrekking tot zorgen rondom Huiselijk Geweld en 

kindermishandeling. Het gaat om advies of melden bij.  

Raad voor de 

Kinderbescherming 

Zij nemen contact met school, met de orthopedagoog, op indien een 

onderzoek rondom één van onze leerlingen is.  

Traject bureau Arbeid 

praktijkonderwijs 

Accent Nijkerk geeft nog een twee jaar lang nazorg op de arbeidsmarkt. 

Mochten er hulpvragen zijn, dan wordt bekeken welke instantie binnen 



 

 
Schoolondersteuningsprofiel Accent Nijkerk  22 
 

de TAP de hulpvragen kan beantwoorden of hierop actie onderneemt. In 

TAP zitten:  

 de stagedocenten van de school;  
 consulent arbeid van MEE;  
 een  arbeidsdeskundige UWV Werkbedrijf;  
 de arbeidsconsulent van Intervens;  
 de arbeidsconsulent van Jobstap;  
 de arbeidsconsulent van United Services GroepRestart;  
 gemeente, sociale zaken en Werkgelegenheid. 

Landelijk Werkverband 

Praktijkonderwijs 

Dé branchevereniging van het praktijkonderwijs. Alle scholen voor 

praktijkonderwijs zijn hierbij aangesloten. 

SPANkracht Accent Amersfoort, Accent Nijkerk, Trivium en De Baander. Het 

versterken en vergroten van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de leerlingen. 

Lokale Educatieve Agenda 

(LEA) 

Accent Nijkerk is kartrekker bij het project van de Lokale Educatieve 

Agenda (LEA) van de gemeente Nijkerk. Dit project met de naam LEA 

Zorgbreed werkt aan de thema’s ‘Doorgaande Leerlijnen’ en 

‘Onderwijszorg’, waardoor vroegtijdig schoolverlaten wordt tegengegaan. 

Dit project draagt bij tot succesvolle loopbanen voor kinderen en 

jongeren.   

VO-Raad De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 

scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad onderhoudt nauw 

contact met schoolbestuurders en schoolleiders om beleid en activiteiten 

af te stemmen op de onderwijspraktijk. Bestuurders en schoolleiders 

beïnvloeden het beleid en de standpunten van de VO-raad via de 

ledenadviesraad, regiobijeenkomsten, het ledenpanel en het 

schoolleidersplatform.  
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14 Standaard 11: Ondersteuningsteam/zorgteam 
 

“De scholen hebben een goed functionerend ondersteuningsteam/zorgteam. Taken van ondersteuningsteam zijn 

duidelijk en vastgelegd; zorgcoördinator leidt ondersteuningsteam in school; dit team bereidt verwijzing naar 

andere school voor, bereidt bespreking van leerling in de PCL voor en ondersteunt ouders/leerling bij verwijzing. 

Het team is het informatieloket voor ouders/leerlingen en organiseert snelle hulp in de school.” (SWV Stichting 

Leerlingenzorg Noord-West Veluwe, 2014) 

 

14.1 De zorg 

In dit SOP is al veel geschreven wat samenhangt met de zorg. In onderstaand tabel zijn diverse functionarissen 

beschreven die op de een of andere manier betrokken zijn bij de zorg. Samen zorgen zij met het team voor een 

goed functionerend ondersteuningsteam.  

 

Tabel 3. Functionarissen 

 

Functionaris Omschrijving 

Mentor en docent Zie paragraaf 13.1 en 13.2.  

Vertrouwenscontactpersoon Binnen de school zijn vertrouwenscontactpersonen aanwezig. Zij richten zich 

op vier pijlers: seksuele intimidatie, agressie/geweld, racisme/discriminatie 

en pesten. Een leerling kan zelf naar de vertrouwenscontactpersoon gaan of 

via de mentor. De contactpersoon is voornamelijk gericht op het proces. Zij 

vangen slachtoffers op die te maken hebben met seksuele intimidatie of 

ongewenst gedrag op school. Zij begeleiden de klacht en houden zicht op 

het proces. In principe voeren speciaal opgeleide deskundigen buiten de 

school de begeleiding uit. Binnen de school zijn richtlijnen opgesteld voor 

begeleiding door de vertrouwenspersonen. 

Stagedocent Zie paragraaf 13.3 

Orthopedagoog Zie paragraaf 6.2. 

Afdelingsleider zorg Hij/zij coördineert de diverse zorgactiviteiten en houdt de doorlopende lijn 

betreffende de uitvoering van het zorgbeleid in de gaten. De afdelingsleider 

zorg is de eerst aangewezen persoon om communicatielijnen te bewaken en 

te initiëren. De afdelingsleider zorg is voorzitter van het ZAT en organiseert 

de bijeenkomsten. 

Zorgcoördinator Zie paragraaf 6.2. 

Logopedist (dyslexiecoach) Alle nieuwe leerlingen van het PrO worden gescreend door de logopediste. 

Aan de hand van deze screening wordt bepaald welke leerlingen voor 

logopedie in aanmerking komen. Logopedist behandelt diverse leerlingen 

binnen de school met een specifieke hulpvraag. 

Verzuimcoördinator Accent Nijkerk heeft een verzuimprotocol. Indien er sprake is van een 

bepaald aantal uur verzuim dan behoren mentoren dit te melden bij verzuim 

coördinator. Betrokken bij verzuimspreekuur. Daarnaast korte lijn met 

leerplicht als het gaat om het proces. Verzuim coördinator doet DUO-

melding indien nodig.  
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15 Standaard 12: Overdracht 
 

“De scholen dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over. Ze organiseren een warme overdracht met de vorige 

school; het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij dat van de vorige school; terugkoppeling in het eerste jaar naar 

de vorige school; warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren en naar MBO of andere vervolgschool. 

Volgen van de leerlingen minimaal gedurende één jaar na verlaten van de school.” (SWV Stichting Leerlingenzorg 

Noord-West Veluwe, 2014) 

 

15.1 Intake en warme overdracht 

In het intakegesprek ligt de focus op het verzamelen van informatie over de leerling. Informatie met betrekking 

tot de volgende onderwerpen wordt besproken en zo in beeld gebracht: 

 gedrag; 

 sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 taak- en werkhouding; 

 cognitieve ontwikkeling; 

 didactische ontwikkeling; 

 medische zaken; 

 voorkeur opleiding en wensen toekomst; 

 wat al gedaan op de gebieden van opleiding en stage (eerdere ervaringen).   

Als tijdens dit gesprek bijzonderheden worden gesignaleerd, worden deze teruggekoppeld aan de 

orthopedagogen. Het gesprek wordt vastgelegd in de werkmap. Met bovenstaande informatie wordt het start 

OPP opgesteld. 

 

Voldoende informatie over de leerling is van cruciaal belang. De administratie verzamelt de benodigde informatie 

van de vorige school. Dit gebeurt onder andere door de school van herkomst een onderwijskundig rapport in te 

laten vullen, zo komen we meer te weten over onder andere de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De 

orthopedagogen controleren op volledigheid. De volgende informatie wordt opgevraagd: 

 NAW gegevens; 

 onderwijs en ondersteuningsbehoeften; 

 beschermende en belemmerende factoren; 

 eventuele onderzoeken en diagnoses; 

 cognitieve en didactische zaken, zoals IQ, didactisch onderzoek, didactische ontwikkeling met 

betrekking tot de leervakken en gebruikten leermethoden; 

 eventuele stages. 

Deze informatie wordt gebruikt voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring PrO.   

 

Daarnaast werkt Accent Nijkerk ook met een warme overdracht. Het doel van de warme overdracht is het 

verzamelen van extra informatie en zo het succes van de leerling op Accent Nijkerk te versterken. Eerder 

opgedane ervaringen kunnen waardevolle informatie bieden. Er ontstaat zo een vollediger beeld van de leerling.  

 

15.2 Nazorg 

Accent Nijkerk geeft nog een jaar lang nazorg na het verlaten van de school. Dit betekent dat er drie keer per 

jaar bij de leerling/ouder/verzorger en bedrijf/instelling/school wordt geïnformeerd hoe het gaat op de 

arbeidsmarkt of vervolgopleiding. Mochten er hulpvragen zijn, dan wordt er bekeken welke instantie binnen de 

TAP de hulpvragen kan beantwoorden of hierop actie onderneemt. Na één jaar vindt de overdracht plaats aan 
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MEE. Deze organisatie doet de monitoring en begeleiding van leerlingen die in het eerste jaar nazorg en extra 

aandacht vragen.  

Door middel van de uitstroommonitor en de volgmonitor van het Platform Praktijkonderwijs, wordt goed in de 

gaten gehouden waar de leerlingen naar uitstromen. Door middel van de volgmodule is er inzicht in de 

bestendigheid van de plaatsingen (zie ook figuur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 4 is af te lezen dat Accent Nijkerk alle schooljaren voldoen aan de verplichte eisen (90% passende 

uitstroomplek en 75% bestendige plek na 1 en 2 jaar). Passende uitstroom betekent een uitstroom richting 

arbeid, arbeid & leren, leren of overige uitstroombestemmingen (niet: andere PrO school, verhuizing, onbekend, 

geen werk of school). Een leerling zit op een bestendige plek indien hij/zij in de twee jaar na uitstroom succesvol 

aan het werk is of leert/studeert. 

 

 

  

Tabel 4. Plaatsing en bestendigheid Accent Nijkerk   

 

  Bestendigheid 

 Passende uitstroom Volgmodule 1 Volgmodule 2 Volgmodule 3 Volgmodule 4 

2014-2015 94,9 - - - - 

2013-2014 93,2 90,9 88,6 - - 

2012-2013 95,9 93,9 86,0 82,0 76,0 

2011-2012 98,2 94,5 98,1 98,2 89,3 

2010-2011 93,9 97 97 90,9 90,9 

Figuur 3. Uitstroomrichtingen 
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16 Arrangementen  
 

16.1 Onderschoolse dagbehandeling 

Met ingang van 1 februari 2016 is Accent Nijkerk met de onderschoolse dagbehandeling (ODB) gestart. Dit is een 

samenwerking tussen Accent Nijkerk en ’s Heerenloo. De ODB is voor leerlingen van Accent Nijkerk die (nog) niet 

in staat zijn een volledig onderwijsprogramma te volgen (insteek is toewerken naar het (weer) volledig in de klas 

meedraaien). Daarnaast leerlingen van Accent Nijkerk waarbij kans op schooluitval bestaat, ook na het doorlopen 

van het document interne samenwerking (bijvoorbeeld vanwege gedrag). Insteek is dat de leerling zijn/haar 

schoolloopbaan bij Accent Nijkerk kan voltooien. Alleen leerlingen die een beschikking via het gebieds-

/sociaalteam hebben kunnen gebruikmaken van de ODB. Er wordt gewerkt met een behandelplan/doelen. Het 

is geen opvang/time-outplek. De ODB is 3 dagen in de week (ma-di-do) tijdens schooltijden geopend. Over de 

locatie kan worden aangegeven dat er gebruik van een ruimte binnen Accent Nijkerk wordt gemaakt.    

 

 

 

 

 


