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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Leerlingbegeleider  

• Intern begeleider / zorgcoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Observatieklas 
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Schakelklas Havo /VWO 

• schakelklas HAVO/VWO voor leerlingen met 
internaliserende problemen en een grote 
structuurbehoefte 

• verlengde onderbouw PrO/VMBO 
 

 

Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Taal-/leesspecialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 
• Lid van het Kernteam 

• Lid van het jeugdteam/wijkteam vanuit de gemeente 

• expertise LZ/LG 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Sova training 

•  Rots & Water training 

• Faalangstreductie training 

• Examenvrees training 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Sova training 
• Maatwerk onderwijsarrangementen 



 

   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Onze school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen 
voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig 
hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke 
onderwijsplek. Dit kan een maatwerkprogramma zijn op de 
eigen school, maar ook een plek op een andere school die de 
leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de 
school en de ouders/verzorgers in de uitvoering van de 
zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring 
van ouders/verzorgersen en de school komt de 
ondersteuning van een kind ten goede.  

  
 De school biedt in de basisondersteuning, ondersteuning op 
zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak. 
De school heeft (binnen de zorgstructuur) de signalering 
vanuit docenten, mentoren, coördinatoren en 
leerlingbegeleiders versterkt en georganiseerd.   
De school werkt handelingsgericht in een cyclisch proces. 
Ouders en kind worden betrokken. Het ontwikkelings 
perspectiefplan wordt gezamenlijk opgesteld en uitgevoerd.  
De school biedt docenten onderwijs-zorg trainingen aan, met 
als doel leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte 
in de klas te kunnen bedienen. 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

Om het onderwijs passend te kunnen maken, wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit gebeurt 
echter binnen de grenzen van onze mogelijkheden.  
Het team monitort naast de schoolse resultaten, het sociaal –
emotioneel welbevinden van de leerlingen. Zijn er zorgen, 
dan zal op basis van kenmerken van het kind en kenmerken 
van de omgeving een inventarisatie worden gemaakt van de 
onderwijs-zorg en ondersteuningsbehoeften. Op basis van 
die inventarisatie wordt een ondersteuningsaanbod gedaan 
vanuit het basisaanbod van de school. Als de ingezette 
ondersteuning onvoldoende effectief blijkt en er geen 
verbetering zichtbaar is in de resultaten kan de leerling in 
aanmerking komen voor extra onderwijsondersteuning 
vanuit de bovenschoolse ondersteuning.  
Deze vorm van ondersteuning wordt kwantitatief begrensd 
door het beschikbare budget zoals vastgelegd in de 
(meerjarige) begroting van het samenwerkingsverband. 
Kwalitatief wordt de extra ondersteuning begrensd door dat 
wat de school vanuit de basisondersteuning minimaal moet 
kunnen bieden en aan de bovenkant door de 
ondersteuningsmogelijkheden die het speciaal onderwijs in 
huis heeft (diepteondersteuning). Stanislascollege Pijnacker 
is dan ook geen passende onderwijsplek voor leerlingen met 
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften waarvoor 
specialistische kennis en vaardigheden vereist is. Hierbij kan 
gedacht worden aan leerlingen die specialistische of zeer 
intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij 
een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. De 
school biedt geen ondersteuning op ADL-Algemene 
Dagelijkse verrichtingen.  
De school houdt bij aanname rekening met het aantal 
leerlingen met een extra onderwijs ondersteuningsbehoefte 
verspreid over de verschillende niveaus mavo/havo/vwo. De 
draagkracht van de klas als groep, alsmede de draagkracht 
versus draaglast van het team is leidend in de beoordeling of 
de school de onderwijs-zorg ondersteuning kan bieden die de 
leerling nodig heeft. 

 De school heeft ambities om leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte op de executieve functies te kunnen 
bedienen, zodat leerlingen kunnen voldoen aan 
de verwachtingen voor de vaardigheden die de school aan 
hen stelt. 
De school heeft ambities om in een vroegtijdig stadium een 
training aan de klas aan te kunnen bieden, indien de 
groepsdynamica hier om vraagt. 
De school heeft ambities om leerlingen die moeite hebben 
met de normen en waarden op school en/of zich 
ongemotiveerd in de school opstellen een gedragstraining 
en/of coachingstraject aan te bieden.  
  
 
 

 


