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In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe het Dendron College vormgeeft aan 
passend onderwijs en welke ondersteuning zij kunnen bieden aan hun leerlingen. Het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vormt de basis van het 
schoolondersteuningsprofiel. 
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Inleiding 
 
Dendron College 

Stichting LVO 
SWV VO 31.01 Noord-Limburg 
April 2019 

 

 
Het ondersteuningsprofiel van het Dendron College 
 
Voor u ligt het ondersteuningsprofiel van het Dendron College voor de jaren 2018 tot 2022. We 
beschrijven hierin wat we in de komende jaren willen doen en bereiken op het punt van passende 
ondersteuning voor de leerlingen die het nodig hebben.  
We beschrijven aan welke leerlingen wij die ondersteuning kunnen bieden, wie de functionarissen zijn 
die die steun zullen gaan bieden, en hoe we dat willen organiseren.  
Waar mogelijk wordt gezocht naar oplossingen zo dicht mogelijk bij de leerling, in de verbanden waarin 
hij of zij functioneert, in de geest van Passend Onderwijs. In dat kader zetten we in op vergroting van het 
handelingsrepertoire van de docenten. Daarnaast gaan we de persoonlijke leerplek verder ontwikkelen, 
en wellicht uitbreiden naar een bredere vorm van in-huis-ondersteuning, waar mogelijk en wenselijk 
samen met andere onderwijsinstanties in de directe omgeving (SOOOOL 10-14, Taalrijk, Citaverde). 
 
Deze versie van het vijfjarenplan is aangepast in  april 2019. We weten dat er op het terrein van 
ondersteuning van de leerlingen binnen de reguliere scholen veel in ontwikkeling is, op het niveau van 
het samenwerkingsverband waar we deel van uitmaken, maar ook op landelijk niveau. We volgen deze 
ontwikkelingen nauwgezet en zullen dit plan aanpassen waar wenselijk. In die zin is het een 
werkdocument. 
 
Hoe de ontwikkelingen ook zullen lopen, we willen in elk geval zorgen dat elke leerling de ondersteuning 
krijgt die hij of zij nodig heeft, op een manier die past. Daar zet het ondersteuningsteam van het 
Dendron College zich al jaren voor in, en dat zal het ook blijven doen.  
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2. Algemene gegevens 
 
 

2.1 Contactgegevens 
Bezoekadres | Gebr. van Doornelaan 124, 5961 BE Horst 
Postadres | Postbus 6032, 5960 AA Horst 
Telefoon | 077-3970880 
E-mail  | postmaster@dendron.nl 
Website | www.dendron.nl  

 

2.2 Missie en visie 
Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige 
kwaliteit, voor iedereen op maat. Voor de leerling werkt dat zo: “Het Dendron College stimuleert mij en 
motiveert mij. Alle werknemers van de school zijn benaderbaar en vol aandacht voor mij en stellen mij 
centraal. Het Dendron College daagt mij uit om mijzelf nog beter te leren kennen. Samen ontdekken en 
verdiepen we mijn talent, kennis en kunde. Ik sta sterk in de wereld, kansrijk, bekwaam en gedreven.” 
Het woord ‘Dendron’ komt uit het Grieks en betekent ‘boom’. Een boom is standvastig, maar ook 
meegaand in de wind. En een boom biedt bescherming door zijn takken en schaduw. Wij willen dat het 
Dendron College is als een boom, waar alle leerlingen hun eigen plek kunnen vinden, zich snel thuis 
voelen en elke dag weer het beste uit zichzelf halen. 

2.3 Onderwijsaanbod 
Het Dendron College biedt onderwijs voor bijna alle leerlingen uit de regio. Er is voor hen een ruim 
aanbod van opleidingen om uit te kiezen: 

 Basisberoepsgerichte leerweg 
 Kaderberoepsgerichte leerweg 
 Theoretische leerweg 
 Hoger algemeen vormend onderwijs 
 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.  

Binnen deze opleidingen zijn er weer vele keuzemogelijkheden. 

2.3.1 Bevoegd gezag 
Het Bevoegd Gezag van het Dendron College wordt gevormd door het College van Bestuur van de stichting 

Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De 

stichting LVO kent tevens een raad van toezicht. 

Postadres: postbus 143, 6130 AC Sittard. Op hetzelfde adres wordt de centrale administratie van alle 

scholen onder genoemd Bevoegd Gezag gevoerd.  

De inspectie van het onderwijs is te bereiken via info@owinsp.nl en/of www.onderwijsinspectie.nl 

  

mailto:postmaster@dendron.nl
http://www.dendron.nl/
mailto:info@owinsp.nl
file://///FS01/DATA/ZOCO/Passend%20Onderwijs/Schoolndersteuningsprofiel/www.onderwijsinspectie.nl
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3. Basisondersteuning 

Onderwijs  
We willen voor al deze leerlingen en een persoonlijke school zijn, met kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

voor iedereen op maat. De uitwerking van deze missie en visie ziet er binnen elke leerweg weer anders 

uit. Dat we een persoonlijke school zijn, uit zich in het feit dat er aandacht is voor elk individu. Ieder moet 

zich thuis voelen en veilig. De kwaliteit van ons onderwijs uit zich onder andere in de uitstekende 

examenresultaten. 

3.1  Boeiend en bindend onderwijs  
Het Dendron College is helemaal van deze tijd. We werken doordacht aan onderwijsinnovatie met als 
doel een school te zijn waar de leerlingen op maat worden bediend. We willen constant verbeteren om 
onze opgebouwde positieve reputatie te borgen. 
Zo zijn we op weg naar ‘blended learning’. In een aantal klassen wordt een device ingezet om zo beter in 
te kunnen spelen op de verschillen tussen leerlingen. In de komende jaren zal elke leerling over een 
device gaan beschikken, zodat dit voor iedereen zal gaan gelden. Docenten worden getraind in de zgn. 
21th centrury skills. Zo willen we het onderwijs afwisselender en uitdagender maken, zodat de leerling 
wordt toegerust voor wat de moderne maatschappij van hem of haar vraagt. 
Er zijn veel mogelijkheden voor individuele ontwikkeling. Een leerling kan deelnemen aan de sport-, 
kunst- of muziekklas, lid worden van de omroepploeg, of de debatclub. En natuurlijk zijn er veel 
keuzemogelijkheden binnen de opleidingen. 

3.1.2 VMBO 
De leerling van het VMBO leert graag door te doen. Daarom werken alle leerlingen van de basis- en de 
kaderberoepsgerichte leerweg in het Vakcollege, waar veel lesuren worden besteed in de 
beroepsgerichte vakken. Ook voor de leerlingen van de theoretische leerweg zoeken we naar een 
mogelijkheid om de leerlingen meer te laten leren door doen, om ze voor te bereiden op het MBO. 
Anderen willen we meer voorbereiden op een voortgezette studie op HAVO. 
Binnen de beroepsgerichte vakken zijn er diverse keuzemogelijkheden. Er is een interessant programma 
voor de leerlingen die na de basisberoepsgerichte leerweg hun diploma voor de kaderberoepsgerichte 
leerweg willen halen. Leerlingen kunnen een lasdiploma halen bij PIE, en met enige regelmaat levert het 
Dendron College een kampioen NIL-lassen. 

3.1.3 HAVO/VWO 
Ook voor de leerling van het HAVO/VWO kan het onderwijs uitdagender en boeiender. We zijn volop in 
beweging op dit punt. Er is een docent die zich bekwaamt in virtual reality, een ander maakt gebruik van 
‘flipping the classroom’ of bouwt een drone met zijn leerlingen. “Wetenschap en techniek’ is afgelopen 
schooljaar ingevoerd op de brugklas HAVO/VWO en daarbij leren met en in de buitenwereld (samen 
met de bedrijven in de regio), aan de ‘plus’lijn (die nu voor het VWO bestaat), aan het IBC (International 
Business College, dat nu voor HAVO bestaat), aan Cambridge Engels.  
Kortom, we werken er hard aan om recht te doen aan de capaciteiten en wensen van de individuele 
leerling, aansluitend bij zijn of haar niveau.  

3.2  Algemene pedagisch-didactische vaardigheden van docenten 
Docenten zijn de spil van het onderwijs. Op het Dendron College werken gekwalificeerde docenten die 
hun werk doen met passie. Ze zorgen ervoor dat ze de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
volgen. En ze maken waar dat elke leerling telt.  
In jaargesprekken staat de ontwikkeling van de docent centraal, daarbij gesteund door lesbezoeken van 
en aan de docent, en enquêtes onder de leerlingen aan wie hij of zij lesgeeft. Er worden coaching, 
opleidingen en trainingen aangeboden, zodat de docent de doelstelling waar kan maken. 
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3.3 Communicatie  
We vinden het van groot belang om ouders en leerlingen goed op de hoogte te houden van wat er in en 

om de school gebeurt. De spil in de verbinding tussen ouders, leerling en school is de mentor. Ouders 

worden een aantal keren per jaar door hem of haar op school uitgenodigd voor algemene of leerling-

specifieke informatie. Daarnaast houdt ook de teamleider de ouders op de hoogte van organisatorische 

zaken. En tenslotte zijn er de digitale middelen, zoals het LVS, de website, Facebook, en app-groepen (vaak 

van een mentor of docent met zijn of haar klas). We zoeken naar manieren om ook deze contacten meer 

op maat aan te bieden. 

3.4 Omgaan binnen de groep/klas met leerlingen met leerproblemen en/of 
lichamelijke beperkingen  
Onder leerlingen met leerproblemen wordt verstaan:  

 Leerlingen met leerachterstanden 

 Leerlingen met (kenmerken van) dyslexie 

 Leerlingen met (kenmerken van) dyscalculie 

Aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met lichte dyslexie-kenmerken  

 Het dyslexie-protocol VO en de hieruit voortvloeiende afspraken van het netwerk dyslexie worden 

toegepast. (1)  

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met lichte dyscalculie-kenmerken  

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met lichamelijke beperkingen  

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met ernstige ziekteproblematiek  

 

Monitor: de protocollen en de beschrijvingen van onderwijskundige aanpassingen, die de school hanteert. 

De rapportages, die de ondersteuningscoördinator jaarlijks opstelt van de resultaten van de 

onderwijsondersteuning van de school.  

 

3.5 Omgaan binnen de groep/klas met leerlingen met gedragsvarianten 
Voor de start van een nieuwe schooljaar vindt er een warme overdracht plaats tussen de aanleverende 

school/mentor en de nieuwe mentor. 

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met (lichte) DSM-V problematiek zoals bijv. 

ADHD, ADD, ASS, angst-kenmerken, stemmingsstoornissen. 

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met lichte ODD-kenmerken (oppositioneel 

gedrag)  

 aanpassingen van het onderwijs voor leerlingen met kenmerken van (of door) hoogbegaafdheid  

 voorkomen en ingrijpen bij pestgedrag  

 

Monitor: de protocollen en de beschrijvingen van onderwijskundige aanpassingen, die de school hanteert. 

De rapportages, die de ondersteuningscoördinator jaarlijks opstelt van de resultaten van de 

onderwijsondersteuning van de school.  
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3.6 Onderwijsteam  
Er wordt binnen het Dendron College gewerkt met een duidelijke structuur van teams of afdelingen voor 

specifieke doelgroepen. (onderbouw/bovenbouw/beroepsrichting, vakkenprofielen, verschillende 

niveaus) . Elk team o.l.v. een leidinggevende zijn specifiek verantwoordelijk voor:  

 gezamenlijke visie op onderwijs, ondersteuning en zorg  

 duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en voor docenten  

 samenwerking in teamverband  

 Magister (later dit jaar “Somtoday”) moet up to date zijn, dus tijdig bijwerken 

 optimaliseren van leerlingbesprekingen  

 samen (leerling)problemen aanpakken  

 planmatig en cyclisch werken, incl. preventie en vroegtijdig signaleren  

 benutten van elkaars expertise m.b.t .ondersteuning voor leerlingen  

 ondersteunende rol teamleider en het ondersteuningsteam 

 mentoren geven prioriteit aan leerlingenondersteuning  

 

Monitor: de jaarlijkse evaluatie van elk team, waarbij onder meer bovenstaande punten expliciet 

onderwerp van deze evaluatie vormen.  

 

Onderwijsondersteuningstructuur 
Wij vinden het belangrijk om reguliere én leerlingen met een  specifieke ondersteuningsvraag te kunnen 
ondersteunen in hun schoolloopbaan, zodat zij de school met een diploma en de nodige levenswijsheden 
kunnen verlaten. 
De ondersteuning die wij bieden is onder te verdelen in verschillende niveaus van ondersteuning: 

1. De vakdocenten en de mentor 
2. Het ondersteuningsteam binnen en buiten de klas 
3. Expertise handelingsverlegen dan naar ondersteuningsloket 

 

 Niveau 1 De vakdocenten en de mentoren 
De vakdocenten brengen hun leerlingen de leerstof bij, en ook manieren om die leerstof tot zich te nemen 

(‘leren leren’). Docenten bewaken het groepsproces en borgen een veilig klimaat.  

De mentoren bewaken het welbevinden van de leerling en algemene vaardigheden zoals het plannen van 

de studie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Mentoren maken aan het begin van 

het schooljaar een klassenplan waarin kort samengevat de mogelijke problematieken omschreven staan 

van de leerlingen.  

De mentoren vervullen een belangrijke en centrale rol. Op klassenniveau kunnen allerlei zaken 
voorkomen waar leerlingen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen en is er vaak aandacht voor het 
aanleren van algemene sociale vaardigheden, studievaardigheden en omgaan met social media. Veelal 
gebeurt dit in de mentorlessen, waar onderwerpen als plannen, structureren, leren leren, maar ook 
thema’s als pesten, hoe ga je met elkaar om, hoe zit ik in mijn vel enzovoorts aan bod komen. 
 

 Niveau 2 Het ondersteuningsteam – hulp binnen en buiten de klas. 
In sommige gevallen blijkt de ondersteuning van niveau 1 onvoldoende te zijn. In dit geval kan er beroep 
worden gedaan op het ondersteuningsteam voor advies, begeleiding of handvatten voor binnen de klas. 
Hierbij valt te denken aan het verstrekken van een  Faciliteitenkaart. In dit document staat vermeld met 
welke zaken rekening gehouden moet worden om deze leerling het schooljaar zo goed mogelijk te laten 
doorlopen (bijv. meer tijd bij het maken van toetsen). 
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Is de hulp binnen de klas niet toereikend, zijn de collega’s handelingsverlegen dan wordt de leerling 
aangemeld voor het OAT. Deze is 1x per 2 weken. 
De mentor maakt een HGPD en dit wordt besproken in het OAT.  
Het OndersteuningsAdviesTeam bestaat in zijn geheel uit: 
 

 Ondersteuningscoördinatoren 

 mentor  

 ambulant begeleider    

 GZ-psychologe (BCO)  

 gezinscoaches (gemeente) 

 GZ-psychologe (Mutsaersstichting) 
 
Overige begeleiding binnen school: 

 RT 

 Thuis-nabij onderwijs. Pak je moment en Pak je kans lokaal. 

 Decanen, VMBO, HAVO en VWO afdeling 

 Weerbaarheidstraining (brugklas intern) 

 Faalangstreductietraining, extern 

 Sociale vaardigheidstraining, extern 

 Rouwverwerking 

 Kies project 

 Studielokaal, extern maar wel binnen school 
 
Als een leerling ziekgemeld wordt en vaker afwezig is treed M@zl in werking. Daar we steeds meer te 
maken krijgen met depressie en angstproblematiek gaan we met ingang van schooljaar 2019-2020 de 
“Vliegende Brigade” opzetten. Dit is een kort RTO dat om de twee weken zal plaatsvinden waar ouders, 
leerling en externe partners (o.a. schoolarts, leerplicht, gezinscoach, hulpverleners) op uitnodiging aan 
deelnemen. Het doel van deze bijeenkomst is om sneller te kunnen schakelen naar de juiste hulpverlening 
en daardoor thuiszitten te voorkomen. 
 

 Niveau 3 Expertise handelingsverlegen dan naar ondersteuningsloket 
Binnen school handelingsverlegen dan gaan we advies vragen aan het ondersteuningsloket bij het BCO. 
Op het moment dat de “Vliegende Brigade” gaat starten hopen we minder gebruik te hoeven maken van 
het ondersteuningsloket omdat leerlingen dan eerder in beeld komen en het deel preventie dan sterker 
wordt.   
 

Planmatig werken 
Als een school planmatig werkt hanteert de school een goede manier om na te gaan welke 
onderwijsbehoefte leerlingen hebben. Op basis daarvan organiseert ze een passend onderwijsaanbod en 
evalueert dat regelmatig. Als het nodig is kan de school bovendien aanvullende expertise van buiten 
inschakelen. De standaarden die de onderwijsinspectie hanteert voor dit geheel van ‘planmatig werken’ 
zijn leidend voor wat de school hierover kan vermelden in het ondersteuningsprofiel. 
De toezichtkaders en de beoordelingscriteria die de inspectie hanteert voor het onderdeel planmatig 
werken kunnen gebruikt worden voor een beschrijving van de mogelijkheden van de school. Dit geldt 
zowel voor het regulier als het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Aanvullend op de standaarden uit het toezichtkader kunnen scholen worden getoetst aan standaarden 
voor handelingsgericht werken. Er bestaat grote consensus over het inzicht dat samenwerkingsverbanden 
hun eigen systematiek voor ondersteuningstoewijzing zullen opzetten op basis van handelingsgericht 
werken. De volgende standaarden kunnen gebruikt worden voor het beschrijven van handelingsgericht 
werken. 
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 Docenten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen. 

 Docenten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de docent, de groep en de 
leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

 Docenten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, 
ouders, collega’s. 

 Docenten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben. 

 Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, 
de docenten, de ouders en het schoolteam. 

 Docenten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen 
doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 

 Docenten werken samen met ouders, ouders betrekken bij het proces dat hun kind doorloopt.  
Bijv. betrekken als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken 
en uitvoeren van de aanpak.  

 Docenten benoemen uitdagende maar reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en 
voor de korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s 

 Docenten werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, 
subgroepen, mogelijk een individuele leerling beschrijven. 

 De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over 
wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 

 Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of 
is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

 

Basiskwaliteit van het onderwijs 
Dit aspect van de basisondersteuning verwijst naar het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs 
en naar het meest recente oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van de school. 
Een eerste standaard daarvoor is de vraag of de leerresultaten van de leerlingen aan het eind van hun 
loopbaan op het Dendron College ten minste op het adviesniveau van de basisschool ligt. 
Voor de meeste scholen geldt dat de inspectie dit akkoord heeft bevonden en dat de school onder 
normaal toezicht staat. Als de onderwijsinspectie aanleiding heeft gezien om de kwaliteit van de school 
nader te onderzoeken of een verbeterprogramma met de school heeft afgesproken kan dat hier kort 
omschreven worden. De criteria die gelden voor het regulier en speciaal onderwijs komen grotendeels 
overeen maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo ligt bij het speciaal onderwijs 
veel meer accent op de niet-cognitieve elementen van het onderwijs zoals 
veiligheid, een (ortho)pedagogische afstemming op gedrag en fysieke faciliteiten. 
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4.  Extra ondersteuning: Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met 
 specifieke onderwijsbehoeften 
 
 
Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

Binnen de school 

4.1  Persoonlijke LeerPlek (PLP) 
In de aanloop naar passend onderwijs is de Speciaal Passend Onderwijs Programma (SPOP-) –
voorziening in het leven geroepen. Dit is een voorziening die wordt gecoördineerd vanuit het 
samenwerkingsverband VO 31.01 Noord-Limburg. Zo is er op alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband een SPOP-voorziening.  
De voorziening houdt in dat er SPOP wordt toegewezen aan de leerling. SPOP biedt - voor een van te 
voren afgesproken periode - begeleiding aan de leerling, zodat hij/zij zich op langere termijn zelfstandig 
kan redden binnen het reguliere onderwijs. De begeleiding is voornamelijk gericht op sociaal-
emotioneel gebied.  
 
Voorafgaand aan het begeleidingstraject stellen de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en SPOP begeleider 
doelen op, waaraan in de begeleidingsperiode wordt gewerkt. Na een periode van 10 weken wordt 
gekeken wat de begeleiding tot dan toe heeft opgeleverd. Doelen kunnen worden bijgesteld of het 
begeleidingstraject kan langzaam worden afgerond. Mocht de begeleiding tot dan toe onvoldoende 
hebben opgeleverd, dan kan er advies worden ingewonnen bij het OndersteuningsAdviesTeam (OAT) 
van de school of het OndersteuningsLoket (OL) van het SWV. 
 

Op het Dendron College is de SPOP-voorziening beschikbaar voor bijvoorbeeld leerlingen… 

 met een SPOP-advies van het Maasland 

 met een voormalig begeleidingstraject vanuit het basisonderwijs  

 met een advies vanuit het OndersteuningsAdviesTeam (OAT) 

 met een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS met een ( lichte ) 

ondersteuningsbehoefte. 

 
In dit hoofdstuk van het schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke extra (specifieke) 
mogelijkheden een school heeft. Extra ondersteuning wordt omschreven in termen van ‘arrangementen’ 
die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod van de school. Een arrangement 
bestaat uit meerdere onderdelen. Het gaat om expertise, aandacht en tijd, voorzieningen, mogelijkheden 
van het gebouw en samenwerking. Een arrangement bestaat niet uit een enkel onderdeel zoals 
bijvoorbeeld alleen expertise. Dat is een te smalle basis voor een complete 
aanpak. Het is goed mogelijk om de volgende indeling op leerlingkenmerken te hanteren waarbinnen de 
ondersteuningsmogelijkheden van de school handelingsgericht worden geformuleerd: 

 Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

 Fysiek medische ondersteuning 

 Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

 Ondersteuning in de thuissituatie  
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5. Conclusie en ambities 

5.1  Conclusie 
De ondersteuningsstructuur binnen het Dendron College wordt steeds duidelijker en zichtbaarder. De 
SPOP structuur binnen het Dendron College is goed georganiseerd. Dit zie je bij de nieuwe leerlingen 
met SPOP of RT behoefte. Aan het eind van het schooljaar zijn er gesprekken met leerling, ouders  en 
leerlingbegeleider. Samen maken zij een plan van aanpak waarin omschreven staat wat de behoefte is 
van de leerling. Belangrijk hierbij is “Eigenaarschap van de leerling” met ondersteuning van ouders en 
team Dendron. Uiteindelijk moet de leerling het zelf doen.  
De komende jaren mag geïnvesteerd worden in communicatie richting het Dendron team. De 
ondersteuningsstructuur en daarbij vereiste verslaglegging is een punt van aandacht. Het in kaart 
brengen van alle ondersteuning voor leerlingen (Bijv. mentornabijheid, docentnabijheid) is een 
speerpunt voor de komende jaren. De verschillende competenties van het Dendron team, die te maken 
hebben met de ondersteuning, meer gaan gebruiken en inzetten. Ook is scholing van personeel een 
speerpunt voor de komende jaren. Er wordt ingezet op scholing richting passend onderwijs.  

5.2  Ambities 

5.2.1  Plan van aanpak ondersteuning schooljaar 2019-2020 
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn we aan het bekijken hoe we de ondersteuningsstructuur sterker 
kunnen neerzetten als fundament. Speerpunten zijn thuisnabij onderwijs en het voorkomen van 
thuiszitters. Voor deze ontwikkelingen zijn innovatie plannen geschreven en ingediend bij SWV 031. 
 
De basisondersteuning voor een leerling binnen Dendron College ligt als eerste bij de mentor en het 
docententeam. De mentor kijkt samen met de leerling wat deze nodig heeft. Verder verstaan wij onder 
basisondersteuning: SPOP, RT, DCu leren leren en plannen, LOB, DCu gedragslessen in de toekomst. Zie 
gele vak basisondersteuning, (blz.11). 
Als er meer ondersteuning nodig is, dan wordt deze leerling in het OAT besproken. Vanuit hier start de 
uitgebreide basisondersteuning. Hieronder vallen:   
Leerling niveau: gezinscoach, leerplicht, advies richting professionele hulp. 
Klassen niveau: ondersteuning lastige klas, differentiëren lesstof, passend arrangeren, PLP, inzet AB’er. 
Personeel: Ondersteuning team Passend Onderwijs, handelingsadviezen bespreken, scholing. 
Binnen de nieuwe plannen voor het volgende schooljaar  gaan we op zoek naar een jongerenwerker die 
preventief te werk gaat binnen Dendron College. Zie groene vak, (blz. 11). 
Is de uitgebreide ondersteuning nog niet voldoende dan komt de leerling in aanmerking voor de extra 
ondersteuning, Thuisnabij onderwijs. Zie blauwe vak (blz. 11). 
   

5.2.2  Toekomst visie 
Start schooljaar 2019-2020 
Zie schema blz. 11 
 
 



Sterk Dendron                                                                    Leerling    -Kernteam 
                                                                                                                 -VWO+ 
                                                                                                                 -AB’er (SWV) 
 
  
                                    Mentor/team                                                                                                                                                                       Medewerker lln opvang 
                (Jongerenwerker) 
                     Basis ondersteuning: 
 
NT2    RT intern:   SPOP/studievaardigheden   LOB  Leerlingcoördinator   
NT2 coördinator  Dyslexie begeleiding  Intern: 
AB-er/NT2 begeleider  Claroread instructie  Dendron Plan Agenda  
    (Muiswerk) screening  Plannen 

- Close reading               Leren leren, begrijpend lezen                                                                                              Teamleider 
- Pre-teaching 

(Samenwerking Taalrijk)  Externe hulp   Extern:   Extern:                     “Vliegende brigade” (M@zl) 
     Gezinscoach, leerplicht  Toptutors  FRT              Schoolvr. Lijst              (Innovatie) thuiszitters  
     Professionele hulp  Studeerlokaal  SOVA 
     GZ psycholoog met   Huiswerkinstituut  Weerbaarheidstraining  
     aantekening dyslexie     Preventie: Drugs/alcohol    
                  Gamen/SM 
 

Medewerker lln opvang actie 

naar huis 

PJM/PJK lokaal (Met Externe zorg ondersteuning geïntegreerd ) 
Angstproblematiek   Gedragsproblematiek    OAT 
Eenzaamheid    Motivatieproblematiek 
Passend Onderwijs (LWOO/TOV) Stoorzenders in de klas              
                                                                                                                          
 
 

    OCO coördineert alles 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.happyvibes.be/blog/wp-content/uploads/boom.png&imgrefurl=http://www.happyvibes.be/astrologie/vind-je-boom/&docid=GHiw7fFtLOl0EM&tbnid=hdBXmteLjhOK0M:&vet=10ahUKEwiQtdqsianfAhUsNOwKHRSYBXwQMwhpKCcwJw..i&w=933&h=514&bih=962&biw=1920&q=boom&ved=0ahUKEwiQtdqsianfAhUsNOwKHRSYBXwQMwhpKCcwJw&iact=mrc&uact=8
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Pak je moment, Pak je kans lokaal: 

Is een ruimte waar SPOP leerlingen of leerlingen die even een kleine ruimte nodig hebben beschermd kunnen gaan zitten, waar ze de ondersteuning krijgen 

die nodig is. Tevens een ruimte waar leerlingen geplaatst worden met andere problematiek, vergelijkbaar met de BZV. 

 

Sfeerimpressie: 
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