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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van Saenstroom opdc. Dit is een verplicht 
document waarin scholen beschrijven welke ondersteuning zij aan leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte bieden. 
Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken.  
Het biedt het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaan-
streek (SVZ), waarin de v(s)o-scholen samenwerken, de mogelijkheid om zicht te krij-
gen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende sprake is van een dekkend net-
werk van ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook is het een docu-
ment voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning en kunnen wij dit ook 
waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders1 de mogelijkheid om per school te be-
oordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig 
heeft. 
Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan 
worden gekeken op de website van Saenstroom opdc.  
 
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra onder-
steuning nodig hebben, is georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen 
van ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  
Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, 
waarin naast een beknopt overzicht van alle vormen van ondersteuning die de school 
te bieden heeft ook een beeld wordt geschetst van de ondersteuning die zij op korte 
termijn nog denkt te gaan aanbieden, de ambities.  
 
Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover 
zijn in Zaanstad tussen scholen afspraken gemaakt) en extra ondersteuning: dit be-
treft de vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning. Extra 
ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en 
plaatsvinden binnen of buiten de school. 
 
Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te be-
reiken via de website van Saenstroom opdc.  
Saenstroom werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming, waardoor de privacy van de leerlingen beschermd wordt. 
 

 

  

                                                                 
1  Lees overal: ouder(s)/verzorger(s). 
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2. Ondersteuningsplan SVZ 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek zijn verenigd in 
SVZ. SVZ heeft op veel terreinen een duidelijke verbinding met de activiteiten 
van de gemeenten, die bij het samenwerkingsverband horen. Dit betreft de ge-
meenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.  
SVZ werkt op basis van een ondersteuningsplan (2018-2022); de ondersteu-
ningsactiviteiten van de scholen, zoals in dit profiel beschreven, zijn hieraan ge-
koppeld. 

 
 
2.2 Ondersteuningsmogelijkheden 

 
Binnen SVZ onderscheiden de scholen diverse vormen van ondersteuning: 
 

 Basisondersteuning begeleidingsschool 
Een reguliere vo-school is binnen SVZ een ‘begeleidingsschool’: die ken-
merkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van leerlingen, 
een sterke interne zorgstructuur, het bieden van verschillende ondersteu-
ningsmogelijkheden en hulpmaterialen en het actief onderhouden van werk-
relaties met externe deskundigen. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afge-
stemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar 
nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken.   
 

 Basisondersteuning dialoogschool 
Het speciaal onderwijs, de praktijkscholen en het opdc zijn zogenaamde 
‘dialoogscholen’. Een dialoogschool zorgt voor een maximale en voortdu-
rende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel 
intern (mentor-leerling bijvoorbeeld) als naar buiten met ouders en deskun-
digen. Saenstroom opdc herbergt een aantal tussenvoorzieningen van SVZ: 
Saenstroom vmbo, Saenstroom TOP (Rebound) en BBZ (Baan Begeleiding 
Zaanstad). 
 

 Extra ondersteuning 
Arrangementen voor leerlingen, die niet voldoende hebben aan de basison-
dersteuning. Arrangementen verschillen per school: zie voor Saenstroom dit 
schoolondersteuningsprofiel deel 5: “Extra ondersteuning”. 
 

 Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen  
Scholen voor havo/vwo krijgen een apart budget voor het onderwijs aan en 
de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Voor de meeste leerlingen 
zijn één of meer aanpassingen in het programma nodig. Een deel van deze 
leerlingen heeft ook extra ondersteuningsbehoeften. De begeleiding is ge-
richt op het omgaan met de eigen problematiek, zodat de betreffende leer-
ling in staat is onderwijs te volgen op het cognitieve niveau dat bij hem of 
haar past. In een aantal gevallen is specialistische ondersteuning nodig van-
uit de hulpverlening en zullen onderwijs en hulpverlening samenwerken. 
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Hiernaast kent het samenwerkingsverband enkele schoolsoorten waarin een 
hoge mate van ondersteuning wordt geboden aan leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte: 
 

 Praktijkonderwijs  
Een school voor praktijkonderwijs is een reguliere school voor voortgezet 
onderwijs en is bedoeld voor leerlingen met beperkte capaciteiten en leer-
achterstanden. In de Zaanstreek gaat het om de volgende scholen voor 
praktijkonderwijs: De Brug te Assendelft en De Faam in Zaandam.  Scholen 
voor praktijkonderwijs richten zich onder andere op duurzame uitstroom 
naar arbeid, maar ook op de aansluiting met de ROC’ s. Het ontwikkelings-
perspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalen het uit-
stroomprofiel.  
Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij de toeleiding naar 
arbeid, wordt dat geboden door reïntegratiebedrijven, leerwerkprojecten, 
jongerenloket, UWV en gemeenten.   
 

 Voortgezet speciaal onderwijs 
Dynamica Onderwijs: voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek 
zijn, een lichamelijke of een meervoudige beperking hebben. 
Altra College Zaanstreek: gericht op vmbo leerlingen met ernstige gedrags-
problematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Soms zijn leer-
lingen aangewezen op een locatie van Altra buiten de regio. Dit betreft spe-
ciaal onderwijs voor mavo, havo en vwo aan leerlingen met gedragsproble-
matiek en/of psychiatrische problematiek. Ook Heliomare is lid van het sa-
menwerkingsverband en gespecialiseerd in speciaal onderwijs aan leer-
lingen met fysieke beperkingen.  
 

 Cluster 1 en 2 
Blinde en slechtziende kinderen (Cluster 1) en kinderen die doof zijn, slecht-
horend of een ernstige taal- en/of spraakachterstand (Cluster 2) hebben, 
volgen in veel gevallen onderwijs buiten de regio. 

 
Toelichting 
De besturen in het Zaanse onderwijs willen leerlingen met extra ondersteu-
ningsbehoeften zoveel mogelijk onderwijs laten volgen op reguliere scholen 
voor voortgezet onderwijs in de eigen regio.   
Hiervoor is binnen het samenwerkingsverband een basisondersteuningsprofiel 
afgesproken: het beschrijft wat alle scholen minimaal bieden aan basisonder-
steuning. 
Voor leerlingen, voor wie de basisondersteuning niet voldoende tegemoetkomt 
aan de ondersteuningsbehoeften, hebben de scholen één of meer arrangemen-
ten in de school ontwikkeld: extra ondersteuning.  
Kenmerk van deze arrangementen is dat de leerlingen onderwijs volgen in de 
eigen klas en dat de ondersteuning dichtbij de klas (in de school) ingezet kan 
worden, waarbij men er op gericht is de leerling sterker te maken in het onder-
wijsleerproces op de eigen school. Scholen maken hierbij gebruik van de exper-
tise uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.   
De tussenvoorzieningen en vso-scholen bieden daarnaast goede oplossingen 
voor leerlingen waarvoor deze arrangementen niet toereikend zijn, zo wordt een 
dekkend aanbod van voorzieningen mogelijk gemaakt.   
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Er zijn ook leerlingen met een dermate complexe ondersteuningsvraag dat  
onderwijs, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is. Voor deze 
leerlingen is het van belang dat de ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp 
integraal wordt aangeboden, gericht op terugkeer naar onderwijs. Hiervoor wor-
den onderwijs-zorgarrangementen op maat gezocht. Ouders en de leerlingen 
zelf zijn daarbij belangrijke partners om tot een kansrijke aanpak te komen.  
In het ondersteuningsplan van SVZ vindt u dit alles verder uitgewerkt in uit-
gangspunten, doelen en activiteiten. U vindt het ondersteuningsplan hier. 

  

https://www.swvzaanstreek.nl/wp-content/uploads/2018/07/Ondersteuningsplan-18-22-def.pdf
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3. Algemene informatie Saenstroom opdc 
 

In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de 
leerling populatie weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar 
opdracht ziet, vooral in het kader van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 
 

 

3.1 Contactgegevens 

 

Naam Saenstroom opdc 

Type school Ortho Pedagogisch en Didactisch Centrum (opdc) 

Adres Noorderstraat 3, 1521KA Wormerveer 

Telefoon 075 - 621 37 25 

E-mail info@saenstroom.nl    

Website www.saenstroom.nl  

 
 

3.2 Onderwijsvisie en visie op ondersteuning 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit schoolondersteuningsprofiel: Saen-
stroom opdc (orthopedagogisch didactisch centrum) is een zogeheten ‘dialoog-
school’. 
Saenstroom is in feite geen zelfstandige school: het is een gezamenlijke onder-
wijsvoorziening van de vo-scholen in de Zaanstreek, bedoeld voor een speci-
fieke groep leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Aanmel-
ding verloopt dan ook via de reguliere vo-scholen, de school van inschrijving is 
en blijft verantwoordelijk voor de leerling die een periode onderwijs en onder-
steuning op Saenstroom krijgt. Saenstroom rapporteert aan de school van in-
schrijving over de ontwikkeling van de leerling en over het ontwikkelingsper-
spectief (opp). 
De Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) adviseert aan SVZ of een leer-
ling in aanmerking komt voor plaatsing op het opdc. 
Het opdc biedt plek aan een aantal zogenaamde tussenvoorzieningen:  
Saenstroom TOP, Saenstroom BBZ en Saenstroom vmbo (incl. schakelklas). 
 
Saenstroom TOP voert de volgende trajecten uit:  
• Reboundtraject. 
• Observatieplekken voor leerlingen bij wie het niet direct duidelijk is wat een  
  passende onderwijsplek is en leerlingen die thuis zitten. 
Het doel van Saenstroom TOP is om 100 % van de leerlingen terug/door te la-
ten stromen naar een passende onderwijsplek: 
70 % naar regulier onderwijs, bij voorkeur de eigen school. 
30 % naar een andere, beter passende plek. 
 
Saenstroom BBZ (Baanbegeleiding Zaanstreek) is een werkervaringsproject 
voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die niet meer ge-
motiveerd zijn om te leren, maar wel om te werken. 
Het doel van Saenstroom BBZ is het beperken van het aantal voortijdig school-
verlaters door vanuit BBZ 100% van de daar geplaatste leerlingen onderwijs te 
laten vervolgen op een passende plek. 
 

mailto:info@saenstroom.nl
http://www.saenstroom.nl/
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Saenstroom vmbo is een school voor leerlingen die de capaciteiten hebben om 
het vmbo-onderwijs met succes te doorlopen, maar die daarbij een periode met 
extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. 
De opdracht die Saenstroom vmbo heeft is het begeleiden van leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben als zij na groep acht van de basisschool in-
stromen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen worden gedurende een 
schakeljaar óf de duur van de vmbo onderbouw zo begeleid bij het inlopen van 
een leerachterstand en/of een sociaal-emotionele achterstand dat zij daarna 
goed kunnen doorstromen naar het reguliere vmbo.  
Saenstroom vmbo geeft dus onderwijs aan twee doelgroepen: schakelleer-
lingen en onderbouw vmbo-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Schakelleerlingen zijn leerlingen met een zeer ernstige leerachterstand, een 
sterke discrepantie tussen leerprestaties en capaciteiten gecombineerd met so-
ciaal-emotionele problematiek. De schakelperiode, een extra tussenjaar, waarin 
zij de achterstand zoveel mogelijk wegwerken, duurt maximaal 1 jaar.  
Daarna stromen deze leerlingen door naar een eerste leerjaar van het voortge-
zet (eventueel: speciaal) onderwijs. Doelstelling is de leerachterstand op het 
programma van de basisschool met 25% of meer terug te brengen.  
 
De groep vmbo-leerlingen betreft leerlingen, die te maken hebben met een leer-
achterstand, een discrepantie tussen leerprestaties, in het algemeen gecombi-
neerd met sociaal-emotionele problematiek.  
Zij volgen op Saenstroom het onderbouwprogramma van het vmbo en krijgen 
specifieke hulp om achterstanden weg te werken en om aan hun sociaal-emoti-
onele probleem te werken. 
Doelstelling is om leerlingen door te laten stromen naar het derde leerjaar van 
het regulier vmbo. 
 
Kenmerkend voor de school is de geborgenheid die leerlingen wordt geboden. 
Uitgangspunt is dat de leerlingen zich op school veilig moeten voelen, dat zij 
met plezier naar school gaan én dat zij trots zijn op hun school en hun werk. 
Het is belangrijk dat de leerlingen straks goed kunnen functioneren in de sa-
menleving. Dat vraagt om goede kennis en vaardigheden en de juiste houding. 
Om voldoende voorbereid te zijn op ‘nu en later’ richten de leerkrachten zich 
dan ook op het stimuleren van de eigenwaarde en de zelfstandigheid van leer-
lingen.  
De school biedt niet alleen kennis, maar traint ook doorzettingsvermogen, zelf-
beheersing, concentratie en creativiteit van de leerlingen. 
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3.3 Kengetallen leerling populatie 
 

Saenstroom TOP 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Totaal aantal leerlingen  37 43 40 43 

Saenstroom BBZ 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Totaal aantal leerlingen  12 12 12 9 

Saenstroom opdc 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Totaal aantal leerlingen  200 200 173 197 

Aantal leerlingen schakelklas 14 30 16 15 

Aantal leerlingen vmbo klas 1 105 70 87 93 

Aantal leerlingen klas 2 81 100 70 88 

Uitstroom vmbo klas 2 naar re-
gulier vmbo 

72 (84%) 
41 BLW 
22 KLW 
9 TLW 

91 (91%) 
57 BLW 
20 KLW 
14 TLW 

  59 (84%) 
37 BLW 
11 KLW 
11 TLW 

82 (93%) 
38 BLW 
22 KLW 
22 TLW 

 
BLW:  Basisberoepsgerichte Leerweg 
KLW:  Kaderberoepsgerichte Leerweg 
TLW:  Theoretische Leerweg  
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4. Basisondersteuning Saenstroom vmbo 
 

4.1 Inleiding 
 

Van alle leerlingen die hun plek krijgen op Saenstroom vmbo is de problematiek 
bij aanvang van de schoolperiode goed bekend. De basisschool heeft moeten 
motiveren waarom de leerling deze voorziening nodig heeft om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Leerachterstanden (en de oorzaak daarvan) en sociaal-
emotionele problematiek zijn goed in beeld. 
Alle leerlingen worden gescreend op dyslexie gedurende de eerste periode bin-
nen het opdc. Indien er aanleiding is om een leerling mee te laten doen aan een 
dyslexieonderzoek gebeurt dat. Alle dyslectische leerlingen hebben een dys-
lexiekaart waardoor leerling en docent weten wat de gewenste aanpak is in de 
klas. 
Alle leerlingen worden gescreend op dyscalculie, zo nodig wordt nader onder-
zoek gedaan en wordt aan de leerling een dyscalculieverklaring verstrekt. Er 
wordt ook extra remediale hulp gegeven. 

 
Alle toegelaten leerlingen hebben in principe de capaciteit om het vmbo met 
succes te doorlopen. In het lesaanbod wordt rekening gehouden met grote ver-
schillen tussen leerlingen. Zij die bij vakken uitblinken kunnen, net als leerlingen 
die achterblijven bij de vakken, waar dat nodig is extra materiaal krijgen. Er is 
veel orthodidactisch materiaal aanwezig dat met name in de lessen rekenen en 
taal wordt ingezet. 
 
Naast dit didactische deel is er ook veel ruimte voor een sociaal-emotioneel 
programma. 
In de schakelklas wordt gewerkt met het programma ‘Leefstijl’ en in de 1e klas-
sen met de programma’s ‘Leefstijl’ en ‘Rots en water’ Deze programma’s zijn 
gericht op het opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Groepsgewijs 
(maar buiten klassenverband) worden sociale vaardigheids- en faalangstreduc-
tietrainingen aangeboden. Daarnaast zijn er ook extra programma’s die aan 
kleine groepen geselecteerde leerlingen worden gegeven. Denk in dit verband 
aan onder andere een korte cursus paardrijden voor leerlingen die minder weer-
baar zijn. Ook zijn er individuele sessies met de psycholoog. 
 
Minstens zo belangrijk in deze zaken is de structuur, die maakt dat leerlingen 
zich altijd gezien weten door mentor, docenten, schoolleiding en specialisten in 
de ondersteuning.  
De ondersteuning die specialisten binnen het opdc bieden hoort bij het 
basisondersteuningsprofiel van een dialoogschool, maar daarnaast leveren zij 
extra inzet om leerlingen die meer dan de basis nodig hebben te begeleiden.  
De school heeft een overzichtelijk gebouw, er is duidelijkheid voor wat betreft 
de regels en er is een structuur waarin leerlingen veel lessen krijgen van de 
mentor. Het opdc heeft veel aandacht voor de leerling, alle medewerkers zor-
gen voor een veilig schoolklimaat. 
Het schoolgebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Hulpmiddelen worden 
waar nodig aangeschaft. Extra ruimtes voor aparte begeleiding zijn beperkt 
voorhanden. 
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4.2 Ondersteuningsstructuur 
 

Uitgangspunt is dat de leerling zoveel mogelijk wordt opgevangen in de eigen 
groep door de eigen vakdocent en/of mentor: de 1e-lijns ondersteuning.  
Indien deze ondersteuning niet voldoende is, worden de interne deskundigen 
ingeschakeld. In het interne ondersteuningsteam (IOT), wordt besproken welke 
specifieke ondersteuning leerlingen nodig hebben. De school biedt deze onder-
steuning meestal zelf: 2e-lijnsondersteuning. 
De functionarissen binnen de 2e-lijnsondersteuning zijn: 
 

 de schoolpsycholoog 

 de orthopedagoog 

 de schoolmaatschappelijk werker 

 de trajectgroepbegeleider 
 

Indien de school vermoedt de ondersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bie-
den, vindt overleg plaats in het Extern Advies Team (EAT) van de school en - 
zo nodig - wordt doorverwezen naar de (externe) deskundigen.  
Het Extern Advies Team is een multidisciplinair overleg waarin externe deskun-
digen deelnemen: 3e-lijns ondersteuning.  
De schoolmaatschappelijk werker is lid van het EAT en speelt een belangrijke 
rol als de verbinding tussen school en de jeugdteams.  
Deze werkwijze is gekozen, omdat de schoolmaatschappelijk werker: 

 preventie en ondersteuning in de school kan uitvoeren en de afweging kan 
maken om door te schakelen naar het jeugdteam; 

 een goede verbinding kan maken met de sociale wijkteams; 

 laagdrempelig is voor leerlingen en ouders. 
 
De coördinator ondersteuning en begeleiding (cob) verwijst naar de school-
maatschappelijk werker. Deze heeft wekelijks contact met de cob. Als het 
jeugdteam wordt ingeschakeld voor een leerling, wijst het jeugdteam een regis-
seur aan en meldt dat aan de cob. 
 
 

4.3 Basisondersteuningsprofiel 
 
SVZ heeft afspraken gemaakt over het niveau van basisondersteuning dat door 
elke school geboden dient te worden. Elke school heeft in kaart gebracht hoe zij 
staat ten opzichte van het gewenste niveau van basisondersteuning door mid-
del van een analyse.  
Saenstroom opdc is al ver gevorderd in de richting van het model ‘dialoog-
school’: zie hiervoor het bijgevoegde analyseschema. (Bijlage 1). Uit dit schema 
blijken nog enkele hieronder genoemde ontwikkelpunten, die in het meerjaren-
beleidsplan van de school zijn opgenomen. 
- De kennis van en het adequaat omgaan met leerstijlen van leerlingen. 
      In het schoolplan 2018-2022 is sterke aandacht voor verbetering van de  
      leerresultaten gepland, leerstijl is daar een onderdeel van.  
- Het nog beter benutten van de mogelijkheden van het digitale leerlingvolg-

systeem: met name op het gebied van hiatenonderzoek taal en rekenen is 
in het schoolplan een verbetering gepland. Dit zal zijn plek krijgen in het di-
gitale lvs. 
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- Het onderwijs afstemmen op fysieke beperkingen. 
Hier is weinig ervaring mee opgedaan, dit zal worden uitgewerkt als het 
opdc voor een vraagstuk op dit gebied komt te staan. 

 
De school is een levende organisatie en zal zich de komende jaren steeds ver-
der ontwikkelen, waarbij veel aandacht zal worden besteed aan de verdere pro-
fessionalisering van medewerkers. In het schoolplan 2018-2022 worden de 
grote lijnen van de ontwikkeling van Saenstroom opdc in de komende jaren ge-
schetst. In het jaarlijks opgestelde professionaliseringsplan wordt de deskundig-
heidsbevordering gedetailleerd uitgewerkt en per individu is er een jaarlijks op 
te stellen formulier deskundigheidsbevordering. 

 
 
4.4 Rollen in de ondersteuning binnen het opdc 
 

Het opdc beschikt over de volgende actoren binnen de eigen medewerkers: 
 

 Mentor  

 Vakdocent  

 Coördinator ondersteuning en be-
geleiding (cob) 

 Dyslexiecoördinator 

 Orthodidactisch coördinator 

 Orthopedagoog 

 Remedial Teacher 

 Schoolmaatschappelijk werk(st)er 

 Schoolpsycholoog 

 Trajectgroepbegeleider 

 
 

 Mentor 
De mentor is de docent die, naast het lesgeven, de speciale taak heeft om een 
groot deel van de ondersteuning aan de leerlingen te geven. Hij/zij kent de leer-
lingen goed, onder andere door het grote aantal lessen dat hij/zij aan de eigen 
klas geeft. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, am-
bulant begeleiders en collega’s.  
Hij/zij houdt de vorderingen, het gedrag, het welbevinden en de aanwezigheid 
van de leerling(en) bij, oriënteert zich op eventueel noodzakelijke 2e of 3e lijns 
ondersteuning. De mentor bespreekt zaken met de leerling en zo nodig met de 
ouders en de teamleider of de coördinator ondersteuning en begeleiding.   
De mentor is verantwoordelijk voor het bijstellen van het opp en het opstellen 
van het groepsplan, voor het bijhouden van het dossier, voor het opstellen van 
het advies over het te volgen onderwijstraject en voor overdracht van gegevens 
naar een andere mentor of een andere school. 
 

 Vakdocent 
De vakdocent houdt de vorderingen, het gedrag, het welbevinden, het ontwikke-
len van de zelfstandigheid en de aanwezigheid van de leerling(en) in de gaten. 
Hij/zij signaleert, bewaakt, stuurt en volgt het leerproces van de klas en van de 
individuele leerlingen voor het eigen vak. De vakdocent zal op didactisch en op 
sociaal-emotioneel gebied de noodzakelijke hulp verlenen. Waar nodig wordt 
e.e.a. besproken met de mentor of de teamleider. 
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 Coördinator ondersteuning en begeleiding (cob) 
De coördinator ondersteuning en begeleiding coördineert de ondersteuning van 
alle leerlingen. Hij/zij stuurt de mentoren en vakdocenten aan op ondersteu-
ningsgebied en coacht deze, draagt zorg voor interne en externe verwijzingen 
en participeert daartoe in de ondersteuningsteams van de school. Tevens on-
derhoudt hij/zij de externe contacten op ondersteuningsgebied. 

 

 Schoolpsycholoog 
Op verzoek van de cob kan de schoolpsycholoog een eerste inventariserend 
gesprek voeren met een leerling met problematiek. Het gesprek kan aanleiding 
zijn voor verwijzing naar een externe zorginstantie of voor het maken van meer-
dere afspraken met de leerling. Verder verricht de psycholoog werkzaamheden 
als: testen en analyseren daarvan, observeren, verklaringen opstellen, verwij-
zen, participeren in de ondersteuningsteams.  
 

 Orthopedagoog 
De orthopedagoog doet dossieranalyses bij aanmelding, daarna maakt hij/zij 
voor elke leerling een samenvattend verslag en daaraan gekoppeld ontwikke-
lingsperspectief. De orthopedagoog verricht verder werkzaamheden als: ana-
lyse van aanvullend onderzoek, is bij leerlingbesprekingen aanwezig, begeleidt 
de afname van de KiVa (monitor sociale veiligheid), doet psychodiagnostisch 
onderzoek en doet observaties.  
 

 Schoolmaatschappelijk werker (SMW) 
Wanneer een leerling in de thuissituatie problemen lijkt te hebben is het denk-
baar dat de problematiek de mentortaak overschrijdt. In zo’n situatie is het mo-
gelijk om de SMW in te schakelen. Het doel van schoolmaatschappelijk werk is 
signaleren, adviseren, het ondersteunen en verwijzen. Aan alle ouders wordt bij 
de intake van leerlingen een vragenlijst SMW verstrekt, de gegevens hieruit 
worden verwerkt in de dossieranalyse. Verder participeert SMW in de onder-
steuningsteams van de school, onderhoudt contacten met externe zorginstellin-
gen en adviseert teamleden.  

 

 Orthodidactisch coördinator (OC) 
Didactisch wordt de mentor vooral bijgestaan door de orthodidactisch coördina-
tor. Deze beheert de orthotheek, begeleidt docenten, coördineert dyslexie- en 
dyscalculie-ondersteuning, neemt toetsen af en ondersteunt dossieronderzoek. 
Verder onderhoudt hij/zij de contacten met afleverende scholen en geeft voor-
lichting aan ouders. 
 

 Remedial Teacher 
Deze is medeverantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van de remediale 
hulp van een aantal geselecteerde leerlingen op het gebied van rekenen, spel-
ling, begrijpend en technisch lezen en Engels. Ook is er hulp bij studievaardig-
heden, zoals voorbereiden op een toets en planning. 

 

 Trajectgroepbegeleider 
De trajectgroepbegeleider begeleidt de leerlingen die door het interne onder-
steuningsteam in de trajectgroep zijn geplaatst door hulp bij de start van de 
dag, planning en huiswerk, gesprekken, evaluatie van de lesdag. 
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Vaak gaat het om opvang bij time-out situaties, gedrags- en emotieregulatie, en 
sociaal-emotioneel leren. De trajectgroepbegeleider is ook een vast aanspreek-
punt voor ouders. 

 

 Teamleider  
De rol van de teamleider is het aansturen en waar nodig het ondersteunen en 
begeleiden van het mentoren- en docententeam.  
In februari, de periode waarin de vervolgroute van leerlingen na het lopende 
schooljaar wordt bepaald, vindt onder leiding van de teamleider een uitgebreide 
klassenbespreking plaats in het bijzijn van alle docenten die aan een klas lesge-
ven, de orthopedagoog en de orthodidactisch coördinator.  
 
 

4.5 Ondersteuningsoverleg 
 
Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is binnen de school 
regelmatig overleg nodig. Voorbeelden daarvan zijn: 
 

 Leerlingbespreking  
In de startperiode van het schooljaar en daarna gedurende drie keer gedu-
rende het schooljaar worden alle leerlingen van een klas onder leiding van 
de cob besproken door teamleider, psycholoog, orthopedagoog, en de men-
tor. In die bespreking komen alle ondersteuningsdoelstellingen van de leer-
lingen aan bod. 
Het ontwikkelingsperspectief (opp) van de leerling kan dan worden bijge-
steld en er kunnen adviezen gegeven worden over de te volgen leerroute. In 
dit overleg kan besloten worden dat de leerling in aanmerking komt voor ex-
tra begeleiding op didactisch of op sociaal-emotioneel gebied. 
Ook wordt de voortgang in de sociaal-emotionele hulpvragen van de groep 
bewaakt.  
 

 Teamvergadering 
Tweewekelijks vindt onder leiding van de teamleider de teamvergadering 
plaats. Hierin kan de bespreking van leerlingen op de agenda staan. 

 
 Intern Ondersteunings Team (IOT) 

Dit team bespreekt leerlingen die door de mentor zijn aangemeld en komt 
wekelijks bij elkaar. Het gaat om leerlingen voor wie de 1e-lijnsondersteuning 
niet meer voldoende is. In het algemeen brengt de mentor de leerling in. 
Deelnemers zijn: coördinator ondersteuning en begeleiding, de mentor, de 
schoolpsycholoog, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. 
 

 Extern Advies Team (EAT) 
Het EAT komt zeven maal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de 
teamleider. Naast de deelnemers van het IOT participeren in dit overleg de 
jeugdarts, leerplichtambtenaar, lid jeugdteam en politie (de laatste op af-
roep).  
Voordat bespreking van een leerling in het EAT plaatsvindt, worden de ou-
ders hiervan op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Indien er 
geen toestemming is kan een leerling anoniem worden besproken. Wanneer 
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het nodig is dat een leerling opnieuw wordt besproken met een nieuwe hulp-
vraag zal hiervoor opnieuw toestemming voor worden gevraagd. 
Het betreft leerlingen, i.h.a. ingebracht door de mentor, voor wie de 1e en 2e-
lijns ondersteuning ontoereikend is en die in aanmerking kunnen komen 
voor externe ondersteuning. Deze is erop gericht de leerling zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden.  
Ieder lid brengt kennis in vanuit de eigen discipline. Hij/zij denkt mee over 
de aangedragen problematiek van een leerling en geeft zo mogelijk advies 
of biedt hulpverlening aan vanuit de eigen kennis en kunde. 
Het advies kan gericht zijn op ondersteuning binnen de school of externe 
hulpverlening zoals het jeugdteam, leerplicht of een oproep bij de jeugdarts 
Het advies kan verwerkt worden in het opp. Op grond van het advies wor-
den afspraken gemaakt en vervolgstappen bepaald. 

 
4.6 Externe relaties 

Omdat de school in aanraking komt met veel soorten maatschappelijke, sociaal-
emotionele en onderwijskundige problemen, wordt samengewerkt met een groot 
aantal externe deskundigen en instellingen. 
 

 Advies- en Meldpunt Huiselijk Ge-
weld en Kindermishandeling 

 Balans Digitaal 

 Bascule 

 Boddaert Zaandam 

 Brijderstichting 

 Care-Express 

 Centrum Jong 

 Context 

 Stichting Enzo 

 GGD Jeugdgezondheidszorg 

 Girls Only 

 Jeugd Preventie Programma (+) 

 I-psy 

 Internationale Schakel Klas (ISK) 

 Jeugdbescherming regio A’dam 

 Jeugdteams 
 

 Leerplicht 

 Lijn 5 

 Lucertis 

 MEE Amstel en Waterland 

 Opvoedpoli 

 Pestweb 

 Politie 

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Regionaal Ambulant Team (RAT) 

 Jeugdarts 

 Sociale Wijkteams  

 Spirit! 

 Straathoekwerk 

 Triversum 

 Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland 

 Virenze 

 Zorgloket 

 
 

4.7 Specifieke mogelijkheden binnen de basisondersteuning 
 

Vormen van ondersteuning op Saenstroom opdc zijn:   
  

 Remedial Teaching 
Binnen Saenstroom vmbo is naast de remedial teaching (RT) die de mentor 
verzorgt 250 uur per jaar beschikbaar voor RT in aparte groepjes.  
De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden aangemeld door de 
mentor met een specifieke hulpvraag. De RT wordt volgens een handelings-
plan gegeven, individueel of in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen.  
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RT wordt gegeven volgens een vast rooster of incidenteel op aanvraag van 
de leerkracht of de leerling zelf.  
Binnen de RT gaat het om orthodidactische hulp binnen de leergebieden 
spelling, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, Engels en studievaar-
digheden. 
 

 Preventie van en omgaan met pesten 
In iedere klas wordt in het begin van het schooljaar een anti-pest protocol 
opgesteld. 
Om pesten goed te signaleren en aan te pakken is op Saenstroom vmbo 
een ‘aandachtsfunctionaris sociale veiligheid’ aangewezen.  
Deze taak ligt bij de orthopedagoog van Saenstroom opdc. Hij/zij zal voor 
leerlingen, ouders en personeel het aanspreekpunt zijn voor (hulp)vragen 
op het gebied van pesten. Ook zal hij/zij een adviserende rol naar de 
schoolleiding hebben over de in te zetten interventies. Tevens coördineert 
hij/zij structureel onderzoek naar de sociale veiligheid en de groepsdyna-
miek, waarbij in kaart gebracht wordt welke rollen leerlingen in hun klas in-
nemen. Op basis van dit onderzoek kan, indien wenselijk, besloten worden 
tot extra maatregelen op leerling-, groeps- of schoolniveau. 

 

 Sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining 
Specialisten geven door het jaar heen deze trainingen aan kleine groepjes 
leerlingen binnen Saenstroom vmbo. Mentoren zijn in het algemeen dege-
nen die behoefte hieraan signaleren, soms zijn het ouders of de leerling zelf 
die met een hulpvraag op dit gebied komen. 
 

 Verzuimaanpak 
Saenstroom heeft het verzuim van leerlingen goed in beeld. In de vroege 
ochtend is er bij afwezigheid van een leerling altijd direct contact met de ou-
ders. Ongeoorloofd verzuim komt hierdoor zelden voor. 
Een vast protocol wordt gehanteerd bij frequent ziekteverzuim, waarbij 
jeugdarts en leerplicht worden ingeschakeld als de aanpak binnen Saen-
stroom geen wijziging in verzuimfrequentie oplevert. 
 

 Begeleiding dyscalculie en dyslexie 
Alle leerlingen die nog geen verklaring t.a.v. van deze belemmeringen heb-
ben worden gescreend op dyslexie en dyscalculie. Als die screening een 
vermoeden van de belemmering aangeeft, wordt er nader onderzoek ge-
daan. De leerling krijgt dan gedurende een lange periode (minimaal een 
half jaar) remediale hulp waarna opnieuw onderzoek wordt gedaan. In het 
algemeen kan vervolgens een dyslexie- of dyscalculieverklaring worden op-
gesteld door een specialist binnen Saenstroom. 
 

4.8 Samenwerking met de ouders      
 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat de leerling goed 
onderwijs krijgt. Dit doet de school in nauw overleg met de ouders, zodat deze 
kunnen meedenken over passende ondersteuning voor hun kind.  
De rol van de ouders is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs flink 
veranderd. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de dialoog met de 
ouders op Saenstroom opdc. 
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Basisondersteuning 
Ouders van leerlingen, die te maken hebben met basisondersteuning, worden 
goed geïnformeerd over de inhoud van de ondersteuning en de resultaten. 
Anderzijds wordt van de ouders volledige medewerking gevraagd bij het berei-
ken van de gestelde doelen door daar in de thuis- en vrije tijdssituatie zoveel 
mogelijk op aan te sluiten. 
 
Geschillen 
Indien ouders het oneens zijn met het door de school opgestelde handelings-
deel van het ontwikkelingsperspectief kunnen zij eerst samen met de school 
proberen tot een oplossing te komen. 
Komen de ouders er samen met de school niet uit, dan kan er een onafhankelijk 
advies gevraagd worden aan SVZ. 
Als ook het contact met SVZ niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders koste-
loos een beroep doen op een onderwijsconsulent.  
Dit geldt ook voor situaties waarbij een leerling van school wordt verwijderd en 
ouders het niet eens zijn met die gang van zaken. 
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en erva-
ring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of 
stoornis. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen ge-
schil in behandeling is genomen. Klik hier voor meer informatie. Ouders en 
school kunnen de consulent benaderen. 
Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen 
de ouders ook kiezen voor een bezwaarprocedure bij het schoolbestuur, de Ge-
schillencommissie Passend Onderwijs in Utrecht of voor juridische stappen. 
 
Ouders en het ontwikkelingsperspectief 
Ouders spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het ontwikkelings-
perspectief (opp). Zie hiervoor H 6.2. 
 

  

https://onderwijsconsulenten.nl/
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5. Extra ondersteuning  
 
   
5.1 Inleiding 

 
 De scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek hebben hun extra on-

dersteuningsmogelijkheden gevat in zogeheten arrangementen. Leerlingen, die 
zelfs binnen de gestructureerde setting van het opdc niet voldoende functione-
ren, moeten extra ondersteund worden. Het Intern Ondersteunings Team (IOT) 
kiest voor deze leerlingen het meest passende ondersteuningstraject. Begelei-
ding in de trajectgroep behoort hierbij tot de mogelijkheden, maar ook de inzet 
van het interne Interventieteam of individuele trajecten voor de betrokken leer-
lingen is mogelijk. 
Hieronder treft u de arrangementen met extra ondersteuning binnen Saen-
stroom opdc aan: 

 
5.2 Arrangementen binnen Saenstroom vmbo 

 

Trajectgroep  Extra ondersteuning 

Doelgroep 
/doel 

De doelgroep bestaat uit leerlingen binnen Saenstroom vmbo die 
frequent meer ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied nodig 
hebben dan in de klas als basisondersteuning kan worden geboden. 
 
De doelstelling van de trajectgroep is leerlingen handvatten te geven 
voor het leren omgaan met hun problematiek. 
De ondersteuning die zij krijgen is van grote betekenis voor de leer-
lingen, het maakt dat hun schoolcarrière binnen Saenstroom aan-
merkelijk  soepeler verloopt dan zonder deze ondersteuning het ge-
val zou zijn. 
Aansluitend  op de doelstellingen van SVZ is het doel afstroom naar 
het vso te voorkomen. 

 Voor de 40 leerlingen die begeleid worden in de trajectgroep is 

het doel dat 80% doorstroomt naar het volgend leerjaar. 

 Saenstroom vmbo stelt zich ten doel 93 % van de leerlingen 

door te laten stromen naar het regulier onderwijs, 0% voortijdig 

schoolverlaters te hebben en niet meer dan 1% vertraging. 

De trajectgroep is één van de middelen om deze doelen te be-

reiken. 

 

Tijd/  
aandacht 

Deze leerlingen zitten in een gewone mentorklas. Zij kunnen van 
08.00 tot 16.00 uur een beroep doen op de faciliteiten van de traject-
groep.  
 
De trajectgroep biedt 
 
Voor de leerlingen 

 Een vaste plek en een vast persoon (de hele week) om naar 
toe te gaan voor begeleiding. 

 Een plek voor een noodzakelijke time-out. 

 Een rustige plek om huiswerk te maken. 

 De dag beginnen en/of afsluiten (plannen van het school-
werk en agendabeheer). 
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 Een plek waar gesprekken met de trajectgroepbegeleider 
worden gevoerd. 

 
Voor de ouders 

 Een vaste plek en een vast persoon op school, goed bereik-
baar. 

 Expertisedeling. 

 Logistiek gemak m.b.t. het bijsturen en evalueren van het 
handelingsplan en het afspreken met alle betrokkenen. 
 

Voor docenten en andere medewerkers 

 Een vaste plek met een vast persoon op school, waar alle 
medewerkers expertise kunnen halen en brengen. 

 Regelmatige uitwisseling van informatie over de laatste ont-
wikkelingen.  

 Het gedrag van de leerling, de interacties met klasgenoten 
en docenten kan in school en tijdens de lessen geobser-
veerd worden met directe terugkoppeling naar de betrokke-
nen. 

 Handelingswijzers voor docenten met relevante zaken. 

 Plek waar een leerling naar toe kan worden verwezen om 
problemen te voorkomen. 
 

Beschikbare  
materialen 

 Computers. 

 Waar nodig specifieke methodes/materialen. 

 Ook materialen gelijk aan de rest van het opdc. 
 

Ruimtelijke 
omgeving 
 
 

Opvang van deze leerlingen, die verder het normale lesprogramma 
in de eigen klas volgen, vindt plaats in een aparte ruimte. 
Leerlingen hebben daarbinnen een aparte werkplek. Leerlingen ko-
men in principe op afspraak. 
 

Deskundig-
heid 

In de trajectgroep zijn een gedragsdeskundige van Altra en een do-
cent-assistent actief. Zij werken nauw samen met de coördinator on-
dersteuning en begeleiding en de teamleider. 
 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

De inzet van externe deskundigheid (GGZ, jeugdhulpverlening, leer-
plicht) is vergelijkbaar met die van het gehele opdc. 
 

 
 

Inzet specia-
listen opdc 

Extra ondersteuning 

Doelgroep 
/doel 

Alle leerlingen van Saenstroom vmbo, zowel de Schakelklas als de 
leerlingen van klas 1 en 2 vmbo. 
Binnen Saenstroom vmbo zijn een psycholoog, een orthopedagoog 
en een specialist orthodidactiek werkzaam. 
Zij doen onderzoek, voeren gesprekken met leerlingen, ondersteu-
nen met hun expertise het docententeam en de schoolleiding. 
 
Doel: het vanuit een specifieke expertise die een docent niet heeft 
bieden van ondersteuning aan leerlingen op een aantal terreinen. De 
specialist kan de leerling leren omgaan met de eigen problematiek, 
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zo hebben leerlingen een grotere kans om succesvol te zijn in het re-
gulier vmbo. Ook het bevorderen van het welbevinden van leerlingen 
draagt hierin bij. 
 

Tijd/ aan-
dacht 

Coachingsgesprekken met leerlingen.  
 
Indirecte aandacht voor leerlingen door ondersteuning van docenten 
met een veelvoud van activiteiten: coachingsgesprekken om docen-
ten te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met ingewikkeld 
gedrag, dossieranalyse, het schrijven van het ontwikkelingsperspec-
tief, bijdrage aan het EAT, leerlingbesprekingen, sova-training,  
aandachtsfunctionaris pesten, diverse onderzoeken, klassenobserva-
ties, ondersteuning mentoren bij het maken van handelingsplannen, 
ondersteuning en deskundigheidsbevordering team. 
De specialist orthodidactiek neemt tests af op reken- en taalgebied, 
geeft remediërende ondersteuning, houdt de orthotheek op orde, be-
geleidt docenten bij het geven van lessen rekenen en taal. 
 

Beschikbare  
materialen 

Specialisten maken gebruik van testmateriaal, zoals: 

 Voor capaciteitenonderzoek: NIO, WISC, SON. 

 Voor persoonlijkheidsonderzoek: UCL, NPVJ, ZALC, CBSA, 
ADM, SEV. 

 Ten behoeve van faalangstreductie: SSAT. 

 De orthotheek. 

Ruimtelijke 
omgeving 

Specialisten delen twee werk- en spreekkamers. 

Deskundig-
heid 

Het volledige takenpakket van deze specialisten vraagt de inzet van 
hun expertise. 
 

Samenwer-
king met ex-
terne instan-
ties 

De specialisten voeren na toestemming van ouders overleg met ex-
terne instanties.  
Zeer regelmatig contact met diverse instanties in de jeugdhulpverle-
ning, dit ten behoeve van het schrijven van het ontwikkelingsperspec-
tief, het kunnen verlenen van de juiste ondersteuning binnen het 
opdc en gezin en andere omgeving. 
 

 
 

Interventie-
team 

Extra ondersteuning 

Doelgroep 
/doel 

Het interventieteam heeft als functie adviezen uit te brengen om de 
mentor en vakdocenten te ondersteunen bij het oplossen van hef-
tige problematiek in de klas. 
Doelstelling is het zodanig bijdragen aan het functioneren van de  
klassen en aan het pedagogisch klimaat binnen Saenstroom vmbo 
dat alle klassen een werkklimaat kennen dat door de leerlingen mi-
nimaal als voldoende wordt gekwalificeerd. 
De ondersteuning van docenten is hierbij een cruciale factor. 
 

Tijd/ aandacht Bijeenkomsten waarbij schoolleiding, zorgcoördinator, gedragsspe-

cialisten en docentbegeleider mogelijke oplossingen van problema-

tiek in het pedagogisch klimaat bespreken met mentor en vakdo-

centen. 
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Beschikbare  
materialen 
 

Vragenlijsten worden ingevuld door mentor, docenten en teamleider 
aan de start en aan het einde van het traject, dit om de aanpak te 
kunnen voorbereiden en resultaten te kunnen meten. 

Ruimtelijke 
omgeving 

Leslokaal, vergaderruimte.  
Geen specifieke aanpassingen noodzakelijk. 
 

Deskundigheid Inzet docentbegeleider en specialisten ter ondersteuning docenten-

team. Het doen van lesobservaties. 

 

Samenwerking 
met externe in-
stantie 

De inzet van externe deskundigheid (GGZ, jeugdhulpverlening, 
leerplicht)  is vergelijkbaar met die van het gehele opdc. 
Ook ouders kunnen worden betrokken bij het proces. 
 

 
 

Maatwerk Extra ondersteuning 

Tijd/ aandacht Voor een aantal leerlingen met heel specifieke ondersteuningsbe-
hoeften worden individuele trajecten/arrangementen bepaald. 
Hier kan worden gedacht aan roosteraanpassingen, meer handen in 
de klas, enz., zaken die de reguliere inzet van opdc-medewerkers te 
boven gaan. 
Deze leerlingen dreigen veelal thuiszitters te worden. Het doel is om 
dit te voorkomen en deze leerlingen binnen het onderwijs te houden. 
 

Beschikbare  
Materialen 

Noodzakelijke materialen, afhankelijk van de problematiek. 

Ruimtelijke 
omgeving 

Een aparte werk- en begeleidingsruimte. 

Deskundig-
heid 

In- en externe specialisten, afhankelijk van de individuele behoefte. 
 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

De inzet van externe deskundigheid (GGZ, jeugdhulpverlening, leer-
plicht) wordt waar noodzakelijk ingezet. 

 
5.3 Saenstroom TOP  

 
Saenstroom 
TOP  

Extra ondersteuning 

Doelgroep 
/doel 

Saenstroom TOP is de reboundvoorziening van het samenwerkings-
verband SVZ. De doelgroep is: 
 

 Leerlingen die door hun ingewikkelde, grensoverschrijdende 
gedrag  binnen de eigen school tijdelijk niet meer te handhaven 
zijn. 

 Thuiszitters die de schoolgang weer moeten opbouwen. 

 Leerlingen (met mogelijk een probleem in de persoonlijkheids-
ontwikkeling) die een observatieperiode behoeven om een  
passende onderwijsplek te bepalen. 
 

Na aanmelding via de Commissie voor Toewijzing en advies kunnen 
zij maximaal 3 maanden bij TOP verblijven.  
Doel is dat 70 % terugkeert naar de eigen school. Indien terugkeer 
niet mogelijk is wordt voor iedere leerling een andere passende plek 
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gezocht. TOP geeft hierover advies, de school van inschrijving is 
hiervoor verantwoordelijk. 

Tijd/ aandacht Leerlingen krijgen in een kleine groep (maximaal 12 leerlingen) veel 
aandacht. 
Er is altijd minimaal 1 docent, 1 docent-assistent en 4 dagen per 
week een medewerker vanuit de jeugdhulpverlening aanwezig in de 
groep. Leerlingen krijgen regelmatig coaching gesprekken.  
 

Beschikbare  
Materialen 

Relatief veel praktijk in de schoolweek: muziekles, koken, sport, 

beeldende vorming en themalessen. 

Ruimtelijke 
omgeving 

TOP gebruikt een eigen leslokaal + praktijklokaal + keukentje. 

Verder het kooklokaal + docent en het gymlokaal + docent. 

 

Deskundig-
heid 

Docenten zijn getraind (o.a. geschoold in het geven van de training 
sociale vaardigheden TOPs!). 
 

Samenwerking 
met externe in-
stanties 

Er is gedurende een groot deel van de week een medewerker van 

Spirit! aanwezig binnen de TOP voorziening, zij voert m.n. veel over-

leg om de ondersteuning TOP en hulpverlening op elkaar af te stem-

men.  

Er is samenwerking met diverse instellingen en hulpverlenende in-

stanties (m.n. jeugdteams, JBRA en leerplicht. 

 
5.4 Saenstroom BBZ 

 
Saenstroom 
BBZ  

Extra ondersteuning 

Doelgroep 
/doel 

Doelgroep: leerlingen bovenbouw vmbo die niet meer gemotiveerd 
zijn om een diploma VO te halen.  
Het doel  is het beperken van het aantal voortijdig schoolverlaters: 
doel is 0% VSV’ers vanuit BBZ en 100% van de leerlingen onderwijs 
te laten vervolgen op een passende plek. 

Tijd/ aandacht Door middel van 4 dagen stage en 1 dag school op het opdc wordt 
de leerling begeleid naar vervolgonderwijs, i.h.a. mbo. Voortijdig 
schoolverlaten wordt zo voorkomen. 
 
Leerlingen krijgen in een kleine groep veel aandacht tijdens de les-

dag en  per drie weken een bezoek van de docent op de stage. 

Beschikbare  
Materialen 

Relatief veel praktijk in de schooldag: kookles en sportschool. 

Leerlingen gebruiken lesmateriaal van de school van inschrijving 

aangevuld met rekenmateriaal van het opdc. 

Ruimtelijke 
omgeving 

BBZ gebruikt een eigen leslokaal in de school en het kooklokaal. 

De docent heeft 1 dag een spreekkamer ter beschikking. 

Deskundig-
heid 

BBZ heeft een ervaren docent/stagebegeleider. 

 

Samenwerking 
met externe in-
stanties 

Met name veel overleg om aan weerszijde de ondersteuning op el-

kaar af te stemmen. Samenwerking met Jeugdteams, GGZ, Leer-

plicht, zorgcoördinatoren scholen van inschrijving, 

Jeugdhulpverlening (Lucertis, Spirit!, de Waag). 
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6. Planmatig werken 
 
 

6.1 Handelingsgericht werken (HGW) 
 

Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteu-
ning van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van wer-
ken, waarbij het onderwijs- en ondersteuningsaanbod afgestemd is op de on-
derwijsbehoeften van de leerlingen.  
Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften 
de betreffende leerling heeft. Binnen Saenstroom opdc wordt in sterke mate 
handelingsgericht gewerkt. Het is hierbij van belang dat er afstemming is tussen 
alle betrokkenen (leerling, ouders, mentor, docenten, teamleider en specialisten 
in de school) en dat er systematisch gewerkt wordt aan zorg- en onderwijsbe-
hoefte van de leerling. De positieve factoren in de leerling, de klas, de ouders 
en de leraar zijn hierbij uitgangspunt. 

 
6.2 Werken met het ontwikkelingsperspectief (opp) 

 
Aan het begin van het schooljaar is het van belang om verwachtingen uit te 
spreken t.a.v. de ontwikkeling van de leerling. Voor alle leerlingen op Saen-
stroom opdc wordt in samenspraak met de leerling en zijn/haar ouders een ont-
wikkelingsperspectief (opp) opgesteld. Het opp kijkt naar de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van een leerling op lange termijn. Informatie van de basisschool, 
van de ouders, aangevuld met andere opgevraagde informatie over bijv. ver-
leende ondersteuning wordt door de orthopedagoog gebruikt om een dossier-
analyse te maken. Ook de BRIEF wordt hiervoor gebruikt, dit is een gedrags-
vragenlijst die wordt ingevuld door de basisschool, ouders en leerling. 
 
Op basis van die dossieranalyse wordt het opp opgesteld, waarin leerdoelen, 
handelingsadviezen en het uitstroomperspectief worden geformuleerd. Ook 
wordt een advies uitgebracht over eventuele oudercontacten uit te voeren door 
de schoolmaatschappelijk werker.  Binnen zes weken nadat het kind is inge-
schreven, stelt de school het opp voor de leerling vast. De school betrekt ook 
de leerling bij het opstellen van het opp. Het opp wordt ondertekend door ou-
der(s), leerling en school. 
Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelij-
ker worden. Daarom evalueren school, ouders en leerling op Saenstroom het 
ontwikkelingsperspectief jaarlijks drie keer en stellen het daarbij waar nodig bij. 
Met name in de evaluatie van het opp wordt beschreven op welke wijze ouders 
hun kind kunnen ondersteunen bij het behalen van de leerdoelen. Het eigenaar-
schap van de ouders krijgt al nadruk in de eerste evaluatie van het schooljaar. 
De wat complexere bijstellingen worden geformuleerd in de leerling-besprekin-
gen die vier keer per jaar plaatsvinden.  
Ouders hebben instemmingsrecht over het 'handelingsgedeelte' van het opp. 
Dat betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van de ouders niet vastge-
steld mag worden. Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instem-
mingsrecht. De school voert echter wel 'op overeenstemming gericht overleg' 
met de ouders. Ouders kunnen hun mening over het uitstroomperspectief ge-
ven onder het kopje ‘Perspectieven school/leerling/ouders’ in het opp. 
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7. Kwaliteit 
 

7.1 Basiskwaliteit van het onderwijs 
 

In het onderzoekskader van de inspectie wordt aandacht besteed aan de vol-
gende aspecten:  
 

 Vaardigheden of competenties die leerlingen bereiken: liggen deze op het 
verwachte niveau? 

 Halen de leerlingen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht? 

 Ontwikkelen de leerlingen zich volgens een individuele leerroute? 

 Functioneren de leerlingen naar verwachting in hun vervolgopleiding? 
 
De aspecten die beschreven worden in het onderzoekskader zijn ook op het opdc 
van toepassing. De school gaat ook zelf na óf en in hoeverre aan deze normen 
wordt voldaan. (Zie 7.2 Tevredenheidsonderzoek). 
 
Ook de uitstroom van leerlingen en de succesvolle route die oud-leerlingen in 
het algemeen doorlopen in het vervolgonderwijs laten zien dat Saenstroom 
opdc voldoet aan de opdracht om leerlingen voor te bereiden op het (reguliere) 
vervolgonderwijs.  
 
Kwaliteit mag geen toeval zijn: daarom wordt een systematische en structurele 
werkwijze gehanteerd, gebaseerd op de PDCA-cirkel: de beleidsplannen - waar-
onder het schoolplan -, ondersteuningsplan en teamplannen, worden periodiek 
volgens een vaste cyclus doorlopen. 
 

 
 
 

Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en tar-

gets. 

Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en pro-

cesverbetering. 
Check: het plan en de uitvoering beoordelen, met elkaar praten over de scores, 

de meetpunten en de analyses. 
Act: het plan, de normen en de targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. 

 
Borging van de kwaliteit vindt plaats door jaarlijkse gesprekken tussen directie 
en teams. 
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Deze cirkelgang van kwaliteitszorg bestaat eigenlijk uit het stelselmatig herha-
len van de volgende vijf stappen (naar het INK-model van het Instituut Neder-
landse Kwaliteit): 
 

 Beslissen wat je belooft. (Kwaliteitsbepaling). 

 Opschrijven wat je moet doen om wat je belooft ook waar te maken. (Kwali-
teitsplanning). 

 Doen wat je hebt opgeschreven. (Kwaliteitsbeheersing). 

 Nagaan of het gelukt is je belofte waar te maken. (Kwaliteitsbewaking). 

 Verantwoording afleggen over wat je beloofd hebt en daarbij als input voor 
de volgende cirkelgang tevens de leerpunten in beeld brengen. (Kwaliteits-
rapportage). 

 
 

7.2 Tevredenheidsonderzoek 
 
Eens in de twee jaar wordt een door B&T uitgevoerd tevredenheidsonderzoek 
gedaan. Een uitgebreide vragenlijst over alle aspecten van het opdc wordt inge-
vuld door de schoolleiding, de medewerkers, de leerlingen en de ouders. 
In maart 2018 was dat ook het geval. 
De analyse van de antwoorden en de vergelijking met andere scholen in het 
land maken duidelijk, dat alle partijen zeer tevreden zijn met de kwaliteit van on-
derwijs en begeleiding die Saenstroom opdc levert.  
De verbeterpunten die bepaald worden aan de hand van het tevredenheidson-
derzoek worden beschreven in deel 8 van dit schoolondersteuningsprofiel (de 
ambities). 
 
De school hanteert verder een breed scala aan scans en enquêtes om te meten 
of de gestelde kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er wordt onder 
andere gebruik gemaakt van: 
 

 Enquête onder ex-leerlingen en hun ouders. 

 Enquêtes onder het team. 

 Enquête onder ouders en leerlingen. 

 Feedback van de toeleverende po-scholen. 

 Gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

 Vastgestelde trends uit de gesprekkencyclus. 
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8. Ambities 
 

Saenstroom opdc heeft zich door de jaren heen laten zien als belangrijke factor in het 
Zaanse onderwijsveld. De ambitie is om die positie in die toekomst te behouden en te 
versterken. 
Saenstroom wil en kan de organisatie zijn die leerlingen met een sterke ondersteu-
ningsbehoefte in staat stelt onderwijs te volgen en zich daarin positief te ontwikkelen. 
De doelgroepen waarop Saenstroom zich zal richten zijn: 
 
zoals al het geval was:  

- leerlingen die gedurende een jaar veel ondersteuning nodig hebben voor zij 
klas 1 vmbo gaan doen (de schakelklas); 

- leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben in de onderbouw vmbo; 
- leerlingen die via TOP een periodieke behoefte hebben aan een plek met 

veel ondersteuning om de weg terug te vinden in het onderwijs; 
- leerlingen die niet meer schoolgericht zijn in de bovenbouw van het vmbo 

en via stage en school op weg worden geholpen naar het mbo via BBZ. 
Saenstroom wil een krachtige rol gaan spelen ten aanzien van: 

- de thuiszitters die in staat zijn onderwijs te volgen 
- de scholen in het samenwerkingsverband. Saenstroom kan een grotere rol 

spelen in het ondersteunen van leerlingen in het reguliere vo. Er zijn nog 
steeds vele afstromers en voortijdig schoolverlaters, problematiek die door 
de juiste ondersteuning zeker deels kan worden opgelost. 
 

Saenstroom wil in relatie met de scholen goed kijken welk ondersteuningsaanbod de 
regio nodig heeft in een sterk veranderend onderwijslandschap. 
 
Vanuit het model ‘dialoogschool’ zet de school een ontwikkelingsprogramma op, zo-
dat alle aspecten van de analyse, die nog niet op niveau zijn (zie bijlage 1), op zo kort 
mogelijke termijn worden gerealiseerd. Veel van deze aspecten bevinden zich overi-
gens al in een vergevorderd stadium. 
Gevoed door informatie vanuit het tevredenheidsonderzoek en een zelfevaluatie 
m.b.t. het onderzoekskader VO van de inspectie zijn binnen Saenstroom nog de vol-
gende verbeterpunten geformuleerd: 
 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 

 18/19 19/20 20/21 21/22 

 Versterking van de rol van het opp x x   

 Ontwikkeltraject executieve functies x x x  

 Verbeteren methodiek sociale veiligheid x    

 Uitwerking verantwoordelijkheid vmbo-
school van inschrijving voor leerlingen  

x    

 Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen x x   

 Aansluiting met de bovenbouw van het vmbo x    

 Voortzetting gebruik digitale hulpmiddelen in 
het onderwijs  

x x   

 Van Extern Advies Team naar meer MDO’s x x   

 Hiatenonderzoek taal/rekenen + aanpassing 
leerstofaanbod 

x x   

 Omgaan met multimedia x    
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9. Afsluiting 
 
 

De ondersteuning van leerlingen, die daar behoefte aan hebben, is geen statisch 
geheel.  
De school is voortdurend bezig om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om 
deze belangrijke taak te optimaliseren. Deze ontwikkeling van de ondersteuning ge-
schiedt systematisch en planmatig, waarbij ook tussentijds nieuwe zaken worden 
ingevoegd. 
 
Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie, raadpleeg dan de website, het 
schoolplan, de schoolgids of leg contact met de school. 
 
 
H.A. van Benthem, directeur 
 
September 2018 
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Bijlage 1   Analyse basisondersteuningsprofiel Saenstroom opdc (dialoogschool’)  

 
Vooropmerkingen 

 In onderstaand overzicht is als norm gehanteerd: als 75% van de docenten iets kan of doet wordt het 
‘Aanwezig’ geacht. 

 Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom ‘In ontwikkeling’ uiterst rechts is geplaatst, dan 
betekent dat dat de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. 

 
Aspecten In 

 ontwikkeling 
Aanwe-

zig 

Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 

a Alle docenten zijn op de hoogte van speciale onderwijsbehoeften. Er wordt op sig-
nalen gereageerd 

 x 

 Onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd  x 

 Overdrachtsgegevens zijn voor alle medewerkers beschikbaar  x 

 Het digitale lvs wordt effectief benut:  x 

 .  Docenten en mentoren leggen incidenten vast  x 

 .  Benutten van basisvaardigheden, referentieniveaus, sociaal emotionele geboden  
   ondersteuning, samenwerking met ouders  

                        
x 

 

 .  Mentoren en vakdocenten raadplegen het leerlingvolgsysteem en kunnen  
   analyseren en signalen oppakken 

 x 

 De school heeft een ondersteuningsstructuur waarborging onderwijsbehoeften  x 

 De schoolleiding waarborgt de continuïteit van de dialoog                          x 

 De speciale onderwijsbehoeften komen in een leerlingbespreking aan de orde  x 

 Iedere leerling heeft een mentor als eerste contactpersoon  x 

 De mentor is altijd aanwezig  x 

 De school hanteert een systeem met informatiebehoeften en incidenten  x 

 Docenten zorgen ervoor dat ze dagelijks geïnformeerd zijn over onderwijsbehoef-
ten 

 x 

 De mentor maakt didactische en pedagogische onderwijsbehoeften bespreekbaar  x 

 Mentoren beschikken over competenties om een dialoog met leerlingen te voeren 
over speciale onderwijsbehoeften 

 x 

 De school heeft diagnostische expertise beschikbaar  x 

b De school waarborgt actief een sociaal en veilig klimaat  x 

 .  Er is een verzuimprotocol  x 

 .  Er is een pestprotocol  x 

 .  Er is een vertrouwenspersoon  x 

 .  Er is een convenant veilige en leefbare school  x 

 .  Er is een meld code kindermishandeling en huiselijk geweld  x 

c Er zijn gemeenschappelijke omgangsafspraken  x 

d Docenten maken zo nodig aanpassingen in hun lessen  x 

e Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsperspectief  x 

f De voortgang wordt op zowel individueel als op schoolniveau gevolgd  x 

g Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd in verband met   

 .  Speciale psychologische of sociaal-emotionele kenmerken  x 

 .  Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie                       x 

 .  Verschillende leerstijlen  x                       

h Onderwijsprogramma’s zijn waar nodig afgestemd op fysieke beperkingen                      x  

i De docenten zijn geïnformeerd over de sociaal-emotionele ontwikkelingen  x 

j Aanvullend zijn orthopedagogische programma’s beschikbaar  x 

k Er is een sociale vaardigheidstraining of faalangsttraining beschikbaar  x 

l De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen  x 

m Ondersteunende leermiddelen worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen  x 

n De school stelt bij de uitstroom een handelingsadvies op  x 

o De school zorgt na uitstroom voor continuïteit in ondersteuning indien nodig  x 
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Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwe-
zig 

Extra aandacht / tijd 

a Docenten kunnen extra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijs-
behoeften 

 x 

b De aangepaste groepsgrootte komt ten goede aan de speciale onderwijsbehoeften  x 

c Voor iedere leerling is een mentor  x 

d Er is voor deze leerlingen een tweede aanspreekpunt  x 

e Bij toelating is tijd voor ondersteuning  x 

f Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het Extern Advies Team  x 

g De zorgcoördinator heeft voor iedere leerling  enkele uren beschikbaar  x 

h Er is expertise beschikbaar voor leerlingen met een beperking  x 

i Er zijn handen beschikbaar in de pauzes  x 

j Leerlingen kunnen elkaar helpen  x 

Beschikbare materialen 

a Onderwijsmaterialen die niveau- en tempodifferentiatie mogelijk maken  x 

b Er zijn aangepaste methoden en materialen beschikbaar                      x 

c De school regelt aanvullende onderwijsmaterialen  x 

d De school regelt specifieke onderwijsmaterialen  x 

e De school heeft passende materialen voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie2                  x 

f Omgaan met dyslexie is vastgelegd  x 

g Er wordt gewerkt met een speciaal programma voor sociaal-emotionele ontwikke-
ling 

                   x 

h De school beschikt over aanvullende materialen  x 

i Er zijn specifieke materialen beschikbaar voor sociale vaardigheidstraining en faal-
angstreductietraining 

 x 

Ruimtelijke omgeving 

a Er wordt een-op-een ondersteuning gegeven  x 

b De school zorgt voor algemene fysieke toegankelijkheid  x 

c De school is bereid aanpassingen te realiseren  x 

d Leerlingen kunnen gebruik maken van een eigen werkplek  x 

e Er zijn aparte ruimtes beschikbaar gedurende de pauzes  x 

f Er zijn aparte ruimtes voor een-op-een ondersteuning                          x 

Expertise 

a Er is een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt  x 

b Er is een voortdurende professionalisering  x 

c Er is een systeem om nieuwe leerkrachten in te werken  x 

d De leraren kunnen differentiëren                       x 

e De leraren kunnen speciale onderwijsbehoeften onderkennen  x 

f Er is expertise beschikbaar m.b.t. handelingsgericht werken  x 

g Er is sprake van een teamaanpak  x 

h Docenten zijn in staat om maatwerk voor individuele leerlingen te leveren  x 

i Ouders kunnen betrokken worden bij de onderwijsondersteuning  x 

j Er is kennis beschikbaar van de onderwijsvoorzieningen in de regio  x 

k Bekwaamheid van enkele docenten/groepen op peil houden voor:    

 .  Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag  x 

 .  Kennis en aanpak dyscalculie                       x 

 .  Kennis en aanpak AD(H)D  x 

 .  Kennis en aanpak ASS  x 

 .  Kennis en aanpak faalangst  x 

l Binnen school is kennis over psychiatrische stoornissen  x 

m Binnen de school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen  x 

n Er is scholingsbeleid voor bovenstaande expertise  x 

o De zorgcoördinator heeft ruime kennis van competenties  x 

  

                                                                 
2 Voor dyscalculie worden nog extra materialen bijeengebracht. 
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Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwe-
zig 

p Docenten/mentoren beschikken over competenties:   

 .  Betrekken van ouders bij de onderwijsondersteuning  x 

 .  Voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s  x 

 .  Voeren van leerlingbespreking  x 

 .  Opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelingsperspectief  x 

Samenwerking met externen 

a Samen met ketenpartners inhoud geven aan preventieve en curatieve ondersteu-
ning door: 

  

 .  Interventies van School Maatschappelijk Werk  x 

 .  Inschakelen van de Jeugdarts  x 

 .  Afstemming met Centrum Jong  x 

 .  Inschakelen van Jeugdteam en geïndiceerde zorg  x 

Aspecten In 
 ontwikkeling 

Aanwe-
zig 

 .  Inschakelen van GGZ  x 

 .  Adequate communicatie met leerplichtambtenaar  x 

b De school heeft een Extern Advies Team (EAT)  x 

c De school werkt samen met en stemt af met professionals  x 

d De school werkt samen met ketenpartners  x 

e Experts van externe organisaties zijn beschikbaar  x 
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Bijlage 2: Schoolondersteuningsprofiel (compacte versie)    

 
 

Schoolgegevens 

 
Saenstroom opdc, schakelklas en vmbo onderbouw  
Noorderstraat 3 
1521 KA Wormerveer 
Schakelklas en klas 1 en 2 vmbo 
170 leerlingen  
 

Ondersteuning begeleidingsschool 
 
Inleiding 
Reguliere vo-scholen in de Zaanstreek zijn zogeheten ‘begeleidingsscholen’: deze scholen 
volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet, hebben een sterke interne ondersteunings-
structuur, bieden verschillende ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en onder-
houden actief werkrelaties met externe deskundigen.  
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften 
van de leerling en waar nodig wordt extra tijd en aandacht aan de individuele leerling ge-
schonken. Basisondersteuning is altijd voor alle leerlingen beschikbaar. 
Alle scholen bieden ook een of meer arrangementen voor extra ondersteuning. Deze zijn 
beschikbaar voor door het Intern Ondersteunings Team aangewezen leerlingen. 
 
De dialoogschool - dit geldt dus voor Saenstroom opdc - draagt zorg voor een maximale en 
voortdurende dialoog over de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel intern 
(bijvoorbeeld mentor-leerling) als naar buiten met ouders en deskundigen. Alleen bij ernstige 
problematiek worden leerlingen doorverwezen naar het vso.  
 
De ondersteuningsstructuur van de school is zodanig dat aansluiting op de onderwijsbehoef-
ten van de leerlingen wordt gewaarborgd.  
De dialoogschool heeft ook extra expertise beschikbaar op het gebied van diagnose en on-
derzoek, docenten hebben afgesproken hoe met leerlingen wordt omgegaan en lessen wor-
den zo nodig aangepast aan omstandigheden en/of aan kenmerken van de leerlingen, zoals 
intelligentie,  leerstijl en fysieke beperkingen.  
De dialoogschool beschikt ook over aanvullende programma’s en trainingen en als de leerling 
uitstroomt, wordt een advies meegegeven en er is sprake van nazorg.  
Een dialoogschool biedt basisondersteuning voor alle leerlingen en extra ondersteuning voor 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
 
 

Aanbod basisondersteuning Saenstroom opdc (dialoogschool) 

 
Saenstroom opdc biedt de volgende basisondersteuning aan: 
 
1. Nauwgezet signaleren, bespreken, registreren en onderzoeken van onderwijsbehoeften 

 In kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen naar aanleiding van 

de informatie bij aanmelding en de overdrachtsgegevens. 

 Invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem van de school: basisvaar-

digheden, referentieniveaus en sociaal emotionele ontwikkeling. 
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 Vier keer per jaar een bespreking van de leerlingen en analyse van de op-

brengsten. 

 Indien nodig inschakelen van diagnostische expertise. 

 

2. De school heeft een veilig schoolklimaat 

 De school heeft een verzuimprotocol, pestprotocol en interne contactper-

soon. 

 De school hanteert het convenant ‘Veilige School’, de ‘Meldcode Kindermis-

handeling en huiselijk geweld’ en heeft gemeenschappelijke afspraken/ge-

dragscodes. 

 
3. Er is veel aandacht voor differentiatie: aansluiten bij wat de individuele leerling nodig heeft 

 Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (opp). 

 Aanpassingen in de lessen aan niveauverschillen en de leerstijl van leer-

lingen. 

 Protocollen voor dyslexie en dyscalculie. 

 Een protocol voor medische handelingen. 

 Aanpassingen voor leerlingen met een fysieke beperking. 

 Programma’s voor training sociale vaardigheden, faalangstreductie, intro-

ductie zij-instromers, studievaardigheden en huiswerkbegeleiding. 

 
4. Extra aandacht en tijd voor de leerling indien nodig 

 Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 

 
5. Samenwerking met externe deskundigen en betrokkenen 

 Schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, Jeugdteam (Centrum Jong) GGZ, 

leerplichtambtenaar. 

 
 

Extra ondersteuning 

 
Saenstroom opdc biedt de volgende extra ondersteuning aan: 
 
1. Trajectgroep 

Via de Trajectgroep wordt extra ondersteuning geboden aan leerlingen, die meer behoefte 
aan ondersteuning hebben dan dat het opdc als basisondersteuning biedt. Deze leerlingen 
zitten in een gewone mentorklas. Zij kunnen van 08.00 tot 16.00 uur een beroep doen op de 
faciliteiten van de Trajectgroep. 
De ondersteuning die zij krijgen is van grote betekenis voor de leerlingen, het maakt dat hun 
schoolcarrière binnen Saenstroom aanmerkelijk  soepeler verloopt dan zonder deze onder-
steuning het geval zou zijn. 
De trajectgroep biedt de leerlingen: 
 

 Een vaste plek en een vaste persoon (de hele week) om naar toe te gaan voor begelei-

ding. 

 Als er een gesprek of een time-out nodig is, kan de leerling naar de Trajectruimte. 

 Een rustige plek om huiswerk te maken. 

 De dag beginnen en/of afsluiten (plannen van het schoolwerk en agendabeheer). 
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 Een plek waar gesprekken met de trajectgroepbegeleider worden gevoerd.  

       
De betekenis van de trajectgroep voor de ouders: 

 Een vaste plek en een vaste persoon op school, goed bereikbaar. 

 Uitwisselen van informatie en met elkaar komen tot een plan van aanpak. 

 Logistiek gemak met betrekking tot het bijsturen en evalueren van het ontwikkelingsper-

spectiefplan en het afstemmen met alle betrokkenen. 

 
 
 
2. Inzet specialisten opdc 

 De orthopedagoog schrijft de dossieranalyse en geeft gedurende het jaar 

handelingsadviezen aan docenten, ondersteunt leerlingen via observaties. 

Hij/zij komt met voorstellen voor een gedragsaanpak en ondersteunt het op-

stellen van het uitstroomadvies. 

 De psycholoog doet persoonlijkheids- en capaciteitenonderzoek, adviseert 

mentoren, begeleidt leerlingen individueel via gesprekken en stelt een plan 

van aanpak op. 

 De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de ouders die met vragen zit-

ten rond de opvoedingssituatie thuis. 

 
3. Interventieteam 

Het interventieteam biedt tijdelijke intensieve aandacht als er in een klas een zwaardere pro-
blematiek wordt geconstateerd, bijvoorbeeld door interactie tussen leerlingen onderling of 
tussen leerlingen en docent.  
Daarbij is sprake van een bundeling van expertise en een gerichte inzet daarvan. 
Het team bestaat uit de coördinator ondersteuning en begeleiding, de psycholoog, de ortho-
pedagoog, de trajectgroepbegeleider, een docentbegeleider, een leidinggevende, een aantal 
vakdocenten  en de betrokken mentor.  
Het interventieteam bespreekt de problematiek met alle betrokkenen, maakt een analyse en 
biedt specifieke ondersteuning. 
 
4. Individuele trajecten 

Voor een aantal leerlingen met heel specifieke ondersteuningsbehoefte worden individuele 
trajecten/arrangementen ingericht.  
Hier kan gedacht worden aan aanpassingen in het onderwijsprogramma, aanpassingen aan 
het gebouw, het inzetten van speciale hulpmiddelen en individuele coaching.     
Ouders, leerling en school hebben overleg om samen tot een specifiek traject te komen. 
 

 

 
Voor meer informatie:  

Zie ook het schoolondersteuningsprofiel op www.saenstroom.nl 
 
 
 


