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1. Inleiding 
 
Venlo, april 2018 
 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege. 
In het schoolondersteuningsprofiel legt het Blariacum ten minste eenmaal per vier jaar vast 
welke ondersteuning het kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.  
Tevens staat hierin welke ambities Blariacum heeft voor de toekomst.  
De ondersteuningscoördinatoren stellen samen met de teams het 
schoolondersteuningsprofiel op waarna de medezeggenschapsraad nog adviesrecht heeft. 
 
Passend onderwijs: recht op een onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis en afgestemd op de 
specifieke behoeften van elke leerling; daar kun je het niet mee oneens zijn, dat is een 
basisrecht voor ieder kind!  Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het 
onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening 
houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo 
worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de 
samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun 
plek zijn. 
 
 
 
Mevr. T. Schambergen (ondersteuningscoördinator) 
Mevr. M. Bosman (ondersteuningscoördinator) 
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2. Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 

Het Blariacumcollege kent een Juniorcollege en een Seniorcollege. 
 
Postadres: 
Postbus 457, 5900 AL Venlo 
 
Bezoekadres Juniorcollege: 
Drie Decembersingel 40, 5922 BD Venlo 
 
Bezoekadres Seniorcollege: 
Drie Decembersingel 36, 5922 BD Venlo 
 
Tel.: (077) 359 0200 
E-mail: info@blariacum.nl 
Site: www.blariacum.nl 
 

2.2 Onderwijsvisie 

Het Blariacumcollege wil zijn leerlingen voorbereiden op een passende plaats in een 
dynamische samenleving.  
Onze school werkt vanuit de visie dat werken vanuit respect, rust en regelmaat ruimte 
oplevert om te groeien (de 4 R’s). Die basis zorgt ervoor dat zowel voor leerlingen als voor 
medewerkers er een lerende omgeving ontstaat waarin een onderzoekende houding 
bijdraagt aan het eigenaarschap van ieder individu. Vanuit die eigenheid doen we recht aan 
onze kernwaarden van vrijheid en verantwoordelijkheid. Eigen keuzes (leren) maken daagt 
de organisatie uit een breed spectrum aan te bieden zodat voor iedereen de mogelijkheid 
wordt gecreëerd om zich te ontwikkelen. De uitdaging is om kennis en persoonlijke vorming 
in gezamenlijkheid tot wasdom te laten komen. Als moderne organisatie vinden we drie 
dingen belangrijk: 
 
1. Efficiëntie (vandaag goed zijn), 
2. Innovatie (om morgen goed te zijn) en 
3. Leerlinggerichtheid (voor wie we het doen). 
 
Het Blariacumcollege biedt flexibel onderwijs aan dat uitdaagt en kansen biedt te excelleren. 
Onderwijs vindt niet alleen plaats door middel van kennisoverdracht via een docent, kennis 
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is ook beschikbaar op andere momenten en het leren vindt op verschillende manieren 
plaats. De school zorgt voor een kleinschalige omgeving waarbij persoonlijke aandacht 
geborgd wordt. Excelleren is een term die bij het Blariacumcollege past: het beste uit jezelf 
halen en trots zijn op behaalde doelen zorgen voor een gezonde basis. Onze school is een 
sport-actieve school waarbij sport-in-de-breedte zorgt voor een breed aanbod voor alle 
deelnemers. De school wil midden in de samenleving staan en heeft goede contacten met 
de omgeving. Samen met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs zorgen we voor een 
doorlopende leerlijn. Samen met ouders/verzorgers willen wij school-en-thuis als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren in de ontwikkeling van de leerlingen. Binnen 
OGVO wordt de afstemming en ontwikkeling van het onderwijsaanbod vormgegeven. 
Samenwerking met andere vo-scholen binnen en buiten het bestuur zorgen voor een rijk 
onderwijsaanbod aan leerlingen vanaf 12 jaar. Leerlingen, ouders en personeelsleden 
kunnen meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de school. We geven duidelijk 
aan wat we van elkaar verwachten, geven ruimte en vertrouwen en genieten van de 
resultaten die we als school bereiken. Vanuit de administratieve en facilitaire unit van het 
Blariacumcollege wordt het primaire proces ondersteund. In een intensieve samenwerking 
met alle betrokkenen rondom de school willen wij met trots zeggen: WIJ ZIJN BLARIACUM! 

2.3 Onderwijsaanbod 

Het Blariacumcollege is een school met een dynamische, veelzijdige en veilige 
leeromgeving. Daarbij zijn campusvorming en geen onderscheid tussen leerlingen voor de 
verdere concretisering van ons onderwijs essentiële uitgangspunten. 
 
Het Blariacumcollege kent in de huisvesting de volgende leerlingengroepering: 
 
Juniorcollege 

● vmbo, leerjaar 1 en 2 
● havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2 

 
Seniorcollege  

● vmbo, leerjaar 3 en 4  
● havo, leerjaar 3 t/m 5 
● atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6 
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3. Basisondersteuning 

3.1 Algemeen pedagogische en didactische ondersteuning binnen de teams 

 

Afdeling Didactische 
ondersteuning 

Pedagogische 
ondersteuning 

Basis Kader onderbouw leerjaar 1 en 2: 
- klassikaal: leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
afname diataal en 
rekentoets, woordenweb, 
werken met een groepsplan, 
projectmatig en 
vakoverstijgend werken, 
formatief evalueren, kleinere 
klassen, klassen van 
maximaal 18 leerlingen, 
coach-uren 
 
- individueel: leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
coaching voortgang studie, 
LOB gesprekken, 
differentiatie in niveau en 
tempo, preventieve hgpds, 
oudergesprekken, warme 
overdracht,  
 
-In groepsverband op de 
afdeling: SPOP, RT 
 
- Schoolbreed: huiswerk 
onder begeleiding, 
voorlichtingsavonden, 
rapportbesprekingen,  

leerjaar 1 en 2:  
- klassikaal: voorlichten van 
de leerlingen over komende 
veranderingen/activiteiten, 
gesprekken over 
groepsdynamiek, werken met 
een groepsplan, afspraken op 
klassenniveau over bijv. 
Social Media en gedrag, 
afnemen Saqi, kleinere 
klassen, coach-uren 
 
- Individueel: 
intakegesprekken ouders en 
leerling, coaching voortgang 
sociaal emotioneel 
welbevinden, preventieve 
hgpds, oudergesprekken, 
inzet doelenkaarten, warme 
overdracht 
 
- Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden , Big 
Climb, leerlingbesprekingen  

Kader Theoretisch 
onderbouw  

leerjaar 1 en 2: 
- klassikaal: leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
plannen proefwerkweek, 
afname diataal en 
rekentoetsen, posterproject, 
projectmatig en 
vakoverstijgend werken, 
coach-uren 
 
- individueel: Leren leren, 

leerjaar 1 en 2:  
- klassikaal: gesprekken over 
groepsdynamiek, afspraken 
op klassenniveau over bijv. 
Social Media en gedrag, 
afnemen Saqi, inzet 
doelenkaarten, coach-uren 
 
- Individueel: coaching 
voortgang sociaal emotioneel 
welbevinden, oplossen 

6 
 



 

plannen, agendagebruik, 
coaching voortgang studie, 
LOB gesprekken, 
differentiatie in niveau, 
preventieve hgpds, 
oudergesprekken, warme 
overdracht 
 
-In groepsverband op de 
afdeling: SPOP, 3 keer in de 
week de mogelijkheid om 
extra ondersteuning te 
vragen aan docenten 
 
- Schoolbreed: Huiswerk 
onder begeleiding, 
voorlichtingsavonden, 
rapportbesprekingen 

conflicten, preventieve hgpds, 
oudergesprekken, warme 
overdracht 
 
- Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, Big 
Climb, leerlingbesprekingen 
 

Havo-vwo onderbouw  Leerjaar 1 en 2: 
- klassikaal: leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
afname diataal en 
rekentoetsen, plannen 
proefwerkweek en 
evalueren proefwerkweek, 
leesproject 
 
- Individueel: differentiatie 
op het gebied van taal in de 
lessen Nederlands, buddy 
systeem met leerlingen uit 
de bovenbouw, LOB 
gesprekken, 
oudergesprekken, warme 
overdracht 
 
- Schoolbreed: Huiswerk 
onder begeleiding, 
voorlichtingsavonden, 
rapportbesprekingen 
 

leerjaar 1 en 2: 
- klassikaal: gesprekken over 
groepsdynamiek, afspraken 
op klassenniveau over bijv. 
Social Media en gedrag, 
afnemen Saqi 
 
- Individueel: 
mentorgesprekken indien 
nodig, oplossen conflicten, 
preventieve hgpds, 
oudergesprekken, warme 
overdracht 
 
- Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, Big 
Climb, leerlingbesprekingen 
 
 

VMBO basis en kader 
bovenbouw 

leerjaar 3 en 4: 
Klassikaal: 
kennismakingsprogramma, 
afname diataal en 
rekentoets, vakgerelateerde 
excursies, projectmatig 
werken (leren leren, 
presenteren en solliciteren), 

leerjaar 3 en 4: 
Klassikaal: afspraken op 
klassenniveau over bijv. 
Social Media en gedrag 
 
Individueel: coaching 
voortgang sociaal emotioneel 
welbevinden, coaching op 
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gezamenlijke start van de 
week met de coach en 
gezamenlijke afsluiting van 
week met de coach, 
examentraining  
 
Individueel: leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
coaching voortgang studie, 
LOB gesprekken, warme 
overdracht, begeleiden van 
digitaal doorstroomdossier 
voor het MBO, 
oudergesprekken 
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, 
rapportbesprekingen 
 

bewustwording competenties, 
warme overdracht 
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, Big 
Climb, leerlingbesprekingen 
 

Gemengd en Theoretisch 
bovenbouw 

leerjaar 3 en 4: 
Klassikaal: afname diataal 
en rekentoets, binnen de 
afdeling zijn twee kleinere 
klassen voor leerlingen met 
een extra 
ondersteuningsbehoefte, 
vakgerelateerde excursies, 
projectmatig werken (bijv. 
No credits, no game), 
examentraining  
 
Individueel: Leren leren, 
plannen, agendagebruik, 
coaching voortgang studie, 
LOB gesprekken, 
begeleiding sectorwerkstuk, 
oudergesprekken, warme 
overdracht, inzet 
gedragswetenschapper 
 
Keuze werk tijd: vakgericht 
en interesse gericht 
 
In groepsverband op de 
afdeling: extra instructie na 
school 
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, 

leerjaar 3 en 4: 
Klassikaal: binnen de afdeling 
zijn twee kleinere klassen voor 
leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoeften, 
projectmatig werken (bijv. Zipp 
your Lipp) 
 
Individueel: coaching 
voortgang sociaal emotioneel 
welbevinden, 
oudergesprekken, warme 
overdracht  
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, Big 
Climb, leerlingbesprekingen, 
inzet gedragswetenschapper  
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rapportbesprekingen 
 

Havo-vwo bovenbouw Klassikaal: afname diataal 
en rekentoets, academische 
leerlijn (gericht op 
onderzoek 
doen),vakgerelateerde 
excursies, projectmatig 
werken (in de vorm van drie 
activiteiten weken per jaar), 
examentraining  
 
Individueel: Leren leren, 
coaching voortgang studie, 
LOB gesprekken, 
oudergesprekken, warme 
overdracht, bijles, 
meeloopdagen HBO, 
buddysysteem, begeleiding 
profielwerkstuk, 
excellentieprogramma vwo 
in het kader van 
hoogbegaafdheid 
 
Keuze Werk Tijd op 4 havo: 
Engels, Nederlands, 
Biologie, Natuurkunde en 
Aardrijkskunde 
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, 
rapportbesprekingen 

Individueel: coaching 
voortgang sociaal emotioneel 
welbevinden, 
oudergesprekken, warme 
overdracht  
 
Schoolbreed: 
voorlichtingsavonden, 
leerlingbesprekingen 
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4. Extra ondersteuning vanuit het Plein 

4.1 Aanbod vanuit het Plein 

Op het Blariacumcollege kunnen we gebruik maken van extra ondersteuning. Deze extra 
hulp wordt geboden door de medewerkers van het Plein. In onderstaand schema staat de 
didactische en pedagogische extra ondersteuning weergegeven. Deze ondersteuning wordt 
schoolbreed aangeboden. 
 

Didactische ondersteuning Pedagogische ondersteuning 

SOT: Als een mentor samen met het team 
geen oplossing kan vinden voor het 
probleem van de leerling, kan hij naar het 
SOT (School-Ondersteunings- 
Team) gaan voor advies. Aan het SOT 
kunnen naast de mentor, de 
ondersteuningscoördinatoren, een 
sociaal wijkteamlid en een orthopedagoog 
ook nog externe partners gevraagd worden 
om deel te nemen. Bijvoorbeeld de 
consulent leerplicht, de jeugdarts, een 
adviseur vanuit de GGZ en de politie. 
Vanuit het SOT wordt een traject voor de 
leerling uitgezet. Ouders dienen altijd 
toestemming te geven voor een bespreking 
in het SOT en worden vervolgens door de 
mentor op de hoogte gebracht van de 
gemaakte afspraken in het SOT. Binnen de 
SOT’s wordt gewerkt volgens het HGPD 
model (handelings gerichte proces 
diagnostiek). Dit model is gericht op wat 
een leerling kan en wat een leerling nodig 
heeft. 

SOT: Zie SOT bij didactische 
ondersteuning. 

SPOP (Speciaal Passend Onderwijs 
Project): SPOP is een project voor 
leerlingen die structurele begeleiding nodig 
hebben als het gaat om plannen, 
organiseren of het vóór-structureren van de 
dag. Dit gebeurt in de bovenbouw in een 
groep op de afdeling. In de onderbouw 
wordt enkel individuele SPOP aangeboden 
door een medewerker van het Plein.  

SPOP: Zie SPOP bij didactische 
ondersteuning.  
SPOP biedt tevens de mogelijkheid om 
individuele ondersteuning te krijgen. Er is 
ook aandacht voor veiligheid en het sociaal 
emotioneel welbevinden 
van de leerling. 

RT - dyslexie- NT2: Tijdens de eerste 
weken van het schooljaar worden alle 
brugklassers getest op het gebied van 

RT - dyslexie- NT2: Op het Plein kunnen 
leerlingen met dyslexie 
groepsbegeleidingen krijgen die gericht zijn 
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spelling, begrijpend lezen, woordenschat en 
rekenvaardigheden. Zo kunnen problemen 
in een vroeg stadium gesignaleerd worden 
en kan er snel hulp worden geboden met 
remediërende programma’s en 
materialen. 
Op het plein wordt individuele RT geboden 
aan leerlingen. 
Leerlingen die hier recht op hebben worden 
voorzien van een faciliteitenkaart. 
NT2 wordt geboden aan leerlingen met een 
niet-Nederlandstalige achtergrond of 
thuissituatie die moeilijkheden ervaren in de 
schooltaalwoorden. 

op hun sociaal emotioneel welbevinden.  

Pleinklas: De Pleinklas is een kleine klas 
op het Plein waar leerlingen tijdelijk kunnen 
werken aan schooltaken onder begeleiding 
van een medewerker van het Plein. Het is 
bedoeld voor leerlingen die niet in de 
reguliere klas kunnen werken of leerlingen 
die dreigen uit te vallen binnen de reguliere 
klas. Dit traject duurt maximaal drie 
maanden. 

Pleinklas: Zie Pleinklas bij didactische 
ondersteuning. 
Binnen de Pleinklas is er veel aandacht 
voor het welbevinden van de leerlingen. Alle 
trajecten zijn op maat. Veiligheid staat 
voorop. 

Trajectklas: de trajectklas is een klas voor 
de havo/vwo bovenbouw die gericht is op 
leerondersteuning waarbij extra nadruk ligt 
op executieve functies.  

Trajectklas: de trajectklas is een klas voor 
de havo/vwo bovenbouw die gericht is op 
leerondersteuning waarbij ook aandacht is 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling en 
het welbevinden van de leerling.  

Individuele trajecten: het is mogelijk om 
vanuit het SOT een individueel traject in te 
zetten voor een leerling. Individuele 
trajecten zijn vraaggestuurd en op maat. 

individuele trajecten: het is mogelijk om 
vanuit het SOT een individueel traject in te 
zetten voor een leerling. Individuele 
trajecten zijn vraaggestuurd en op maat. 

Inzet Ambulant Begeleiders en 
gedragswetenschappers: op het plein 
werken gedragswetenschappers en 
ambulant begeleiders die ingezet kunnen 
worden bij begeleiding, onderzoeken, 
consultaties, scholing van docenten, etc. 

Inzet Ambulant Begeleiders en 
gedragswetenschappers: Op het plein 
werken gedragswetenschappers en 
ambulant begeleiders die ingezet kunnen 
worden bij begeleiding, onderzoeken, 
consultaties, scholing van docenten, etc. 

Trainingen: faalangst en examenvrees- 
trainingen worden aangeboden door het 
Plein. Dit gebeurt vraaggestuurd en op 
maat.  

Trainingen: er worden verschillende 
trainingen aangeboden op sociaal 
emotioneel gebied. Dit gebeurt 
vraaggestuurd en op maat. (bijv. sociale 
vaardigheidstraining en mindfullness 
training)  

Ondersteunen van teams en mentoren: Ondersteunen van teams en mentoren: 
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Naast het begeleiden en/of trainen van 
leerlingen, ondersteunen de leden van het 
ondersteuningsteam ook klassen, collega’s 
en teams. Denk bijvoorbeeld aan 
teamvoorlichting over leerlingen met ADHD 
of autisme of het adviseren in een klasse- 
aanpak aan de hand van lesobservaties. 
Ook kunnen zij bij 
oudergesprekken aanwezig zijn. Daarnaast 
bestaat er een begeleidingsprogramma 
voor groepen en/ of individuele docenten en 
stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief 
verbeteren van de primaire taak: het 
verzorgen van uitstekend onderwijs. 

Zie ondersteunen van team en mentoren 
bij didactische ondersteuning. 

 

4.2 De medewerkers van het Plein 
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4.3 De taken van de medewerkers op het Plein 

 
De ondersteuningscoördinator 
Het Blariacumcollege heeft 2 ondersteuningscoördinatoren. Zij coördineren de 
ondersteuning die geboden wordt aan de leerlingen van het Junior- en het Seniorcollege. 
Belangrijkste taken zijn; 

● Organiseren van wekelijks klein SOT overleg en 6 wekelijks groot SOT overleg 
(school ondersteunings team) 

● Adviseren van collega’s en teams 
● Indiceren van ondersteuning 
● Arrangeren van ondersteuning  
● Leggen van contacten en onderhouden van contacten met externe partners. 
● Ondersteunen van collega’s bij oudergesprekken. 
● Uitvoeren van begeleidingen  

 
De maatschappelijk werkende 
Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege heeft een schoolmaatschappelijk 
werkende in dienst. De belangrijkste taken van deze medewerker zijn; 

● Een brugfunctie zijn tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. 
● Uitvoeren van begeleidingen  
● Het bieden van SPOP begeleiding 
● Het verzorgen en geven van trainingen  
● Ondersteunen van collega’s bij oudergesprekken. 

 
De ondersteuningscoach 
Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege werkt met ondersteuningscoaches. De 
belangrijkste taken zijn; 

● Uitvoeren van begeleidingen  
● Het bieden van SPOP begeleiding 
● Het verzorgen en geven van trainingen  
● Ondersteunen van collega’s bij oudergesprekken. 

 
De pleinklasdocent  
Op het Plein is een Pleinklas voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. 
De leerlingen worden gedurende de dag begeleid door de Pleinklasdocent. De belangrijkste 
taken zijn; 

● Didactische aansturing bieden 
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● Observeren van gedrag 
● Signaleren van gedrag 
● Ondersteunen bij en/of trainen van executieve functies 
● Contactpersoon  zijn voor de mentor/ouders en externe hulpverlening 

 
De Remedial Teacher 
Het ondersteuningsteam van het Blariacumcollege werkt met Remedial Teachers. De 
belangrijkste taken zijn; 

● Remediëren van hiaten in aangeboden leerstof 
● Aanleren van leerstrategieën 
● Onderzoek doen naar eventuele leerbelemmeringen (bijv. vooronderzoek naar 

Dyslexie) 
 
De verzuimcoördinator  
De verzuimcoördinator heeft als belangrijkste taak het verzuim terug te dringen. 
De taak van deze medewerker bestaat onder andere uit: 

● Registeren en in kaart brengen van verzuim 
● Het te laat komen registeren en lik op stuk beleid uitvoeren 
● Dagelijks verzuim controleren in magister en leerlingen hierop aanspreken 
● Mentoren, ondersteuningscoördinatoren en teamleiders attenderen op opvallend 

(ziekte)verzuim 
● Melden bij de leerplichtambtenaar indien nodig 
● Gesprekken voeren met leerlingen met betrekking tot verzuim. 
● Gesprekken voeren met ouders met betrekking tot verzuim. 

 
 
De VSV makelaar 
De VSV makelaar is in dienst van de 3 OGVO scholen. 
De samenwerking met de VSV makelaar (vroegtijdige schoolverlaters makelaar) is gericht 
op het voorkomen van het uitvallen van leerlingen.  
Indien er signalen zijn dat een leerling dreigt uit te vallen, zal de VSV makelaar samen met 
een medewerker van het Plein en de decaan een traject inzetten dat gericht is op het 
behalen van een startkwalificatie.  
 
De gedragswetenschapper 
Er werken op het Blariacumcollege 2 gedragswetenschappers van het BCO 
Onderwijsadvies. Er is een intensieve samenwerking met de medewerkers van het 
ondersteuningsteam, met name met de ondersteuningscoördinatoren. De 
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gedragswetenschapper werkt volgens de principes van de handelingsgerichte 
procesdiagnostiek (HGPD). De werkzaamheden worden geëvalueerd door de teamleider en 
het management van BCO onderwijsadvies. De gedragswetenschappers leveren hun 
bijdrage doordat zij werken aan: 

● Versterken van de ondersteuningsstructuur en deelname in het klein en groot SOT 
● Uitvoeren van trajecten die hieruit voortkomen, doen van onderzoeken, begeleiden 

van leerlingen en gesprekken voeren met ouders 
● Opstellen van de probleembeschrijving bij aanmelding bij het ondersteuningsloket 
● Verzorgen van scholing aan teams en collega’s vanuit BCO onderwijsadvies 
● Adviseren en ondersteunen van docenten. 

 
De ambulante begeleider 
Op het Blariacumcollege werken we met vaste ambulant begeleiders. De ambulant 
begeleiders voeren gesprekken met mentoren over de leerlingen, geven uitleg over de 
problematiek van leerlingen aan teams, zijn betrokken bij het opstellen, aanvullen en 
evalueren van het HGPD/OPP, voeren individuele begeleidingstrajecten uit en zijn indien 
nodig aanwezig bij gesprekken met ouders en/of externe instanties.  

De leerplichtambtenaar  

Via de centrale registratie op het Blariacumcollege wordt de ambtenaar leerplicht (LPA) op 
de hoogte gehouden van veelvuldig te laat komen en/of verzuim. Indien nodig wordt er naast 
centrale melding, ook persoonlijk contact opgenomen met de LPA door de 
ondersteuningscoördinator of teamleider. In goed overleg wordt er bekeken waarmee de 
leerling het meest geholpen kan worden.  
 
De jeugdarts 
Vanuit de GGD is een jeugdarts gekoppeld aan het Blariacumcollege. De trajecten die 
voortkomen uit de SOT besprekingen m.b.t. gezondheid worden door de jeugdarts 
uitgevoerd. Vaak zijn dit gesprekken met leerlingen en ouders.  
Daarnaast werkt het Blariacumcollege volgens de M@zzle criteria als het gaat om 
ziekteverzuim van leerlingen. Dit wil zeggen dat de jeugdarts, in samenspraak met de 
mentor en de ondersteuningscoördinator, de leerlingen en ouders oproept om het 
ziekteverzuim te bespreken en te onderzoeken wat er nodig is om het ziekteverzuim terug te 
dringen. 
 
Het Sociaal wijk team lid 
Vanuit de gemeente zijn er twee leden vanuit het sociaal wijkteam gekoppeld aan het 
Blariacum. Hierin hebben de wijkteamleden met name een adviserende rol. Daarnaast kan 
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het wijkteamlid een begeleidende rol hebben voor ouders in het aanvragen van 
ondersteuning in de thuissituatie en/of begeleiding voor de jongeren.  
 
Overige externe instanties 
Indien nodig is er contact met externe instanties die betrokken zijn bij leerlingen 
(Bijvoorbeeld politie, ziekenhuizen, GGZ instellingen, Jeugdhulpverlening etc.) om de 
ondersteuning van een leerling op school te verbeteren. Hiervoor zal toestemming gevraagd 
worden aan de ouders.  
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5.  Samenwerkingsverband ( SWV) en het ondersteuningsloket 

Het Blariacumcollege valt onder het samenwerkingsverband  SWV VO 31.01 Noord 
Limburg. Binnen het samenwerkingsverband wordt Passend Onderwijs vormgegeven.  
 
 

5.1 Ondersteuningsloket 
Het ondersteuningsloket kan geraadpleegd worden indien een leerling op het 
Blariacumcollege vastloopt en niet geholpen kan worden met de ondersteuning zoals die in 
de vorige hoofdstukken beschreven is. Dit traject verloopt altijd via het SOT middels de 
ondersteuningscoördinator. Ouders en leerling worden in dit traject stap voor stap 
meegenomen. Het ondersteuningsloket beslist over de toelaatbaarheid van een leerling tot 
een (tijdelijk) bovenschools onderwijsarrangement. Het kan gaan over een plaatsing van de 
leerling op de bovenschoolse zorgvoorziening (BZV) of plaatsing op de regionale 
voorziening voor extra ondersteunend vmbo of havo (Maasland). Ook kan het 
ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor het Praktijkonderwijs of 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs.  
Naast het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen, heeft het ondersteuningsloket ook een 
adviserende rol. 
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6. Samenwerking met ouders 
De mentor is de spil in de begeleiding en hiermee ook de persoon die de meeste contacten 
heeft met ouders. Mocht er sprake zijn van extra ondersteuning, zal dit altijd in samenspraak 
gebeuren met ouders. De extra ondersteuning wordt geëvalueerd met de leerling, de 
ouders, de mentor en de betrokken collega van het Plein. 
Ouders met een hulpvraag kunnen zich altijd melden bij de mentor, de teamleider van de 
afdeling of de ondersteuningscoördinator.  
Wanneer ouders een klacht hebben kunnen zij die indienen bij de teamleider van de 
afdeling. 
 

  

18 
 



 

7. Begrensde mogelijkheden aan de ondersteuning binnen Blariacum 
Het Blariacumcollege biedt leerlingen kansen, maar ook daar zijn grenzen aan. 
Een leerling kan niet op het Blariacumcollege zijn onderwijs volgen als blijkt dat 

● De gedragsproblematiek zodanig is dat de veiligheid voor leerlingen en medewerkers 
van het Blariacumcollege in gedrang komt. 

● De ondersteuningsmogelijkheden door de medewerkers van het Blariacumcollege 
niet voldoende blijken te zijn om de leerling te begeleiden bijv. wanneer er een 
beroep gedaan moet worden op (medische) verzorging. 

● De middelen en randvoorwaarden voor begeleiding niet gecreëerd kunnen worden 
voor de leerling. Bijv. als het gaat over aanschaf van speciaal meubilair of 
leermiddelen. 

● Leerlingen een advies voor speciaal onderwijs hebben bijv.  uitgesproken VSO 
advies. 

 
Bovenstaande zaken zijn in een gesprek met ouders en leerling te verkennen. Het advies 
van het PO / SO is erg belangrijk. Na een bestudering van het dossier, een gesprek over wat 
de leerling nodig heeft en wetende wat wij als onderwijsvoorziening te bieden hebben kan 
hierover een advies gegeven worden.  
De belangrijkste vraag in dezen is: 
Zijn begeleiding en ondersteuning zodanig afgestemd, zodat de leerling een diploma kan 
halen? 
Wanneer we denken dat het onderwijsproces op het Blariacumcollege niet mogelijk is, wordt 
er samen met de ouders en het SWV gezocht in het netwerk van scholen naar de juiste 
plaats, de zogenoemde zorgplicht.  
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