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1. Inleiding 

 
Een belangrijke doelstelling van het Raayland College is ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen 

een zo goed mogelijk passende plek gerealiseerd kan worden binnen het reguliere onderwijs. Samen 

met alle betrokkenen in het samenwerkingsverband worden er afspraken gemaakt over de manier 

waarop de beschikbare middelen en de extra ondersteuning worden verdeeld. In het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn deze afspraken vastgelegd. Verder wordt er 

in dit plan beschreven op welke manier ervoor gezorgd kan worden om leerlingen die daarvoor 

aanmerking komen, een zo passende mogelijke plaats te bieden in het onderwijs. 

In het ondersteuningsplan wordt beschreven welke basisondersteuning ieder school binnen het 

samenwerkingsverband biedt. 

 Schoolondersteuning 

 Bovenschoolse ondersteuning (ondersteuningsloket, BZV, zorglocatie Maasland) 

 Speciale ondersteuning (REC zoals de Velddijk en Vijverhof). 

Het schoolondersteuningsplan vormt de basis van het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. 

 

2. Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 
Postadres: Postbus 166, 5800 AD Venray 
Bezoekadres: Leunseweg 6, 5802 CH Venray 
Algemeen telefoonnummer: 0478-551155 
E-mailadres: post@raayland.nl 
Internetadres: www.raayland.nl 

2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 
Op het Raayland College staat de leerling centraal. Er is veel aandacht voor de individuele 

ontwikkelingslijn van de leerling. De belangrijkste doelstelling is om leerlingen breed opgeleid en 

zelfbewust de school te laten verlaten. Het Raayland College is duidelijk over de (on)mogelijkheden 

die er binnen de school kunnen worden geboden en gaat uit van de eigen inbreng en de eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen en de ouders. 
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De centrale visie wordt ondersteund door de volgende vijf pijlers, het zijn de speerpunten voor de 

onderwijsontwikkeling van het komend jaar. 

1 Maatwerk in structuur 
2 Kennis en vaardigheden in samenhang 
3 Optimale begeleiding, krachtig mentoraat 
4 Verbindend leren 
5 Samen op weg naar jouw toekomst 

Het Raayland College wil het beste uit de leerling halen. De samenwerking tussen leerlingen, ouders, 
medewerkers van de school en externe relaties, is voor het Raayland College een belangrijke 
voorwaarde om dit te kunnen bereiken. Samen op zoek gaan naar wat nodig en mogelijk is.  

Geen mens staat op zichzelf. Het Raayland College dus ook niet. Maatschappelijke betrokkenheid 
staat hoog in het vaandel, op die manier brengt het Raayland College de maatschappij binnen de 
school. Dit komt tot uitdrukking in het motto: WERELDWIJZER en het onderwijs dat wordt 
vormgegeven rondom de volgende zes waarden: 

Een grootse schatkamer vol talenten 

Ga voor goud. Leerlingen verdienen de beste begeleiding om het allerbeste uit 
zichzelf te halen. Docenten en mentoren staan klaar om de leerling te 
begeleiden en ze scherp te houden om de doelen niet uit het oog te verliezen.  

 

Iedereen is gelijk, niemand hetzelfde 

Leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn. Leerlingen moeten zichzelf kunnen 
worden. Dat is best een uitdaging én soms een zoektocht. Het is daarom fijn als 
dit proces ruimte krijgt in een veilige omgeving, waarin iedereen zich goed kan 
voelen en zichzelf mag zijn. Daar is geen standaard oplossing voor. Dat is werk op 
maat. Passend. Heel persoonlijk. Het koppelen van talent aan de volgende 
uitdaging. Het steuntje in de rug omdat het even nodig is. Het is een 
vanzelfsprekendheid. 

In aansprekend dialoog met én voor elkaar 

Samenwerken geeft energie en maakt van een berg een heuvel. Zo eenvoudig is 
dat. Als we elkaar de kans geven en elkaar willen begrijpen, kunnen we elkaar pas 
écht leren kennen. Weten wie je bent, voor jezelf en voor de ander. Dat is de 
beste start voor een evenwichtige toekomst. We blijven in dialoog. Leerlingen, 
ouders en school. In gesprek met elkaar. Zodat één blik genoeg is om gezien en 
gehoord te worden. 

De toekomst begint vandaag 

Trots, geluk. Heel persoonlijk. Het is de kroon op de tijd die de leerling doorbrengt 
op het Raayland College. Wij leveren een bijdrage aan het leven van de leerling. 
We zijn een deel van de ontwikkeling van onze leerlingen.  

De kracht van verbindend leven en leren 

Wij zijn er om het talent van onze leerlingen te laten groeien. Tot wasdom te laten 
komen. Door ruimte en inzicht te geven. Te laten ontdekken. Richting te geven. 
We koppelen onderwijs aan actualiteiten om ons heen. Van dichtbij en verder 
weg. Van toen, nu en morgen. We halen de wereld naar binnen. We brengen onze       



 

talenten naar buiten. Samen. Zo groeien we uit tot wakkere, zelfbewuste mensen. 
Klaar voor de toekomst. Klaar voor de wereld. 

Met elkaar op reis naar vooruit 

Het onderwijs voor ieders toekomst vraagt om meer dan alleen lesstof. Elkaar 
uitdagen om tot andere vormen en inzichten te komen. Soms kan dat even 
oncomfortabel voelen. Toch is het goed de context voortdurend te blijven 
toetsen. Zijn we nog op de juiste weg en kijken we tijdens de reis wel voldoende 
om ons heen? De route stippelen we samen uit met iedereen om ons heen. 
School, leerlingen, ouders, bedrijfsleven en iedereen die met ons meereizen wil. 

3. Basisondersteuning 

3.1 Onderwijs 
Binnen het Raayland College wordt maatwerkonderwijs geboden. Voor alle leerlingen geldt: 80% van 

de onderwijstijd bestaat uit het basisdeel en 20% uit het keuzedeel. 

Het keuzedeel in het maatwerk bestaat uit de volgende opties: 

1. Coaching 

Aan het begin van het schooljaar is er veel aandacht voor coaching van de leerling en 

begeleiding in het proces. De mentor is hierbij een belangrijk aanspreekpunt. Coaching zal 

plaatsvinden tijdens het mentoruur, maar ook individueel met de leerling worden ingepland. 

2. Keuzemogelijkheden 

In het keuzedeel kunnen leerlingen zich verder verdiepen en versterken in een vak.  In 

overleg met de mentor en de ouders maakt de leerling dus de keuze een vak te volgen op 

een hoger niveau, extra lessen te volgen in een vak waar hij/zij moeite mee heeft of zich juist 

verder verdiept in een interessant vak. 

3.2 Algemene pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten 
Goed lesgeven is vertaald in de vijf verschillende rollen. De vijf rollen beschrijven de 

basisvaardigheden van een leraar. Elke rol is uitgewerkt in  concreet gedrag. De rollen zijn voor 

iedere leraar heel herkenbaar en beschrijven het basisgedrag voor een goede les. Het geheel van de 

vijf rollen vormt voor iedere leraar een solide basis om zich op door te ontwikkelen en om er zijn of 

haar persoonlijke draai aan te geven. De vijf rollen gaan uit van de traditionele manier van lesgeven. 

De leraar stuurt het leerproces, geeft interactie vorm en is verantwoordelijk voor de gang van zaken 

in de klas. 

1. De leraar als gastheer 

Leerlingen willen zich gekend en gezien voelen, ze willen een relatie. Als gastheer komt de leraar 

tegemoet aan deze psychologische basisbehoefte. Als gastheer investeert de leraar op een positieve 

manier in de relatie met de leerlingen, voordat de eigenlijke les begint. De essentie van de rol van 

gastheer is een goede relatie met de leerlingen opbouwen en ervoor zorgen dat de leerlingen zich 

gezien en gekend voelen. Leraren zullen in de loop van tijd steeds meer ontdekken welke invulling 

van deze rol bij zichzelf en bij de leerlingen past en daarin variaties aanbrengen. 

2. De leraar als presentator 

De leraar heeft de regie, hij/zij regisseert en registreert het leerproces. Dat betekent dat hij/zij de 

aandacht van de leerlingen vangt en vasthoudt. Deze rol zet de leraar gedurende de hele dag in: aan 

het begin van de dag, bij aanvang van een nieuwe les of bij voor aanvang van het zelfstandig werken.  



 

3. De leraar als didacticus 

Het uitgangspunt van de vijf rollen is de traditionele manier van lesgeven. Dat komt ook tot uiting in 

de uitwerking van de rol van de didacticus. In de rol van de didacticus activeert en motiveert de 

leraar de leerlingen zodat ze tot leren komen. De essentie van de rol van didacticus is dat de leraar 

de doelen en het onderwijsleerproces op een dusdanige manier inzet en organiseert dat leerlingen 

daadwerkelijk tot leren kunnen komen in een uitdagende leeromgeving. 

4. De leraar als pedagoog 

Als pedagoog zorgt de leraar ervoor dat er in de les een veilig leerklimaat heerst. De essentie van de 

rol van pedagoog is duidelijkheid en voorspelbaarheid. Uitgangspunt is dat de leraar, in de basisrol 

van pedagoog, stuurt op de gang van zaken in de klas. Maar steeds vaker worden leerlingen hier 

medeverantwoordelijk voor gemaakt. Niet alleen de leraar, maar ook leerlingen spreken elkaar dan 

aan op het naleven van de regels. 

5. De leraar als afsluiter 

In de rol van de afsluiter reflecteert de leraar samen met de leerlingen op het proces en de inhoud. 

Dat kan op een aantal momenten gedurende de dag. De kern van de reflectie is: ‘Wat hebben we 

geleerd en hoe hebben we dat geleerd? Zijn de lesdoelen gehaald?’ Hierdoor worden de leerlingen 

zich op een positieve manier bewust van hun leerproces en hun motivatie.  

De essentie van de rol van afsluiter is dat de leraar samen met de leerlingen terugkijkt op de les, een 

dagdeel of de dag. Hierbij komen zowel product als proces aan bod: Wat hebben de leerlingen 

geleerd en hoe hebben ze samen gewerkt. 

3.3 Communicatie 
Goede communicatie met ouders en leerlingen is enorm belangrijk. De belangrijkste spil hierbij is de 

mentor. Door het voeren van een startgesprek aan het begin van het schooljaar, is het contact tussen 

ouders, leerlingen en mentor laagdrempelig. Tijdens dit startgesprek maakt de mentor afspraken 

over de verder communicatie. 

3.4 Interne ondersteuningsstructuur 
Onze interne ondersteuningsstructuur heeft de volgende uitgangspunten: 

 De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de ouders/verzorgers, de leerling en de school; 

 de interne ondersteuningsstructuur heeft als doel leerlingen te ondersteunen in hun 

ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, en bij het maken van keuzes; 

 De interne ondersteuningsstructuur van het Raayland College biedt zorg die zo licht mogelijk, 

zo dichtbij mogelijk en zo kort mogelijk is; 

 leerlingbegeleiding vindt haar oorsprong in de leervragen en leerpotenties van leerlingen; 

 leerlingbegeleiding wordt langs korte lijnen georganiseerd, zonder overbodige bureaucratie. 

Binnen de ondersteuningsstructuur kent het RC  de volgende functies/taken: 

Vakdocent 

Als we uitgaan van de vijf rollen van de leraar, wordt van vakdocenten het volgende verwacht: 

1. Gastheer 

De vakdocent signaleert als gastheer de afwezigheid van leerlingen en signaleert opvallend 

gedrag van leerlingen. 

2. Presentator 

Als presentator voert de vakdocent handelingsadviezen/plannen uit binnen de bestaande 

lesstructuur en kijkt dan naar de individuele behoefte van de leerling. 



 

3. Didacticus 

Het signaleren van zorgen over inzet en niveau hoort bij de rol van didacticus. 

4. Pedagoog 

De vakdocent als pedagoog gaat het gesprek aan met de leerling over de signalen die hij/zij ziet. 

5. Afsluiter 

Als afsluiter werkt de vakdocent het LVS bij met relevante informatie (bijvoorbeeld over verzuim 

en resultaten, maar ook een verslagje van een gesprek dat gevoerd is). De vakdocent informeert 

de mentor ook dat hij nieuwe informatie heeft verwerkt in het LVS. 

Mentor 

De mentor verzamelt signalen en informatie van vakdocenten over zijn/haar leerlingen. Deze 

signalen bespreekt de mentor met de leerling, de ouders van de leerling en overige betrokkenen. Van 

daaruit stelt de mentor handelingsadviezen op of vraagt via de ondersteuningscoördinator om een 

hoger niveau van ondersteuning. De mentor verwerkt alles zo spoedig mogelijk in het LVS, en 

informeert indien nodig iedereen dat er nieuwe informatie is verwerkt. Tot slot draagt de mentor er 

zorg voor dat handelingsadviezen geëvalueerd worden. 

Verder monitort de mentor actief (wekelijks) zijn/haar leerlingen via het LVS. Dit bespreekt de 

mentor met de leerling en de ouders. Opvallend verzuim (ziekte, ongeoorloofd en te laat komen) 

meldt hij aan verzuimcoördinator aan de hand van de m@zl-criteria die op de site staan en in de 

schoolgids staan. Opvallende resultaten worden door de mentor besproken met vakdocent. 

De mentor is altijd aanwezig bij een overleg over zijn/haar leerling, en zorgt voor verslaglegging en 

verwerking in het LVS. Uiteraard zorgt de mentor er ook voor dat de ouders van de leerling 

toestemming geven voor een bespreking met interne- en externe partners. 

Verzuimcoördinator 

Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat iedere school een verzuimcoördinator heeft. 

De verzuimcoördinator verzamelt de signalen en informatie van mentoren over opvallend verzuim 

van leerlingen. Verder monitort de verzuimcoördinator intensief via het LVS het verzuim, hierbij 

wordt hij ondersteund door de leerlingenadministratie die uiteindelijk een geautomatiseerd proces 

ontwikkelen om wekelijks het verzuim te controleren en aan te pakken. 

De verzuimcoördinator handelt vanuit het m@zl-protocol bij ziekteverzuim. 

Namens de school heeft de verzuimcoördinator overleg met de leerplichtambtenaren van de 

gemeente Venray. 

Ondersteuningscoördinator 

Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat iedere school een (of meer) 

ondersteuningscoördinatoren heeft. Net als alle andere functionarissen binnen de ondersteuning 

dient de ondersteuningscoördinator ook als klankbord voor vakdocenten en mentoren. Hij of zij geeft  

handelingsadviezen aan docenten en mentoren. Indien nodig organiseert de 

ondersteuningscoördinator op basis van de hulpvraag van een mentor een overleg. De 

ondersteuningscoördinator bepaalt wie aan dit overleg deelneemt op basis van de hulpvraag. Binnen 

de school kunnen de interne ondersteuners en gedragswetenschappers worden gevraagd om aan 

een overleg deel te nemen. Met externe partners worden de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en 

gezinscoaches bedoeld. 

De ondersteuningscoördinator geeft leiding aan het ondersteuningsteam en aan het proces van 

ondersteuning aan leerlingen. In die hoedanigheid kan er van een ondersteuningscoördinator 



 

verwacht worden dat hij/zij personen aanspreekt of zaken bespreekbaar maakt die het proces 

belemmeren.  

Gedragswetenschapper 

De gedragswetenschapper wordt binnen de ondersteuningsstructuur, in overleg met de ouders en de 

leerling, ingezet om onderzoek te doen. Het belangrijkste doel is om de hulpvraag van de leerling 

duidelijk in beeld te krijgen en op basis daarvan handelingsvoorstellen te doen. Verder functioneert 

de gedragswetenschapper als klankbord voor het ondersteuningsteam en mentoren, daarom neemt 

de gedragswetenschapper ook deel aan het overleg van het ondersteuningsteam. De 

gedragswetenschappers wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator. 

Intern ondersteuner 

De taak van de intern ondersteuner is ondersteuning bieden aan mentoren en docenten. Denk hierbij 

aan het  begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsvraag. Vaak is de intern ondersteuner een 

extra schakel met de ouders en begeleiders van externe instanties van leerlingen. Verder bemensen 

de intern ondersteuners de coachcorner. Intern ondersteuners worden aangestuurd door de 

ondersteuningscoördinator. 

JLC/teamleider 

Ondersteunt de OCO in het leiding geven aan proces van ondersteuning. 

3.5 Remedial teaching 

In de Remedial Teaching (RT) lessen wordt leerlingen de mogelijkheid geboden om extra 

ondersteuning en begeleiding te krijgen in kleine groepen. Deze RT lessen worden verzorgd door een 

groep, voornamelijk gespecialiseerde, RT docenten.  

Voor aanvang van het eerste leerjaar worden aan de hand van de leerlingengegevens uit de 

onderwijskundige rapporten van de basisscholen de leerlingen geselecteerd, die hiervoor in 

aanmerking komen. Deze leerlingen worden dan bij aanvang van het schooljaar ingeroosterd. In de 

eerste klas wordt gestart met het Cito Leerling Volg Systeem V.O. Dit houdt in dat alle eerstejaars 

leerlingen worden getest. Met behulp van deze gegevens, en het dictee uit het landelijke 

dyslexieprotocol en de rapportvergaderingen, wordt bekeken of een leerling in aanmerking komt 

voor een volgende periode RT. De extra ondersteuning in de RT lessen wordt gegeven in de vakken: 

Nederlands, wiskunde en Moderne Vreemde Talen. 

4. Extra onderwijsondersteuning. 

Coach Corner 

De coachcorner is ontstaan als onderdeel van de Speciaal Passend Onderwijs Projecten (SPOP) 

binnen het samenwerkingsverband (SWV) VO-SVO 51-1. Het is bedoeld voor leerlingen met sociaal-

emotionele problematiek en die met extra begeleiding toch kunnen functioneren binnen het 

reguliere onderwijs. De intern ondersteuner is aanwezig om de leerlingen, voor aanvang van de 

lessen, voor te bereiden op de schooldag. Tijdens de schooldag fungeert de intern ondersteuner als 

opvang voor deze leerlingen indien dat nodig is. Daarnaast kunnen  docenten om hulp worden 

gevraagd met betrekking tot deze leerlingen. Nieuwe leerlingen of leerlingen waar zorgen over zijn 

worden eerst aangemeld bij de ondersteuningscoördinator die hiervoor een overleg met betrokken 

partijen organiseert. Aan het einde van de dag keert de leerling terug in de coachcorner en de intern 

ondersteuner begeleidt de leerling in het afronden en eventueel evalueren van de dag. Daarnaast 

krijgt de huiswerkplanning en het leren leren extra aandacht. Het doel is dat de leerling uiteindelijk 

zonder deze begeleiding kan functioneren in het regulier onderwijs. 



 

Syntheseklas 

Het Raayland College en VSO de Velddijk hebben een intensieve samenwerking op touw gezet voor  

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, om een zo optimaal mogelijke begeleiding te 

bieden in het kader van Passend Onderwijs. Bij voorkeur thuisnabij en binnen de reguliere VO-school. 

Hiervoor selecteert VSO De Velddijk binnen haar leerlingenpopulatie de leerlingen uit regio Venray, 

die voor de synthesegroep in aanmerking komen. Het Raayland College zorgt voor een mentorlokaal 

(syntheseklas) waar de leerlingen de nodige extra ondersteuning ontvangen. Gedurende het 

schooljaar  zal het Raayland College eigen leerlingen selecteren die extra ondersteuning nodig 

hebben om te kunnen functioneren binnen een school voor regulier VO. De “succesvolle” 

Velddijkleerlingen worden naar verloop van tijd ingeschreven op het Raayland College. De 

syntheseklas onderscheidt zich dus van de BZV en de coachcorner doordat er thuisnabij in een aparte 

setting tegelijkertijd onderwijs en ondersteuning geboden kan worden. 

5. Samenwerking met ketenpartners 
Wanneer de ondersteuningsvraag van een leerling de competenties van de mentor en docententeam 

overstijgt, wordt de leerling  in een ondersteuningsoverleg besproken. Dit overleg adviseert het team 

c.q. de mentor over de begeleiding van de leerling of onderzoekt welke bijdrage ketenpartners 

kunnen leveren. Dit ondersteuningsoverleg wordt georganiseerd door de 

ondersteuningscoördinator, die vanuit de ondersteuningsvraag van de leerlingen bepaalt wie bij het 

overleg uitgenodigd worden. 

Eenmaal in de twee weken is er een breed overleg met de ondersteuningscoördinatoren, 

gedragswetenschappers, gezinscoaches en leerplichtambtenaren. In dit overleg worden 

ondersteuningstrajecten van onze leerlingen binnen en/of buiten de school besproken indien dat 

nodig is. 

Voor beide overlegvormen geldt dat ouders toestemming moeten geven voor de bespreking van de 

leerling.  

6. Samenwerking met ouders 
De samenwerking met ouders is van groot belang.  Aan ouders wordt gevraagd mee te denken over 

de ondersteuning van hun kind, maar ook om onderdeel te zijn van die ondersteuning. Hiervoor is 

een goed contact van groot belang. Ouders worden door middel van voorlichtingen, ouderavonden 

van decanen en Loopbaanbegeleiders (LOB), begeleid in het maken van keuzes ten aanzien van 

vakkenpakketten, het vervolgonderwijs en/of de uiteindelijke keuze voor een beroep. 

7. Grenzen aan het onderwijs 
Het Raayland College kan door maatwerk te leveren veel leerlingen helpen. De grenzen aan het 

onderwijs en de ondersteuning die het Raayland College kan bieden worden dan ook samen met de 

ouders en de leerling besproken. Indien dat nodig is, gaat het RC met alle betrokkenen op zoek naar 

een plek waar wel kan worden voldaan aan de ondersteuningsvraag van de leerling. 

 


