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Binnen	  Passend	  Onderwijs	  is	  iedere	  school	  verplicht	  een	  schoolondersteuningsprofiel	  (SOP)	  op	  te	  

stellen.	  Dit	  SOP	  laat	  zien	  wat	  de	  school	  zelf	  aan	  mogelijkheden	  voor	  ondersteuning	  van	  leerlingen	  in	  

huis	  heeft.	  Het	  geeft	  daarnaast	  ook	  aan	  wat	  de	  grenzen	  aan	  deze	  ondersteuningsmogelijkheden	  zijn	  

en	  wat	  de	  ambities	  van	  de	  school	  op	  dit	  gebied	  zijn.	  	  

	  

Wettelijke	  vereisten	  voor	  de	  inhoud	  van	  het	  SOP	  zijn:	  

1.	   Inleiding	  

2.	   Algemene	  gegevens	  

	  	  	  	  2.1	  Contactgegevens	  

	  	  	  	  2.2	  Onderwijsvisie/schoolconcept	  

	  	  	  	  2.3	  Kengetallen	  leerlingenpopulatie	  huidig	  schooljaar	  en	  afgelopen	  3	  schooljaren	  

3.	   Basisondersteuning	  

4.	   Extra	  ondersteuning	  voor	  leerlingen	  die	  dat	  nodig	  hebben	  

	  	  	  	  4.1	  Aandacht	  en	  tijd	  

	  	  	  	  4.2	  Voorzieningen	  

	  	  	  	  4.3	  Gebouw	  

	  	  	  	  4.4	  Expertise	  	  

	  	  	  	  4.5	  Samenwerking	  met	  partners	  

5.	   Grenzen	  aan	  het	  onderwijs	  

6.	   Conclusies,	  ambities	  en	  ontwikkeldoelen	  

	  

Het	  SOP	  kent,	  net	  als	  het	  Ondersteuningsplan	  (OP)	  van	  het	  Samenwerkingsverband,	  een	  looptijd	  van	  

4	  jaar.	  De	  SOP’s	  van	  alle	  scholen	  samen	  vormen	  de	  basis	  voor	  het	  OP	  van	  het	  Samenwerkingsver-‐

band.	  De	  SOP’s	  van	  de	  verschillende	  scholen	  worden	  met	  elkaar	  vergeleken	  waardoor	  bepaald	  kan	  

worden	  of	  er	  in	  onze	  regio	  een	  dekkend	  aanbod	  is	  voor	  leerlingen	  waarvan	  de	  ondersteuningsvraag	  

de	  basisondersteuning	  van	  scholen	  overstijgt.	  	  
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Hoofdstuk	  1:	  Inleiding	  

	  

Het	  praktijkonderwijs	  is	  een	  vorm	  van	  regulier	  voorgezet	  onderwijs	  die	  leerlingen	  voorbereidt	  op	  een	  

zelfstandig	  bestaan	  in	  de	  maatschappij.	  Pro	  College	  Bemmel	  is	  één	  van	  de	  vijf	  praktijkscholen	  van	  Pro	  

College	  regio	  Nijmegen.	  De	  andere	  scholen	  bevinden	  zich	  in	  Boxmeer,	  Nijmegen	  en	  Wijchen.	  	  

Pro	  College	  regio	  Nijmegen	  heeft	  in	  schooljaar	  2013-‐2014	  ongeveer	  600	  leerlingen.	  

	  

Onze	  missie	  is	  :	  

Pro	  College	  regio	  Nijmegen	  begeleidt	  elke	  leerling	  naar	  werk	  en/of	  inkomen	  om	  zo	  een	  bestaan	  op	  

te	  kunnen	  bouwen	  in	  onze	  samenleving.	  

	  

Het	  onderwijs	  en	  de	  lessen	  zijn	  gericht	  op	  het	  bereiken	  van	  de	  	  hoofddoelstelling	  voor	  en	  met	  onze	  

leerlingen:	  het	  verwerven	  van	  een	  duurzame	  plek	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  We	  begeleiden	  onze	  leer-‐

lingen	  naar	  werk	  tot	  en	  met	  het	  realiseren	  van	  een	  (gesubsidieerde)	  arbeidsovereenkomst.	  Daardoor	  

zorgen	  we	  ervoor	  dat	  ons	  onderwijs	  goed	  aansluit	  op	  de	  mogelijkheden	  die	  er	  zijn	  op	  de	  arbeids-‐

markt	  voor	  onze	  leerlingen.	  	  

Wij	  vinden	  het	  zeer	  belangrijk	  dat	  onze	  leerlingen	  zelf	  kunnen	  verwoorden	  wat	  ze	  willen	  leren	  op	  

onze	  school	  en	  waarom.	  Hoe	  duidelijker	  ze	  dit	  kunnen	  vertellen,	  des	  te	  groter	  is	  de	  motivatie	  om	  

door	  te	  zetten	  en	  het	  leerdoel	  te	  behalen.	  Daarom	  worden	  in	  het	  Individueel	  Ontwikkelingsplan	  (IOP)	  

samen	  met	  de	  leerling	  concrete	  leerdoelen	  geformuleerd.	  Het	  IOP	  wordt	  door	  de	  mentor	  samen	  met	  

de	  leerling	  opgesteld	  en	  geëvalueerd,	  onder	  andere	  tijdens	  coachingsgesprekken.	  Ouders/verzorgers	  

worden	  betrokken	  in	  dit	  proces.	  Wij	  zien	  ouders/verzorgers	  als	  partner	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  

kind.	  De	  mentor	  is	  in	  deze	  de	  contactpersoon	  en	  aanspreekpunt	  voor	  ouders/verzorgers	  en	  leerling.	  

In	  elk	  IOP	  zitten	  handelingsplannen,	  die	  bedoeld	  zijn	  om	  leerdoelen	  binnen	  een	  bepaalde	  tijd	  te	  reali-‐

seren.	  Voor	  docenten	  en	  mentoren	  vormen	  het	  IOP	  en	  de	  handelingsplannen	  de	  kern	  van	  de	  bege-‐

leiding	  van	  individuele	  leerlingen.	  Voor	  leerlingen	  vormt	  het	  een	  spoorboekje	  waarlangs	  hun	  leerrou-‐

te	  verloopt.	  	  

	  

Het	  praktijkonderwijs	  bestaat	  uit	  5	  leerjaren.	  De	  klassen	  bestaan	  uit	  maximaal	  16	  leerlingen.	  In	  de	  

onderbouw	  worden	  zowel	  theorie-‐	  als	  praktijkvakken	  gegeven	  en	  wordt	  er	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  

sociale	  vaardigheden.	  In	  de	  bovenbouw	  maken	  leerlingen	  een	  keuze	  voor	  een	  sector,	  te	  weten	  

groen,	  techniek,	  economie	  of	  zorg	  en	  welzijn.	  	  

Vanaf	  de	  eerste	  klas	  is	  ons	  onderwijs	  gericht	  op	  het	  verwerven	  van	  een	  baan.	  Ook	  eersteklassers	  

volgen	  al	  het	  vak	  Voorbereiding	  Op	  Individuele	  Stage	  (VOIS).	  De	  tweedeklassers	  gaan	  op	  groepsstage	  

buiten	  de	  school.	  	  
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De	  derdeklassers	  volgen	  een	  programma	  dat	  hen	  voorbereidt	  op	  het	  echte	  leren	  in	  de	  praktijk:	  het	  

individuele	  stagelopen.	  In	  de	  vierde	  klas	  gaan	  leerlingen	  twee	  dagen	  individuele	  externe	  stage	  lopen.	  

De	  vijfdeklassers	  lopen	  drie	  dagen	  per	  week	  stage.	  De	  doelstelling	  is	  dat	  leerlingen	  op	  stage	  zo	  goed	  

presteren	  dat	  ze	  daar	  een	  baan	  verwerven	  (plaatsingsstage).	  

	  

Aanmelding	  en	  inschrijving	  

Om	  te	  worden	  toegelaten	  tot	  het	  praktijkonderwijs	  moet	  een	  leerling	  in	  ieder	  geval	  voldoen	  aan	  de	  

landelijke	  toelatingscriteria.	  Die	  zijn	  als	  volgt:	  

• 	  IQ	  55	  t/m	  80	  	  

• Leerachterstanden	  van	  drie	  leerjaren	  of	  meer	  op	  tenminste	  twee	  van	  de	  vier	  leerdomeinen	  

Technisch	  lezen,	  Begrijpend	  lezen,	  Spelling,	  Inzichtelijk	  rekenen.	  Eén	  van	  de	  leerachterstanden	  

moet	  betrekking	  hebben	  op	  het	  domein	  van	  Begrijpend	  lezen	  of	  Inzichtelijk	  rekenen.	  

De	  toelatingscommissie	  van	  de	  school	  bekijkt	  of	  een	  aanmelding	  volledig	  is	  en	  of	  deze	  voldoet	  aan	  de	  

toelatingscriteria.	  Als	  dit	  zo	  is	  dan	  stuurt	  de	  toelatingscommissie	  het	  dossier	  naar	  de	  Regionale	  	  

VerwijzingsCommissie	  (RVC).	  De	  RVC	  besluit	  of	  een	  leerling	  een	  beschikking	  voor	  het	  Praktijkonder-‐

wijs	  krijgt.	  Pas	  als	  deze	  beschikking	  is	  afgegeven,	  kan	  	  een	  leerling	  worden	  ingeschreven.	  

	  

Na	  aanmelding	  kan	  een	  leerling	  worden	  toegelaten	  indien	  de	  leerling	  beschikt	  over	  een	  beschikking	  

van	  de	  RVC,	  voldoet	  aan	  de	  toelatingscriteria	  en	  de	  school	  inschat	  dat	  de	  doelstelling	  zoals	  die	  is	  

verwoord	  in	  de	  missie	  van	  de	  school	  gerealiseerd	  kan	  worden	  voor	  de	  leerling.	  	  

De	  toelatingscommissie	  kan	  besluiten	  een	  leerling	  niet	  toe	  te	  laten:	  

• Als	  ouders/verzorgers	  weigeren	  de	  doelstelling	  van	  de	  school	  te	  respecteren.	  

• Als	  de	  toelating	  van	  de	  leerling	  de	  rust	  en	  veiligheid	  binnen	  de	  school	  ernstig	  dreigt	  te	  ver-‐

storen	  (gedragsproblematiek).	  

• Als	  de	  mate	  van	  verzorging	  en/of	  behandeling	  van	  de	  leerling	  zoveel	  tijd	  en	  energie	  vraagt	  

dat	  het	  onderwijs	  niet	  tot	  zijn	  recht	  komt.	  

• Als	  er	  verstoring	  van	  het	  leerproces	  van	  andere	  leerlingen	  dreigt	  op	  te	  treden.	  

De	  toelatingscommissie	  probeert	  zicht	  te	  krijgen	  op	  bovengenoemde	  punten	  middels:	  	  

• Een	  huisbezoek	  door	  de	  schoolmaatschappelijk	  werker.	  

• De	  dossiergegevens	  van	  de	  leerling.	  

• Contact	  met	  vorige	  school	  

• Observatie	  op	  de	  vorige	  school	  of	  observatie	  op	  de	  Praktijkschool.	  	  

De	  zorgcoördinator	  bespreekt	  het	  besluit	  met	  de	  ouders/verzorgers.	  	  

Voor	  uitgebreide	  informatie	  zie	  onze	  website:	  www.	  procollege.nl	  
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Hoofdstuk	  2:	  Algemene	  gegevens	  

	  

2.1	  	   Contactgegevens	  

	  

Pro	  College	  Bemmel	  

Schooldirecteur:	  dhr.	  Berry	  van	  Run	  

Bezoekadres:	  Sportlaan	  1k,	  6681	  CD	  Bemmel	  

Postadres:	  Postbus	  58,	  6680	  AB	  	  Bemmel	  

Telefoon	  (0481)	  453	  884	  

E-‐mail:	  bemmel@procollege.nl	  

	  

2.2	  	  Onderwijsvisie/schoolconcept	  

	  

Pro	  College	  Bemmel	  is	  onderdeel	  van	  Pro	  College	  regio	  Nijmegen.	  Het	  is	  een	  kleine	  school	  voor	  prak-‐

tijkonderwijs	  met	  ca.	  64	  leerlingen.	  In	  het	  stuk	  “Visie	  op	  zorg”	  beschrijft	  men	  het	  onderwijs	  als	  volgt:	  

“In	  het	  praktijkonderwijs	  is	  de	  leerling	  de	  maat.	  Het	  praktijkonderwijs	  gaat	  uit	  van	  de	  reële	  en	  haalbare	  

mogelijkheden	  en	  interesses	  van	  de	  leerling	  en	  leert	  hem	  zijn	  kwaliteiten	  in	  te	  zetten	  en	  op	  basis	  hier-‐

van	  keuzes	  te	  maken”.	  	  

De	  (hulp)vraag	  van	  de	  leerling	  in	  relatie	  tot	  de	  mogelijkheden	  op	  de	  arbeidsmarkt	  is	  het	  uitgangspunt.	  

De	  leerling	  staat	  centraal	  en	  niet	  het	  programma	  of	  de	  leraar.	  Het	  onderwijsaanbod	  is	  praktijkgericht:	  

de	  leerlingen	  leren	  door	  doen.	  Er	  is	  een	  breed	  aanbod	  aan	  praktijkvakken	  en	  theorie	  die	  ten	  dienste	  

staan	  van	  de	  stage.	  Stage	  is	  het	  belangrijkste	  middel	  om	  leerlingen	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen.	  Doorstro-‐

men	  naar	  het	  vervolgonderwijs	  is	  voor	  een	  deel	  van	  onze	  leerlingen	  haalbaar.	  We	  kennen	  bij	  Pro	  Col-‐

lege	  regio	  Nijmegen	  praktijkvakken	  in	  vier	  verschillende	  sectoren:	  zorg	  en	  welzijn,	  techniek,	  economie	  

en	  groen.	  Op	  de	  scholen	  van	  Pro	  College	  regio	  Nijmegen	  worden	  in	  de	  bovenbouw	  verschillende	  sec-‐

toren	  aangeboden	  waarin	  leerlingen	  zich	  specialiseren:	  

	  

	   	   Nijmegen	  

Celebesstraat	  

Nijmegen	  

Veldstraat	  

Bemmel	   Wijchen	  	   Boxmeer	  	  

Sector	  Groen	   	   x	   x	   	   	  

Sector	  Techniek	   x	   	   	   	   	  

Sector	  Economie	   	   x	   	   x	   x	  

Sector	  Zorg	  en	  Welzijn	  	   x	   x	   x	   x	   x	  
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Ongeveer	  10	  tot	  15	  %	  van	  de	  leerlingen	  heeft	  een	  andere	  dan	  de	  Nederlandse	  culturele	  achtergrond.	  

De	  Sociaal	  Economische	  Score	  is	  lager	  dan	  het	  gemiddelde	  van	  de	  omringende	  bevolking.	  	  

	  

2.3	  	  Kengetallen	  leerlingenpopulatie	  huidig	  schooljaar	  en	  afgelopen	  3	  schooljaren	  

	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

(prognose)	  

Pro	  College	  Bemmel	   66	   59	   60	   64	   64	  

	  

Pro	  College	  Bemmel	  werkt	  met	  4	  klassen.	  Het	  gemiddeld	  aantal	  leerlingen	  per	  klas	  is:	  16.	  

	  

Aantal	  rugzakleerlingen:	  Het	  aantal	  leerlingen	  op	  Pro	  College	  Bemmel	  met	  een	  lgf	  indicatie	  (rugzakje)	  

is	  5.	  Dit	  ligt	  onder	  het	  landelijk	  percentage	  1,8%	  per	  samenwerkingsverband.	  	  

Cluster	  1:	  	   0	  

Cluster	  2:	  	   3	  

Cluster	  3:	  	   1	  

Cluster	  4:	  	   1	  

	  

Aantal	  zittenblijvers:	  Het	  aantal	  zittenblijvers	  is	  nihil.	  

	  

Verwijzingen	  VSO	  cluster	  1	  t/m	  3:	  

	  

schooljaar	   2007-‐

2008	  

2008-‐

2009	  

2009-‐

2010	  

2010-‐

2011	  

Verwijzing	  VSO	  cl.	  1	   	   	   	   	  

Verwijzing	  VSO	  cl.	  2	   	   	   1	   	  

Verwijzing	  VSO	  cl.	  3	   1	   	   	   	  

Verwijzing	  VSO	  cl.	  4	   1	   1	   	   	  

	  

Uitstroomgegevens	  schooljaar	  2011-‐2012:	  

Werk:	  	   	   8	  

LWOO:	  	  	   1	  

PRO:	  	   	   	   1	  

ROC:	  	   	   	   3	   	  
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Hoofdstuk	  3	  	  Basisondersteuning	  

	  

Onder	  basisondersteuning	  wordt	  verstaan	  de	  leerlingondersteuning	  die	  op	  iedere	  school	  van	  het	  sa-‐

menwerkingsverband	  minimaal	  gegarandeerd	  is	  en	  bekostigd	  wordt	  uit	  de	  reguliere	  lumpsum-‐

bekostiging	  van	  de	  school.	  

	  

Onder	  basisondersteuning	  verstaan	  wij	  het	  geheel	  van	  preventieve	  en	  licht	  curatieve	  interventies	  die:	  

a. binnen	  de	  onderwijsondersteuningsstructuur	  van	  de	  school;	  

b. onder	  regie	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  school;	  

c. waar	  nodig	  met	  inzet	  en	  expertise	  van	  andere	  scholen	  en	  ketenpartners;	  

d. zonder	  indicatiestelling	  en	  

e. planmatig	  en	  op	  overeengekomen	  kwaliteitsniveau	  

worden	  uitgevoerd.	  	  

	  

Binnen	  SWV	  VO	  25.06	  streven	  wij	  naar	  een	  sterke	  basis	  binnen	  de	  scholen	  zelf;	  het	  zwaartepunt	  voor	  

begeleiding	  en	  ondersteuning	  bevindt	  zich	  in	  de	  scholen.	  Een	  voorwaarde	  voor	  passend	  onderwijs	  is	  

een	  goed	  werkende	  ondersteuningsstructuur	  in	  en	  om	  de	  school.	  Om	  de	  doelstellingen	  van	  Passend	  

Onderwijs	  te	  realiseren	  is	  een	  hoog	  ambitieniveau	  voor	  basisondersteuning	  nodig.	  Het	  streefniveau	  

voor	  SWV	  VO	  25.06	  wordt	  aan	  de	  hand	  van	  de	  6	  domeinen	  nader	  uitgewerkt	  in	  het	  document	  ‘Basis-‐

ondersteuning	  SWV	  VO	  25.06’.	  	  Alle	  scholen	  binnen	  dit	  samenwerkingsverband	  behoren	  vóór	  1	  augus-‐

tus	  2014	  aan	  het	  niveau	  van	  de	  basisondersteuning	  te	  voldoen.	  	  

	  

Op	  basis	  van	  de	  huidige	  beschikbare	  informatie	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Pro	  College	  Bemmel	  

wel	  voldoet	  aan	  het	  niveau	  van	  de	  basisondersteuning	  SWV	  VO	  25.06.	  

	  

De	  organisatie	  van	  de	  1e	  lijnsondersteuning:	  

	  

In	  de	  zorgstructuur	  van	  Pro	  College	  regio	  Nijmegen	  bestaat	  de	  basisondersteuning	  uit	  begeleiding	  

van	  de	  leerling	  door	  de	  mentor	  en	  het	  kernteam.	  	  

• Voor	  elke	  leerling	  wordt	  een	  Individueel	  OntwikkelingsPlan	  (IOP)en	  Handelingsplan	  (HP)	  opge-‐

steld.	  De	  mentor	  stelt	  samen	  met	  de	  leerling	  een	  didactisch	  en	  een	  sociaal-‐emotioneel	  doel.	  Bei-‐

de	  plannen	  worden	  twee	  keer	  per	  jaar	  besproken	  en	  geëvalueerd	  met	  betrokkenen	  (leerlingen	  

en	  ouders/verzorgers).	  Ook	  worden	  de	  vorderingen	  van	  de	  leerling	  besproken.	  Daarnaast	  kan	  er	  

twee	  keer	  per	  jaar	  een	  gesprek	  plaatsvinden	  naar	  aanleiding	  van	  het	  rapport	  

• De	  mentor	  voert	  4	  keer	  per	  jaar	  een	  coachingsgesprek	  met	  een	  leerling.	  	  
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• Twee	  keer	  per	  jaar	  vindt	  er	  (gekoppeld	  aan	  het	  IOP/HP)	  een	  kernteam-‐leerlingbespreking	  plaats.	  

Daarnaast	  kunnen	  mentoren/docenten	  een	  leerling	  in	  de	  reguliere	  kernteamvergaderingen	  be-‐

spreken.	  	  

	  

Hoe	  wij	  de	  leerling	  systematisch	  volgen	  	  

• De	  algemene	  arbeidscompetenties	  worden	  gevolgd	  middels	  een	  halfjaarlijkse	  afname	  van	  een	  

competentieladder.	  Deze	  wordt	  gescoord	  door	  de	  leerling,	  mentor	  en/of	  vakdocent.	  

• De	  prestaties	  van	  de	  leerlingen	  worden	  gevolgd	  met	  behulp	  van	  methode	  onafhankelijke	  toet-‐

sen	  (domeinen:	  begrijpend	  lezen,	  inzichtelijk	  rekenen,	  spelling	  en	  technisch	  lezen),	  methodege-‐

bonden	  toetsen	  en	  rapportcijfers.	  

• De	  leerling	  wordt	  gevolgd	  op	  werkhouding	  en	  gedrag	  door	  middel	  van	  het	  invullen	  van	  het	  Leer-‐

lingVolgSysteem	  (Magister).	  

• Ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  prestaties,	  het	  gedrag	  en	  de	  werkhouding	  worden	  be-‐

schreven	  in	  een	  IOP.	  Van	  daaruit	  worden	  handelingsplannen	  opgesteld	  voor	  elke	  leerling.	  

• De	  ontwikkeling	  van	  leerlingen	  wordt	  besproken	  in	  het	  kernteam.	  

• Resultaten	  worden	  besproken	  met	  leerling	  en	  ouders/verzorgers.	  Wat	  goed	  gaat	  wordt	  voortge-‐

zet	  en	  bij	  verbeterpunten	  wordt	  bekeken	  welke	  stappen	  daarvoor	  gezet	  moeten	  worden.	  	  

	  

Loopbaanoriëntatie	  

• Ter	  voorbereiding	  op	  stage	  en	  praktijkopleidingkeuze	  wordt	  het	  vak	  Voorbereiding	  Op	  Individue-‐

le	  Stage	  (VOIS)	  gegeven.	  	  

• Na	  het	  derde	  jaar	  maken	  leerlingen	  een	  keuze	  voor	  een	  praktijkopleiding.	  Dit	  is	  een	  opleiding	  van	  

twee	  jaar	  (1	  dag	  per	  week)	  die	  afgesloten	  wordt	  met	  een	  certificaat	  of	  diploma.	  	  

• De	  arbeidscompetenties	  die	  de	  leerling	  nodig	  heeft	  om	  succesvol	  op	  stage	  te	  gaan	  en	  te	  blijven	  

worden	  aangeleerd	  op	  school.	  

• Daarnaast	  organiseert	  de	  school	  een	  banenmarkt	  waarbij	  informatie	  gegeven	  wordt	  over	  werk	  

en	  toeleiding	  naar	  werk.	  	  

	  

Protocollen	  	  

• Verzuimprotocol	  en	  verlofregeling	  	  

• Protocol	  meldcode	  kindermishandeling	  en	  huiselijk	  geweld	  	  

• Protocol	  depressie	  	  

• Protocol	  aanmeldingen	  	  

• Protocol	  zij-‐instromers	  	  
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• Protocol	  Leerling	  Gebonden	  Financiering	  (LGF)	  	  

• Protocol	  pesten	  

• Protocol	  nazorg	  PrO	  en	  ROC	  	  

• Protocol	  omgang	  met	  calamiteiten	  	  	  
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Hoofdstuk	  4	  	  	  	  Extra	  ondersteuning	  voor	  leerlingen	  die	  dat	  nodig	  hebben	  

	  

Er	  is	  een	  groep	  leerlingen	  waarvoor	  de	  gezamenlijke	  afspraken	  zoals	  vastgelegd	  in	  de	  standaard	  voor	  

basisondersteuning,	  niet	  afdoende	  zijn.	  Deze	  leerlingen	  hebben	  behoefte	  aan	  extra	  ondersteuning,	  

georganiseerd	  in	  een	  arrangement.	  Vaak	  kan	  dit	  intern	  binnen	  de	  school,	  of	  met	  hulp	  van	  buitenaf	  

(van	  de	  ketenpartners	  leerplicht,	  jeugdgezondheidszorg	  en/of	  het	  samenwerkingsverband)	  worden	  

georganiseerd.	  Wij	  noemen	  dit	  steun	  waar	  nodig.	  

Dit	  SOP	  beschrijft	  de	  extra	  ondersteuning	  die	  Pro	  College	  Bemmel	  biedt.	  In	  het	  document	  ‘Basisonder-‐

steuning	  SWV	  V(S)O	  25.06’	  is	  te	  vinden	  of	  deze	  extra	  ondersteuning	  wel	  of	  niet	  binnen	  de	  afgesproken	  

standaard	  voor	  basisondersteuning	  valt.	  	  

	  

Het	  aantal	  leerlingen	  met	  speciale	  behoeften	  op	  het	  gebied	  van	  gedrag	  is	  hoog	  op	  Pro	  College	  Bemmel	  

(meer	  dan	  14	  %).	  De	  speciale	  behoeften	  op	  gedrag	  komen	  voor	  in	  de	  drie	  categorieën:	  begrenzing	  van	  

gedrag,	  stimulering	  tot	  activiteit	  en	  inzicht	  in	  gedrag.	  

	  

De	  organisatie	  van	  de	  2e	  lijns	  ondersteuning	  	  

• Voor	  de	  start	  van	  een	  leerling	  op	  school	  

Bij	  aanmelding	  bestudeert	  de	  orthopedagoog	  het	  dossier	  en	  gaat	  de	  schoolmaatschappelijk	  wer-‐

ker	  op	  huisbezoek.	  Deze	  gegevens	  worden	  besproken	  in	  de	  toelatingscommissie.	  Vervolgens	  stelt	  

de	  orthopedagoog	  een	  instroomdocument	  op.	  Hierin	  staan	  kenmerken	  van	  de	  leerling	  omschre-‐

ven	  met	  handelingsadviezen	  voor	  de	  docent	  en	  eventueel	  extra	  maatregelen	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  

leerling	  extra	  te	  ondersteunen.	  Dit	  instroomdocument	  wordt	  besproken	  met	  de	  mentor	  van	  de	  

leerling.	  De	  mentor	  bespreekt	  dit	  met	  het	  kernteam.	  Dit	  instroomdocument	  is	  de	  basis	  voor	  het	  

opstellen	  van	  een	  Individueel	  OntwikkelPlan	  (IOP)	  en	  Handelingsplan	  (HP)	  van	  een	  leerling.	  

	  

• Als	  de	  leerling	  al	  op	  school	  zit	  

Als	  blijkt	  dat	  een	  leerling	  extra	  aandacht/zorg	  	  vraagt	  worden	  de	  volgende	  stappen	  gezet:	  

• De	  docent	  bespreekt	  de	  leerling	  in	  een	  kernteam/leerlingbespreking.	  Vanuit	  deze	  bespreking	  

komen	  handelingsadviezen	  naar	  voren.	  

• Indien	  de	  ondernomen	  acties	  vanuit	  de	  leerlingbespreking	  onvoldoende	  resultaat	  opleveren,	  

wordt	  de	  leerling	  ingebracht	  in	  het	  intern	  zorgteam	  (zorgcoördinator,	  orthopedagoog	  en	  

schoolmaatschappelijk	  werker).	  Vanuit	  deze	  bespreking	  komen	  handelingsadviezen	  en	  acties	  

naar	  voren.	  
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• Indien	  de	  ondernomen	  acties	  vanuit	  het	  intern	  zorgteam	  onvoldoende	  resultaat	  opleveren	  

en/of	  	  er	  specifieke	  vragen	  zijn	  aan	  specialisten	  dan	  wordt	  een	  leerling	  ingebracht	  in	  een	  ZAT	  

(Zorg	  Advies	  Team).	  

• De	  mentor	  bespreekt	  de	  hulpvraag	  met	  ouders/verzorgers	  en	  leerling	  en	  bespreekt	  de	  voort-‐

gang	  m.b.t.	  de	  besprekingen,	  de	  acties	  en	  resultaten.	  De	  mentor	  informeert	  het	  team.	  

	  

4.1	  	  Aandacht	  en	  tijd	  

	  

Functionaris(sen)	   Aantal	  uren	  per	  week	   Aantal	  betrokken	  lln.	  

Orthopedagoog	   8	   60	  

School	  maatschappelijk	  werk	   8	   60	  

Zorgcoördinator	   24	   60	  

Vakleerkracht	   23	   43	  

Stagiaire	   8	   15	  

	  

4.2	  	  Voorzieningen	  

	  

Beschikbare	  onderwijsmaterialen	  met	  speciale	  didactische	  kenmerken:	  

• alternatieve	  methodes	  

• materiaal	  gericht	  op	  zelfredzaamheid	  

• materiaal	  gericht	  op	  een	  lager	  tempo,	  veel	  herhalen	  

• Promotie	  

Beschikbare	  onderwijsmaterialen	  met	  speciale	  pedagogisch/psychologische	  kenmerken:	  

• Leefstijl	  

• Promotie,	  ik	  en	  de	  ander	  

	  

4.3	  Ruimtelijke	  omgeving	  

	  

De	  school	  ligt	  in	  een	  rustige	  omgeving	  en	  biedt	  binnen	  en	  buiten	  de	  school	  voldoende	  ruimte	  om	  aan	  

de	  speciale	  onderwijsbehoeften	  van	  de	  leerlingen	  tegemoet	  te	  komen.	  Het	  gebouw	  heeft	  de	  volgende	  

kenmerken:	  

• Toegankelijk	  voor	  rolstoelen.	  

• Er	  is	  een	  time-‐out	  ruimte.	  

• Het	  schoolgebouw	  is	  ruim	  opgezet,	  met	  ruime	  lokalen,	  gangen	  en	  een	  nabije	  sporthal.	  
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• Ruim	  handenarbeid	  /	  technieklokaal.	  

• Schooltuin.	  

• Keuken	  voor	  leerlingen.	  

	  

Opmerkingen:	  

Er	  is	  een	  mogelijkheid	  om	  een	  verzorgingsruimte	  te	  gebruiken,	  wanneer	  dat	  nodig	  zou	  zijn.	  

	  

4.4	  Expertise	  

	  

• Bij	  Pro	  College	  Bemmel	  is	  er	  sprake	  van	  een	  geïntegreerde	  teamexpertise	  op	  het	  gebied	  van	  spe-‐

ciale	  aanpakken	  in	  de	  onderwijszorg	  (handelingsgericht	  werken,	  werken	  met	  leerlijnen,	  onder-‐

wijsconcepten	  gebaseerd	  op	  onderwijsbehoeften	  van	  leerlingen	  zoals	  coöperatief	  leren).	  Men	  

werkt	  met	  de	  principes	  van	  Positive	  Behaviour	  Support.	  	  

• Docenten	  hebben	  een	  goede	  kennis	  van	  de	  onderwijsvoorzieningen	  rond	  de	  school	  en	  in	  de	  	  

regio.	  

• Er	  is	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  op	  gedrag.	  

• Docenten	  hebben	  de	  competenties	  in	  huis	  om	  ouders/verzorgers	  als	  partner	  te	  betrekken	  bij	  de	  

onderwijszorg	  van	  hun	  kind.	  
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De	  beschikbaarheid	  van	  expertise	  (gecertificeerd)	  op	  specifieke	  gebieden	  is	  als	  volgt:	  

	  

Opmerkingen:	  

• Extra	  expertise	  is	  aanwezig	  op	  het	  gebied	  van	  stagebegeleiding.	  

• Extra	  expertise	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  vaardigheden	  bij	  SMW.	  

• Extra	  expertise	  op	  het	  gebied	  van	  jongeren	  en	  seksualiteit.	  

• Eens	  per	  twee	  jaar	  is	  er	  een	  project	  met	  voorlichting	  over	  drugs	  en	  alcohol.	  

• Voor	  kunst	  en	  cultuur	  worden	  ook	  mensen	  van	  buiten	  ingeschakeld,	  bijvoorbeeld	  voor	  	  

workshops.	  

Men	  werkt	  vanuit	  Pro	  College	  Bemmel	  met	  een	  aantal	  onderwijszorgarrangementen:	  

• Vroegtijdige	  schoolverlaters.	  

• VO-‐scholen	  (VMBO-‐LWOO).	  

• Cluster	  scholen	  2,3,4.	  

• Proefplaatsingen.	  

• PROBC	  (schakelklas).	  

• Gastleerlingen.	  

• Rebound	  plaatsing	  (binnen	  Pro	  College	  regio	  Nijmegen).	  

• ROC.	  

• Leerwerktraject	  met	  jobcoach/UWV.	  

Binnenschools	   Buitenschools	  

snel	  toegankelijk	  

Expertiseveld	  

Nee	   Ja	   Visuele	  beperkingen	  

Nee	   Ja	   Auditieve	  beperkingen	  

Nee	   Ja	   Spraakmoeilijkheden	  en	  taalstoornissen	  

Ja	   Ja	   Verstandelijke	  beperkingen	  

Nee	   Ja	   Motorische	  beperkingen	  

Nee	   Ja	   Beperkingen	  door	  chronische	  ziektes	  

Ja	   Ja	   Autisme	  Spectrum	  Stoornissen	  (ASS)	  

Ja	   Ja	   ADHD	  en	  ADD	  

Ja	   Ja	   Overige	  psychiatrische	  aandoeningen	  

Ja	   Ja	   Gedragsproblemen	  

Ja	   Ja	   Dyslexie	  (basiskennis	  via	  de	  zorgcoördinator)	  

Ja	   ja	   Onderwijsachterstanden	  andere	  culturen	  (taalbegrip,	  NT2)	  
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4.5	  Samenwerking	  met	  partners	  

Contacten	  andere	  instellingen:	  

	   nooit	   sporadisch	   regelmatig	   vaak	   gemeen-‐

schappelijk	  

handelings-‐

plan	  

contact-‐

persoon*	  

SMW	   	   	   	   X	   	   	  

Bureau	  Jeugdzorg	   	   X	   	   	   	   	  

GGD	   	   	   	   X	   	   	  

GGZ	   	   X	   	   	   	   	  

MEE	   	   	   	   X	   X	   SMW	  regie	  HP	  

ligt	  bij	  het	  ZIT*	  

kinderziekenhuis	   	   X	   	   	   	   	  

revalidatiekliniek	   	   X	   	   	   	   	  

justitiële	  inrichting	   	   X	   	   	   	   	  

Gemeente	   	   	   	   X	   	   Goede	  contacten	  

Karakter	  (jeugdpsychiatrie)	   	   	   X	   	   	   	  

	  

Aanvullende	  informatie	  over	  externe	  contacten:	  

Plurijn/siza	   	  	   regelmatig	  

Kleur	   	  	   regelmatig	  

Entrea	   	  	   regelmatig	  

Iriszorg	   	  	   incidenteel	  

Wijkagent	   	  	   regelmatig	  

CJG	   	  	   incidenteel	  

SWV	  Nijmegen	   	  	   regelmatig	  

SWV	  Arnhem	   	  	   regelmatig	  

LEA	   	  	   incidenteel	  

RVC	   	  	   regelmatig	  

PCL	   	  	   incidenteel	  

GGZ	   	  	   incidenteel	  

OBC	  Huissen	  afd.	  LWOO	  	  	   	  	   convenant	  

GGD	  (propersona)	   	  	   incidenteel	  

Stagebedrijven	   	  	   regelmatig	  
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In	  het	  Ondersteuningsplan	  (OP)	  van	  het	  samenwerkingsverband	  wordt	  vermeld	  op	  welke	  wijze	  de	  

specifieke	  expertise	  van	  samenwerkende	  scholen	  wordt	  benut	  en	  welke	  afspraken	  zijn	  gemaakt	  met	  

de	  gemeente	  over	  de	  uitvoering	  van	  jeugdgerelateerde	  zorgtaken.	  	  

	  

	  

Hoofdstuk	  5	  	  	  Grenzen	  aan	  het	  onderwijs	  en	  groeimogelijkheden	  

	  

Grenzen	  voor	  Pro	  College	  Bemmel	  voor	  wat	  betreft	  het	  schoolconcept	  

De	  school	  is	  klein.	  Dit	  heeft	  als	  voordeel	  dat	  er	  geborgenheid	  is	  met	  een	  veilig	  klimaat	  voor	  de	  leer-‐

lingen.	  Een	  nadeel	  kan	  zijn	  dat	  men	  daardoor	  beperkt	  is	  in	  de	  mogelijkheden	  voor	  verschillende	  vak-‐

gebieden.	  Hiervoor	  kan	  wel	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  de	  scholen	  binnen	  Pro	  College	  regio	  Nijme-‐

gen.	  Daarnaast	  kan	  wel	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  onderwijs-‐zorgarrangementen	  met	  	  

scholen/instellingen	  binnen	  het	  netwerk.	  

	  

Groeimogelijkheden	  voor	  Pro	  College	  Bemmel	  voor	  wat	  betreft	  het	  schoolconcept	  en	  de	  expertise	  

• Vergroten	  van	  de	  geïntegreerde	  teamexpertise	  door	  opleidingen	  op	  het	  gebied	  van	  Master	  SEN,	  

handelingsgericht	  werken,	  stagebegeleiding	  (jobcoach).	  

• Gebruik	  maken	  van:	  collegiale	  consultatie,	  video	  interactie	  begeleiding,	  intervisie,	  coaching,	  thema	  

bijeenkomsten	  om	  het	  algemene	  professionele	  niveau	  te	  verhogen.	  

• Een	  uitgebreide	  orthotheek	  opzetten	  met	  materialen	  die	  ondersteunend	  zijn	  bij	  de	  speciale	  on-‐

derwijsbehoeften	  van	  de	  leerlingen.	  
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Hoofdstuk	  6	  	  	  Conclusies,	  ambities	  en	  ontwikkeldoelen	  

	  

Conclusies	  en	  ambities	  

Het	  beeld	  van	  de	  huidige	  situatie	  op	  Pro	  College	  Bemmel,	  past	  bij	  het	  profiel	  van	  een	  begeleidings-‐

school/dialoogschool.	  Van	  het	  samenwerkingsverband	  binnen	  passend	  onderwijs	  verwacht	  de	  school	  

dat	  het	  onderwijs	  zo	  goed	  mogelijk	  wordt	  gefaciliteerd,	  zonder	  overbodige	  regelingen	  (alleen	  regelin-‐

gen	  die	  een	  duidelijke	  schooloverstijgende	  meerwaarde	  hebben),	  overhead	  en	  bureaucratie.	  

	  

De	  wijze	  waarop	  het	  onderwijs	  van	  Pro	  College	  Bemmel	  is	  ingericht	  kan	  ook	  goed	  werken	  voor	  ande-‐

re	  doelgroepen	  dan	  leerlingen	  met	  een	  beschikking	  voor	  praktijkonderwijs.	  Onze	  methodiek	  van	  klei-‐

ne	  klassen	  met	  een	  praktijkgerichte	  en	  individuele	  benadering	  waarin	  we	  de	  leerling	  eigenaar	  maken	  

van	  zijn	  eigen	  leerproces	  is	  ook	  succesvol	  gebleken	  bij	  andere	  leerlingen	  die	  extra	  aandacht	  behoe-‐

ven.	  

Onze	  Pro	  benadering	  is	  ook	  geschikt	  voor:	  

• VMBO	  leerlingen,	  basis	  en	  kader	  met	  LWOO.	  

• MBO	  leerlingen,	  AKA	  en	  niveau	  1.	  

• VSO	  leerlingen	  met	  leerproblemen.	  

	  

Ontwikkeldoelen	  ten	  aanzien	  van	  het	  niveau	  van	  basisondersteuning:	  

Ontwikkeldoel	   Wie	   Periode	   Einddatum	  

GEEN	   	   	   01-‐08-‐2014	  

	  

Ontwikkeldoelen	  ten	  aanzien	  van	  de	  geformuleerde	  ambitie.	  Hoe	  vergroot	  de	  school	  haar	  handelings-‐

repertoire	  ten	  aanzien	  van	  leerlingen	  met	  extra	  ondersteuningsbehoeften?	  	  	  

	  

Ontwikkeldoel	   Wie	   Periode	   Einddatum	  

Verbeteren	  IOP/HP	   	   2013-‐2014	   01-‐08-‐2014	  

Implementatie	  visie	  op	  zorg	   	   2012-‐2016	   01-‐08-‐2016	  

Implementatie	  PBS	   	   2013-‐2016	   1-‐08-‐2016	  

	  

	  

Wat	  heeft	  de	  school	  van	  het	  samenwerkingsverband	  nodig	  om	  bovengenoemde	  doelen	  te	  realiseren?	  

Afhankelijk	  van	  de	  toekomstige	  ontwikkelingen	  moet	  dit	  nog	  worden	  gedefinieerd.	  


