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Algemene schoolgegevens  
 
Van Maerlantlyceum  
School voor gymnasium, atheneum, havo  
 
Jacob van Maerlantlaan 11  
5615 JS Eindhoven  
 
Postbus 1151  
5602 BD Eindhoven  
 
BRIN :   20GA  
Telefoon :  040-2513704  
Telefax :  040-2513402  
E-mailadres :  info@vanmaerlantlyceum.nl  
Website :  www.vanmaerlantlyceum.nl  
 
Het VML is een school onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
(Postbus 574, 5000 AN Tilburg). 
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Achtergronden 
 

Missie 
 
Het Van Maerlantlyceum (VML) staat voor kwaliteit en ruimte voor eigenheid. Het VML biedt graag 
elke leerling een podium, daarom organiseren we naast onderwijs ook veel extra activiteiten zoals 
ateliers voor dans, tekenen, muziek, lichamelijke opvoeding en onderzoek. Het VML geniet bekendheid 
vanwege zijn bètaprofiel, de muziekavonden, poëziewedstrijden en zijn debatcultuur. 
Wat betreft leerlingondersteuning wordt de nadruk gelegd op de integratie van onderwijs en 
ondersteuning in het primaire proces. Wij richten ons niet alleen op het aanleren van kennis en 
vaardigheden maar wij hebben ook aandacht voor het functioneren van de leerling. De leerling staat 
te allen tijde centraal en is dan ook het uitgangspunt voor keuzes die in het onderwijs worden gemaakt. 
Het streven is een eenduidige didactiek en pedagogiek aan te bieden voor elke leerling, gerelateerd 
aan de opleiding die hij of zij volgt (havo, atheneum, gymnasium) en de individuele leer- en 
ondersteuningsbehoeftes die hij of zij heeft. Daar gaat het om. Omdat dat de kernopdracht is en omdat 
dat de sleutel is voor het succes van het VML. 
 

Visie 
 
Het VML wil zich niet specialiseren in een groep leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag 
(bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autismespectrum stoornissen), maar wil, binnen de grenzen van haar 
kunnen, een school zijn voor iedereen. De visie van het VML op de leerlingondersteuning is vastgelegd 
in een viertal speerpunten, te weten: 
 

 Driehoek leerling-ouder-school; 
Wij vinden het voor de driehoek leerling, ouders en school van essentieel belang dat de relatie is 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er wordt onderling op een respectvolle wijze gecommuniceerd. 
Men is bereid tot meedenken/samenwerken, maar neemt vooral ook eigen verantwoordelijkheid. Bij 
voldoende inzet en motivatie is veel mogelijk. Voortdurend wordt gezocht naar een juiste balans 
tussen vasthouden (begeleiden) en loslaten (verwijzen). In ieder traject is acceptatie noodzakelijk van 
de drie betrokken partijen.  

 Inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte; 
Wij vinden het voor de inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte van essentieel belang dat er 
ieder leerjaar sprake is van een warme overdracht. In de begeleiding staat de leerling centraal. Wij 
proberen keer op keer maatwerk te leveren. Het handelen is oplossingsgericht; dit betekent dat 
ondersteuning een proces is, wat begint, maar wat ook een einde heeft. De vakdocenten, de mentor, 
de afdelingsleider en het onderwijsondersteunend personeel spelen een belangrijke rol in het 
vroegtijdig signaleren van eventuele problemen. De leerling gegevens worden overeenkomstig het 
privacyreglement bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingdossier in Magister. 

 Communicatie;  
Wij vinden het voor de onderlinge afstemming, de (door)verwijzing en de posities en 
verantwoordelijkheden van individuele ondersteuners van essentieel belang dat de 
leerlingondersteuning is ingebed in het geheel. De ondersteuningsroute moet helder zijn. Wij streven 
naar korte communicatielijnen en snelle weldoordachte acties. Het terugkoppelen van informatie is 
waardevol. Men kan zich richten tot een vast aanspreekpunt; de ondersteuningscoördinator.  

 Professionalisering van het personeel; 
Op het VML streven we ernaar om onze medewerkers constant te professionaliseren in de 
ondersteuning van onze leerlingen. In ieder ondersteuningstraject wil het VML zo dicht mogelijk bij 
haar voornaamste taak blijven, namelijk het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
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Verantwoordelijkheid 
De vakdocenten en de mentor zijn samen met de orthopedagoog en de ondersteuningscoördinator  
verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. De eindverantwoordelijke is de conrector met de 
portefeuille zorg. De ondersteuningscoördinator is het centrale aanspreekpunt. De mentor is de spil in 
de begeleiding van leerlingen. Natuurlijk kan de mentor hulp inroepen van de afdelingsleider. Deze 
laatste is vooral verantwoordelijk voor een klas of een jaarlaag als geheel. De rol van het 
ondersteuningsteam is adviserend en ondersteunend.    
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Inventarisatie ondersteuningsbehoefte en de toelatingsprocedure 
 

Nieuwe brugklassers met een ondersteuningsbehoefte 
 
Het VML kent een toelatingscommissie die aan de hand van twee criteria uiteindelijk beslist over de 
toelating van een nieuwe leerling. De toelatingscommissie bestaat uit: afdelingsleider onderbouw 
havo of vwo, conrector (portefeuillehouder ondersteuning), orthopedagoog en de 
ondersteuningscoördinator (OCO). In de eerste plaats wordt gekeken naar de capaciteiten van de 
leerling. Daarnaast wordt onderzocht of de leerling goed kan functioneren op een reguliere school. De 
volgende gegevens zijn van belang om tot een weloverwogen besluit te komen: 
 

- Het advies van de basisschool (havo of hoger); 
- Het onderwijskundig rapport 
- Een gesprek met de groep 8 leerkracht; 
- Een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s); 
- Aanvullende rapportage(s), zoals een onderzoeksrapport of handelingsplan; 
- Indien nodig observatie(s) in de huidige klas. 

 
Naast de reguliere aanmeldingsweek is binnen het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend 
Voortgezet Onderwijs (RSV PVO) afgesproken dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 
eerder in het jaar aangemeld kunnen worden. Deze week is voor alle leerlingen met een 
ontwikkelingsperspectief (OPP), leerlingen afkomstig van speciaal basisonderwijs (SBO), leerlingen 
vanuit het speciaal onderwijs (SO), leerlingen met een advies voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en 
leerlingen waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is. Voor deze leerlingen geldt dezelfde 
bovenstaande procedure, echter eerder in het schooljaar. Ouders leggen hiervoor contact met de 
ondersteuningscoördinator.  
 
Afspraken met betrekking tot de begeleiding van leerlingen worden in Magister genoteerd en 
faciliteiten worden op een faciliteitenpas vermeld. De faciliteitenpas dient de leerling altijd, in 
combinatie met zijn/haar leerlingenkaart, bij zich te hebben. De faciliteitenpas is geldig tot aan het 
examenjaar.  
 

Leerlingen die reeds op het VML zitten 
 
Zowel het onderwijzende als het onderwijsondersteunende personeel heeft een belangrijke rol bij het 
inventariseren van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Daarbij is er sprake van een 
signalerende functie. De mentor heeft de regie en blijft in alle gevallen de procesbegeleider. 

 

Zij-instromers met een ondersteuningsbehoefte 
 
Om verschillende redenen kunnen leerlingen kenbaar maken dat zij een overstap willen maken naar 
het VML. De toelatingsprocedure is dan als volgt: 

1. De afdelingsleider ontvangt een verzoek tot toelating; 
2. De afdelingsleider verzamelt de volgende gegevens: cijferlijst, inlichtingenformulier ingevuld 

door de toeleverende school en aanvullende rapportages; 
3. De afdelingsleider nodigt de leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek;  
4. Vervolgens neemt de toelatingscommissie, bestaande uit de afdelingsleider, decaan, 

conrector, orthopedagoog en de ondersteuningscoördinator, een besluit aan de hand van de 
beschikbare gegevens.  
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De toelatingscommissie komt twee keer in het jaar bijeen. Eén keer na de reguliere aanmeldingen en 
één keer na de na aanmeldingen in juli. 
 
Leerlingen die wij niet kunnen toelaten 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Bij een eerste inschrijving in het 
Voortgezet Onderwijs heeft de school waar een leerling wordt aangemeld de zorgplicht. Is een leerling 
al ingeschreven in het V(S)O, dan heeft de school waar de leerling staat ingeschreven de zorgplicht. 
Wanneer een leerling niet voldoet aan de toelatingscriteria van een school of wanneer een school ‘vol’ 
zit, vervalt de zorgplicht. Het begrip ‘vol’ dient te worden uitgelegd als een situatie waarin het aantal 
beschikbare plaatsen op die school of een afdeling van die school geheel bezet is.  
Zorgplicht betekent dat de school de leerling helpt met het vinden van een passende onderwijsplek. 
De school waar de leerling is aangemeld, kijkt eerst of hij/zij de benodigde extra ondersteuning kan 
bieden. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vormt hiervoor het uitgangspunt (zie website 
www.scholenopdekaart.nl). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de 
school in overleg met betrokkenen een andere school binnen het samenwerkingsverband.  
 
Met de bestaande ondersteuningsstructuur tracht het VML zo veel mogelijk tegemoet te komen aan 
de ondersteuningsbehoefte van elke leerling. Per individu wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. 
Het is maatwerk.  In sommige gevallen is het niet mogelijk om de ondersteuning te bieden die nodig 
is. Omdat niet alle lokalen in ons gebouw met de lift bereikbaar zijn, is onze school bijvoorbeeld 
beperkt toegankelijk voor leerlingen met een lichamelijk beperking. Ons uitgangspunt is dat de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling niet ten koste mag gaan van de overige leerlingen in een klas. 
Leerlingen die een potentiele bedreiging vormen voor de veiligheid van anderen en structureel één-
op-één begeleiding nodig hebben, zijn niet toelaatbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Organisatie 
 

Taken 
 

Voor het uitvoeren, coördineren, bespreken en monitoren van de leerlingondersteuning beschikt het 

VML in eerste instantie over vakdocenten/mentoren. Zij staan dagelijks in direct contact met leerlingen 

en hebben dus een belangrijke rol in de leerlingbegeleiding en –ondersteuning. Daarnaast beschikt het 

VML over medewerkers met specifieke ondersteuningstaken. Zo heeft het VML een 

vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator, coaches, leerlingbegeleiders, ondersteunings- en 

aanwezigheidscoördinator, orthopedagoog en een motorisch remedial teacher. Deze staan 

beschreven onder de verschillende ondersteuningsniveaus. Daarnaast is er een conrector die de 

portefeuille ondersteuning in zijn/haar portefeuille heeft.  

Ondersteuningsroute 
 
Er wordt een vaste route gevolgd voor het beoordelen van de hulpvraag en het kiezen van een aanpak. 
Onderstaand de ondersteuningsroute in het kort. In bijlage 2 is de uitgebreide versie te vinden. 
 
 

 

Een zorgsignaal kan van verschillende personen afkomstig zijn. Bijvoorbeeld van de leerling, ouders of 

docent. De mentor is in alle gevallen de eerste aangewezen persoon bij wie het zorgsignaal of de 

hulpvraag neergelegd wordt. In de meeste gevallen kan het probleem van de leerling in overleg met 

de mentor opgelost worden. Wanneer dit niet het geval is, schakelt de mentor de afdelingsleider in. 

Deze bekijkt of de zorgen voorgelegd moet worden aan het Intern Ondersteuningsteam (IOT). Bij zeer 

zware of complexe problematiek, kan het Extern Ondersteuningsteam (EOT) ingeschakeld worden. 

Met de ondersteuningscoördinator kan contact worden gelegd bij algemene vragen t.a.v. 
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ondersteuning/zorg of faciliteiten binnen school. In de bijlage is de uitgebreide versie van de 

ondersteuningsroute beschreven.  

Overlegstructuren 
 

De mentor en afdelingsleider hebben formeel en informeel overleg over de vorderingen van de 

leerlingen. Dit laatste is ook een belangrijk onderwerp van gesprek in de rapportvergaderingen (ter 

afsluiting van een lesperiode en toetsweek) en leerlingbesprekingen (voorafgaand aan de eerste 

toetsweek). Hierbij nemen de vakdocenten, de mentor en de afdelingsleider samen uitgebreid de hele 

klas door. Eventueel kan de coach, leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator of de 

orthopedagoog op uitnodiging aansluiten. Bijzonderheden, adviezen, besluiten of afspraken worden 

genoteerd in het leerlingvolgsysteem (Magister).  

In het IOT wordt bekeken welke mogelijkheden er intern zijn om voor verlichting of verandering te 

zorgen. Hierin is er ruimte voor het bespreken en monitoren van de aangeboden ondersteuning. 

Deelnemers van het IOT zijn: de afdelingsleider, de leerlingbegeleiders, de ondersteuningscoördinator 

en de orthopedagoog. Dit gehele team komt per afdeling om de twee weken bij elkaar. De 

ondersteuningscoördinator is de voorzitter van het IOT en maakt van iedere vergadering een verslag.  

In het EOT wordt bekeken welke mogelijkheden er extern zijn om voor verlichting of verandering te 

zorgen. Hierin is er ruimte voor het bespreken en monitoren van de aangeboden ondersteuning. 

Deelnemers van het EOT zijn: de leden van het IOT, de jeugdarts GGD, de schoolmaatschappelijk 

werker en de leerplichtambtenaar. Dit gehele team vergadert zes keer per schooljaar. De 

ondersteuningscoördinator is de voorzitter van het EOT en maakt van iedere vergadering een verslag.  

Elke week hebben de afdelingsleider en de aanwezigheidscoördinator ook een overleg. Hierin worden 

de leerlingen besproken die veel verzuimen door ziekte of vaak afwezig zijn in verband met spijbelen. 
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Ondersteuningsniveaus 

 
Het VML onderscheidt vier ondersteuningsniveaus, namelijk: 
 

1. Niveau 1: Basis 
2. Niveau 2: Basis plus intern 
3. Niveau 3: Basis plus extern 
4. Niveau 4: Bovenschoolse ondersteuning 

Niveau 1: Basis 
 
Het eerste ondersteuningsniveau betreft de basisondersteuning. Onder basisondersteuning verstaan 
wij de alledaagse ondersteuning, zoals het bieden van een prettig en veilig pedagogisch klimaat waarin 
de leerling bemoedigd, ondersteund, bijgestuurd en gevolgd wordt. Daarom behoren alle leerlingen 
tot de doelgroep van het eerste ondersteuningsniveau. De ondersteuning begint, zodra de leerling 
start op onze school. In de basisondersteuning hebben de vakdocent, de mentor, de afdelingsleider de 
decaan en het onderwijsondersteunende personeel een belangrijke rol.  
 
Vakdocent  
De vakdocent zorgt voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat in de klas. Hij heeft oog voor de 
leerlingen; observeert leerlingen en meldt zorgsignalen bij de mentor. De vakdocent is te allen tijde op 
de hoogte van de inhoud van de diverse protocollen die de basis vormen voor de ondersteuning op 
het VML (dyslexieprotocol, dyscalculieprotocol en de Meldcode kindermishandeling) en voert de 
hieruit volgende afspraken uit. Daarnaast volgt de vakdocent de adviezen op/komt de afspraken na, 
die zijn afgesproken met het ondersteuningsteam. 
 
Mentor 
De mentor is de spil in ondersteuning en begeleiding van leerlingen en eerste aanspreekpunt voor 
leerling en ouder(s)/verzorger(s). De mentor onderhoudt tevens contact met de vakdocenten, 
afdelingsleiders, de OCO/aanwezigheidscoördinator en het ondersteuningsteam.  De mentor begeleidt 
leerlingen uit zijn mentorklas op het gebied van welbevinden en prestaties en betrekt indien nodig de 
expertise van de afdelingsleider en/of het ondersteuningsteam. Daarnaast zorgt de mentor dat de klas 
een sociaal geheel wordt waarin iedere leerling zich op zijn gemak voelt.  
De mentor bespreekt zijn mentorgroep periodiek met de desbetreffende afdelingsleider. Voor de meer 
specifieke invulling van het mentoraat op de afdeling havo en vwo wordt verwezen naar de 
afdelingsplannen van de betreffende afdelingen.  
 
Afdelingsleider 
De afdelingsleider onderhoudt contact met de leerling, ouders, vakdocenten, mentoren en het 
ondersteuningsteam. Daarnaast monitort de afdelingsleider alle leerlingen en stuurt bij waar nodig.  
Binnen het VML is er een afdelingsleider onderbouw havo (klas 1, 2, 3),  afdelingsleider onderbouw 
vwo (klas 1,2,3), een afdelingsleider havo bovenbouw (klas 4, 5) en een afdelingsleider vwo 
bovenbouw (klas 4,5,6).  
 
Mentorles 
De mentorlessen in het eerste leerjaar staan in het teken van sociaal-emotionele vaardigheden en 
studievaardigheden aanleren (methode Tumult). Dit laatste krijgt een vervolg in leerjaar 2. In de derde 
klas wordt tijdens de mentorles aandacht besteed aan de profielkeuze en de oriëntatie op 
vervolgstudies en beroepen. Ook individuele gesprekken vinden plaats tijdens het mentoruur. De 
ambitie is ook in de bovenbouw meer aandacht te geven aan groepsvorming en het sociaal/emotioneel 
functioneren van leerlingen. Daarnaast is het voornemen om in de bovenbouw de mentorles vooral te 
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gebruiken om gezamenlijk te (leren) plannen en om leerlingen te stimuleren zich te verdiepen in een 
vervolgstudie.  
 
VML-uur 
In het VML-uur gaat de leerling zelfstandig aan de slag met het vak waarvoor hij heeft gekozen. Er is 
een vakcollega aanwezig die kan ondersteunen bij vragen voor het betreffende vak. In de bovenbouw 
moet een leerling werken aan het vak waarvoor hij of zij heeft ingeschreven. In de onderbouw mag de 
leerling werken aan elk willekeurig vak. Een leerling kiest vooraf voor een specifiek VML-uur via 
Magister. Ze kunnen dit doen in overleg met hun mentor of op aanraden van een vakdocent.  
 
Studie-uur 
Om het studieklimaat te verbeteren hebben alle bovenbouwleerlingen studie-uren in de huiskamer. 
Gedurende zo’n uur werkt een leerling aan schoolwerk onder begeleiding, maar zonder vakdocent. 
Leerlingen kunnen zelf bepalen op welk moment zijn hun studie-uren volgen.  
 
Decaan 
De decaan helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs na te denken over hun toekomst en begeleidt 
en adviseert hen bij het maken van een keuze voor een opleiding.  In het derde leerjaar worden 
leerlingen begeleid bij de keuze voor hun vakkenpakket/profiel. De decaan voert gesprekken met die 
leerlingen die meer nodig hebben dan het 1e-lijnsgesprek met de mentor. De decaan heeft een 
adviserende rol aangaande instroom en doorstroming en uitstroom naar ander (vervolg)onderwijs of 
de arbeidsmarkt en bemiddelt hierbij. 
 
Onderwijsondersteunend personeel 
Het onderwijsondersteunend personeel heeft een belangrijke functie in het observeren, signaleren en 
melden van zorgsignalen bij de mentor. 
 
Screening 
In de brugklas worden diverse toetsen en testen afgenomen om een goed beeld te vormen van de 
leervorderingen, schoolbeleving en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; o.a. 
zinnendictee ‘Het Wonderlijke Weer’, stilleestempotoets ‘Hoe gevaarlijk is een tekenbeet’?, School 
Attitude Questionnaire – Internet (SAQI).  
 
Dyslexie en Dyscalculie  

Het VML streeft naar een integrale aanpak van de begeleiding van leerlingen met dyslexie of 

dyscalculie. De leerling staat centraal in de begeleiding (samen met de leerling en ouders wordt naar 

oplossingen gezocht) en we streven naar een doorlopende begeleiding (uitgaande van de begeleiding 

die de leerling op de basisschool heeft gehad en/of in een vervolgopleiding zal krijgen).   

Voor nadere informatie over de ondersteuning van leerlingen met de diagnose dyslexie en/of 

dyscalculie verwijzen wij graag naar de desbetreffende protocollen. Leerlingen krijgen wanneer nodig 

een faciliteitenpas waarin de faciliteiten staan waarop zij tijdens lessen en toetsen aanspraak op 

kunnen maken. 

 (zie : https://www.vanmaerlantlyceum.nl/ouders/begeleiding/ ) 

 
 
 

https://www.vanmaerlantlyceum.nl/ouders/begeleiding/
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Niveau 2: Basis plus Intern 

 
Deze ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die een hulpvraag hebben die basisondersteuning 

overstijgt. Het betreft leerlingen die door omstandigheden niet in staat zijn tot een succesvolle deelname 

aan het onderwijs. Ook al heeft een leerling ondersteuning nodig vanuit niveau 2, de mentor blijft de spil in 

de dagelijkse begeleiding.  

Ondersteunings- en aanwezigheidscoördinator (OCO) 
De ondersteuningscoördinator draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de gehele 
zorgstructuur. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de zorgstructuur. Ze regelt 
de aanmeldingen voor het IOT en EOT en zit deze vergaderingen voor. Ze ondersteunt de 
afdelingsleiders. Ze adviseert de directie inzake het zorgbeleid, administreert en zij is het eerste 
aanspreekpunt voor anderen. 
 
Orthopedagoog 
De orthopedagoog brengt door middel van handelingsgerichte diagnostiek de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart. Zij biedt begeleiding aan leerlingen met een 
hulpvraag op gebied van leerprestaties, intelligentie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
gezondheid en psychische stoornissen. 
 
Leerlingbegeleiders 
De school beschikt over twee leerlingbegeleiders (onder- en bovenbouw). Zij begeleiden en trainen 
(individueel of in groepsverband ) leerlingen die volgens zichzelf, dossiergegevens, informatie van 
ouders of observatie van docenten problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied. De begeleiding 
wordt door de leerlingbegeleiders overgenomen van de mentor op het moment dat er sprake is van 
problematiek waar de mentor niet mee verder kan. 
 
Coaches 
Deze vorm van begeleiding is voor leerlingen met een gediagnosticeerde gedragsstoornis, visuele 

beperking, auditieve beperking of lichamelijke beperking én een extra ondersteuningsbehoefte. In 

overleg met betrokkenen wordt een ontwikkelingsperspectief (handelingsplan) opgesteld, dat als 

uitgangspunt wordt genomen. De coach besteedt onder andere aandacht aan plannen en organiseren, 

communiceren, controleren, situaties verduidelijken, studievaardigheden, stress reduceren, 

zelfredzaamheid bevorderen en problemen oplossen. Tweemaal per jaar wordt geëvalueerd.  

Conrector met de portefeuille ondersteuning 

De conrector met de portefeuille ondersteuning is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en 

aansturen op het gebied van leerlingbegeleiding en ondersteuning op directieniveau. Daarnaast 

onderhoudt zij mede de contacten met de externe netwerken.  

 

Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator  
Leerlingen die zich op school onveilig of anderszins slachtoffer voelen, vanwege pesterijen, seksuele 

intimidatie, discriminatie, verbale of fysieke agressie kunnen worden doorverwezen/opgevangen door 

de vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator.  

 

Faalangstreductietraining (FRT) 

De mentor en vakdocenten signaleren leerlingen die last hebben van faalangst. Indien leerlingen in 
aanmerking komt voor (groeps)training, worden zij aangemeld bij de ondersteuningscoördinator. 
Voordat de leerling gaat deelnemen aan de training wordt er een vragenlijst ingevuld (leerling en 
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ouders) en vindt er een intakegesprek plaats. Deze training is bedoeld voor leerlingen uit klas 1 en 2. 
Voor (voor)examenleerlingen wordt begeleiding gegeven op het gebied van examenvrees.  
 

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 
De (groeps)training is bedoeld voor leerlingen uit klas 1 en 2 die problemen/spanningen ervaren in de 
omgang met klasgenoten en/of volwassenen. In de training wordt gewerkt aan een aantal 
competenties die nodig zijn in het contact met andere mensen. De leerling oefent het geleerde in de 
praktijk.  
 
Motorische remedial teacher (MRT) 
Binnen school is er een motorisch remedial teacher aanwezig voor onze brugklas. De MRT’er screent 

en traint leerlingen die volgens dossiergegevens, informatie van ouders of observatie van docenten 

een bewegingsachterstand hebben met betrekking tot de fijne motoriek.  

 

Bijles  

Het VML biedt begeleiding bij alle vakken door een poule van kundige bovenbouwleerlingen. De 

leerlingen worden geselecteerd door vakdocenten. De coördinatie is in handen van de afdeling. Bijles 

wordt niet gefinancierd door school.  

 

NT2 
Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben en hiervan problemen ondervinden in het onderwijs, 

verwijzen wij door naar een externe partij. Ons streven is om samen te werken met een vaste externe 

NT2’er. 

Niveau 3: Basis plus extern 
 
Indien de ondersteuning binnen niveau 1 en 2 niet toereikend is, wordt voor de leerling ondersteuning 
op niveau 3 ingeschakeld. Binnen dit niveau werkt de school samen met externe professionals die hulp 
bieden binnen de school. De mentor blijft in alle gevallen de procesbegeleider. 
 
Ambulant begeleider (AB’er) 
De ambulant begeleider biedt begeleiding aan de coaches in een vastgesteld aantal contacturen op 
school. De ambulant begeleider is gespecialiseerd in de problematiek van de coachleerlingen en geeft 
handvatten op welke manier hier binnen school mee moet worden omgegaan. Dit wordt vastgelegd in 
een ontwikkelingsperspectief (OPP). De uren van de ambulant begeleider worden binnen een paar jaar 
afgebouwd en geleidelijk opgepakt door de orthopedagoog.  
 
Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige (GGD)  
Het adviseren van de school en het begeleiden en onderzoeken van leerlingen en/of ouders in het 
kader van de gezondheid, een periodieke controle of een zorgelijke mate van ziekteverzuim wordt 
door de jeugdverpleegkundige en jeugdarts gedaan.  
  
Leerplichtambtenaar (LPA) 
De leerplichtambtenaar adviseert de school en begeleidt en controleert leerlingen en/of ouders 
in het kader van relatief (bijv. spijbelen/onrechtmatig thuis houden), absoluut (bijv. niet ingeschreven 
staan op een school) of luxe schoolverzuim( bijv. zonder toestemming op vakantie gaan). Indien er 
sprake is van twijfel bij veelvuldig geoorloofd verzuim kan school de leerplichtambtenaar om advies 
vragen.  
 
Remedial Teacher (RT’er) 
Het streven van de school is om een samenwerking aan te gaan met een externe remedial teacher. 
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Schoolmaatschappelijk werker (SMW) 
De schoolmaatschappelijk werker adviseert de school en biedt leerlingen ondersteuning bij alles wat 
te maken heeft met de leerling zelf en zijn/haar thuissituatie. Daarnaast is er ook begeleiding voor 
ouders mogelijk wanneer er vragen zijn over de opvoeding en/of ontwikkeling. Als de hulp van de 
schoolmaatschappelijk werker niet voldoende is, vindt doorverwijzing naar een externe instantie 
plaats.  
 
Studiebegeleiding 
Het VML is een samenwerking aangegaan met een extern bedrijf, namelijk Spectrum Brabant. Zij geven 
begeleiding in onze school. Er zijn drie vormen: studiebegeleiding light, regulier en extra. Dit is tegen 
betaling. 
 
Wijkagent 
Een wijkagent kan de school advies geven en leerlingen en/of ouders begeleiden in het kader van (een 
vermoeden) van betrokkenheid bij strafbare feiten. 
 
Naast bovengenoemde externe professionals werken wij ook samen met onder andere WijEindhoven, 
Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Lumens, Novadic-Kentron en de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).  
 

Niveau 4: Bovenschoolse ondersteuning 
 
Het VML is, in het kader van passend onderwijs, aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband 
voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven (RSV PVO) en Kempenland. 39 scholen uit het regulier 
en speciaal onderwijs uit de regio Eindhoven en Kempenland zijn verenigd om iedere leerling een zo 
passend mogelijke plaats in te onderwijs te bieden. De school kan bij het Samenwerkingsverband 
ondersteuning vragen van het team Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband (ABS) en de 
Permanente Commissie Leerlingenondersteuning (PCL).  
 
Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband (ABS) 
ABS ondersteunt scholen onder andere met het voorkomen van uitstroom naar vso, voorkomen van 
thuiszitten of voortijdig schoolverlaten en het vormen van arrangementen om passend onderwijs te 
bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zodra de school een aanvraag heeft 
gedaan bij het ABS team, wordt er een ambulant begeleider aan de casus gekoppeld. De ambulant 
begeleider bekijkt samen met de leerling, ouders, school en overige betrokkenen wat de 
mogelijkheden in die desbetreffende situatie zijn.  
 
Permanente commissie Leerlingenzorg (PCL) 
De PCL neemt besluiten over de toelaatbaarheid tot het vso en omtrent het bieden van een zo passend 
mogelijke plaats aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als scholen onderling niet tot 
overeenstemming komen. De PCL heeft doorzettingsmacht als de plaatsing van een leerling in een 
impasse komt. Daarnaast adviseert de PCL over de ondersteuningsbehoefte van zittende en nieuwe 
leerlingen en over de aard en omvang van ondersteuningsvoorzieningen.  
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Ambities 
 

De eerste ambitie van het VML voor de komende periode (2018-2022) is om vooral in te zetten op de 

begeleiding in ondersteuningsniveau 1. De mentoren moeten nog meer hun centrale rol in de 

begeleiding gaan oppakken. Hiervoor is het belangrijk hen zowel als team als individueel te trainen en 

te coachen, bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvaardigheden, maar ook op meer basale 

vaardigheden als het bijhouden van Magister. Doel is om te zorgen voor een goede mentoroverdracht 

in zowel de onderbouw als de bovenbouw en docenten en mentoren aan te zetten tot actief en 

exclusief gebruik van het leerlingvolgsysteem in Magister, zodat docenten/mentoren te allen tijde op 

de hoogte zijn van de ondersteuningsbehoeften en andere belangrijke informatie van hun leerlingen.  

In overleg met de diverse afdelingen moeten de mentorlessen beter ingezet worden; in deze 

studielessen moeten leerlingen begeleid worden op het gebied van studievaardigheden als plannen 

en het kiezen van de juiste leerstrategie. Natuurlijk blijft er in die lessen ook ruimte voor gesprekken 

over de sociaal-emotionele kant van het mentoraat. 

Door de leerlingbegeleiders niet alleen in te zetten voor leerlingcoaching, maar ook voor het coachen 

van docenten en mentoren versterk je de gehele begeleiding in ondersteuningsniveau 1. Daardoor zijn 

de niveaus buiten het basisniveau wellicht minder nodig.  

De tweede ambitie is om te komen tot een doorlopende leerlijn op het gebied van voorlichting aan 

leerlingen. De afgelopen jaren werd er incidenteel in met name de derde klassen voorlichting gegeven 

op het gebied van alcohol en drugs. De bedoeling is om een echte leerlijn op te zetten die ingebed 

wordt in bijvoorbeeld de mentorlessen. In deze leerlijn moeten diverse onderwerpen aan bod komen 

(veilig vrijen, weerbaarheid, mediawijsheid, alcohol, roken, drugs) en moeten alle jaarlagen betrokken 

worden.   

De ambities voor het komende jaar worden elk jaar opnieuw vastgelegd in een jaarplan.  
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Evaluatie 

 
Om de kwaliteit van het ondersteuningsplan op het VML te kunnen waarborgen, wordt het 

ondersteuningsplan, minimaal een keer in de vier jaar geëvalueerd door het ondersteuningsteam. Het 

ondersteuningsteam wordt gevormd door de conrector (portefeuillehouder ondersteuning), de 

ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en leerlingbegeleiders. Het initiatief ligt bij de conrector. 

Voor de evaluatie van het ondersteuningsplan zijn de volgende vragen van belang: Wat gaat goed, wat 

kan beter en op welke wijze?  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. Jaarplan 2019-2020 
 

Schooljaar Doel Actie(s) Wie? Wanneer? 

2018-2019 Scholing mentoren  Bepalen welke scholing 
 

 Uitnodigen trainer 
 Bepalen welk moment 

(en dit opnemen in 
jaarplanner) 

Orthopedagoog in overleg met 
afdelingsleiders/mentoren 
Ondersteuningscoördinator 
Ondersteuningscoördinator 

Jan-feb 2019 
Feb 2019 
Zodra bekend 

2019-2020 Magister moet 
leidend worden in 
de ondersteuning 

 Handleiding schrijven 
voor mentoren wat er 
wel en niet in Magister 
moet komen. 

 Docentbrief vervangen 
door aantekeningen in 
Magister 

Ondersteuningscoördinator 
 
 
 
Ondersteuningscoördinator 

Juni 2019 
 
 
 
Gedurende 
2019/2020 

2019-2020 Scholing mentoren  Bepalen welke scholing 
 

 Uitnodigen trainer 
 Bepalen welk moment 

(en dit opnemen in 
jaarplanner) 

Orthopedagoog in overleg met 
afdelingsleiders/mentoren 
Ondersteuningscoördinator 
Ondersteuningscoördinator 

18 juni 2019 
 
Sept 2019 
Zodra bekend 

2019-2020 Warme overdracht 
alle mentoren (OB 
én BB) 

 Moment in de 
jaarplanner opnemen 

 Bespreken met 
mentoren 

 Format in Magister 

Conrector 
 
Afdelingsleiders 
 
Ondersteuningscoördinator 

Jan 2018 
 
Uiterlijk 19 
maart 2019 
Juni 2019 

2019-2020 Scholing coaches  Bepalen welke scholing 
 Uitnodigen trainer 
 Bepalen welk moment 

(en dit opnemen in 
jaarplanner) 

Orthopedagoog  
Ondersteuningscoördinator 
Ondersteuningscoördinator 
 
 

Sept 2019 
Sept 2019 
PWW 1 2019 

2019-2020 Doorlopende 
leerlijn voorlichting 
opzetten 

 Inventariseren welke 
voorlichting in welk 
leerjaar 

 Inventariseren welke 
materialen er zijn 

 Bepalen wie de 
voorlichting gaat geven 
(mentor of externe 
instantie) 

 Plan aan de directie en 
de MR voorleggen 

Ondersteuningsteam in overleg 
met afdelingsleiders/mentoren 
 
Orthopedagoog/Ondersteuning
scoördinator 
Ondersteuningscoördinator in 
afstemming met 
afdelingsleiders 
 
Conrector 

Jan-feb 2019 
 
 
Jan-mrt 2019 
 
16 april 2019 
 
 
 
Mei 2019 
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Bijlage 2. Uitgebreide versie ondersteuningsroute 
 

 


