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Inleiding  
 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor 
voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende 
onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het 
samenwerkingsverband www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: 

• welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband; 
• de ondersteuningsprofielen van de scholen; 
• wat de basisondersteuning is van alle scholen in het samenwerkingsverband  

 
Wat is een schoolondersteuningsprofiel?  

Het ondersteuningsprofiel beschrijft welke voorzieningen op school zijn getroffen voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Deze voorzieningen kunnen in samenwerking met ketenpartners 
worden geboden. In het schoolondersteuningsprofiel wordt daarnaast beschreven wat de grenzen van 
de ondersteuningsmogelijkheden zijn en welke ambities de school heeft in de toekomst.  

Wat is het doel van het schoolondersteuningsprofiel?  

Het schoolondersteuningsprofiel is de onderlegger voor de match tussen de ondersteuningsvraag en 
het ondersteuningsaanbod. Aan de hand van het profiel wordt bepaald welke leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag wel of niet toelaatbaar zijn. Bovendien hebben scholen de plicht om 
aangemelde, maar afgewezen leerlingen naar een onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband 
te begeleiden die beter bij ze past. 

Het samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden waar rsg de Borgen toe behoort, heeft de 
volgende missie:                                                                                                                                  
Passend onderwijs betekent dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij 
recht op heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden 
georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. 
Goed onderwijs betekent docenten met didactische kwaliteiten, een positief pedagogisch klimaat, 
kunnen omgaan met verschillen, aandacht voor talentontwikkeling, handelings- en opbrengstgericht 
werken en meetbare resultaten. 

De ambitie van het samenwerkingsverband vertaalt zich naar de volgende doelstellingen: 
Meer leerlingen in het regulier en minder in het speciaal onderwijs;  
• Aandacht voor talentontwikkeling;  
• Doorgaande onderwijs- en ondersteuningsroutes; 
• Geen thuiszitters; 
• Minder leerlingen in tussenvoorzieningen;  
• Focus op het versterken van de deskundigheid van medewerkers;  
• Meer ondersteuningsexpertise binnen de reguliere school (en niet daarbuiten); 
• Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken;  
• Medewerkers kunnen omgaan met verschillen; 
• Een professionele en lerende cultuur; 
• Samenwerken vanuit vertrouwen; 
• Samenwerking met cluster 1 en 2, samenwerkingsverbanden primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroeps- onderwijs in verband met continuïteit en doorgaande lijnen;  
• Samenwerking met partners als gemeenten en instellingen voor jeugdhulp. 
 
 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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Voor  rsg de Borgen is deze missie vertaald in de ambitie om leerlingen passend onderwijs te bieden 
onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.  
Goed onderwijs voor alle leerlingen is de basis voor passende ondersteuning. Centraal daarin staat: 
• Dat leerlingen in de juiste onderwijsleersituatie successen moeten behalen; 
• Een leerroute kunnen doorlopen passend bij hun capaciteiten en mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle leerlingen 
volgen het 

onderwijs dat bij 
hen past 

3 

Er zijn voldoende fysieke 
voorzieningen van goede 

kwaliteit 

2 

Er is specialistische en 
toegankelijke ondersteuning 

voor leerlingen die dat 
nodig hebben 

1 

Het onderwijs op de 
school is van goede 

kwaliteit 

Leerlingen leven 
gezond 

Leerlingen voelen 
zich veilig 

Alle leerlingen 
succesvol op school 
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1. De visie en missie van de Esborg op leren en ontwikkelen 
Missie 
De Esborg onderschrijft de missie van Onderwijsgroep Noord en rsg de Borgen. De Esborg is een 
leer- en leefgemeenschap waar de individuele persoonlijke ontwikkeling, positieve mogelijkheden, 
talenten en ambities van de leerling centraal staat. De verschillen tussen de leerlingen zijn te groot om 
ze allemaal langs dezelfde maatlat te kunnen leggen aan het eind van hun praktijkonderwijsloopbaan.  
De leerlingen zullen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal 
specifieke, gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. De Esborg gaat daarbij uit van de individuele 
mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen 
leerlingen zo zelfstandig mogelijk en volwaardig in de maatschappij meedoen. Ze zijn binnen eigen 
mogelijkheden in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en een actief 
burger te zijn. De vier domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap geven die breedte goed en 
herkenbaar aan. 
     
Visie 
De Esborg realiseert haar missie door cyclisch en doelgericht te werken aan individuele 
(leer)trajecten, die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de 
leerlingen en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan 
de maatschappij, rekening houdend met eigen verantwoorde keuzes, wensen en behoeften. Er wordt 
maatwerk geleverd. De Esborg wil zichtbaar zijn in de omgeving, luisteren waar behoefte aan is, 
vertellen wat je doet, wat je nodig hebt om de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige en 
volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Externe partners worden betrokken bij de 
ontwikkelprocessen van leerlingen. De Esborg is een netwerkschool om voor de leerlingen optimaal 
onderwijs te kunnen verzorgen.   
 
Onderwijskundige visie 
Wij zien een leerling van het praktijkonderwijs als een leerling met mogelijkheden. We gaan uit van 
wat de leerling kan en de begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en 
arbeidstoeleiding. Daarbij vinden we het van groot belang dat de leerling zich competent voelt. Dat wil 
zeggen dat de leerling ervaart dat hij/zij iets kan en daarbij het succes aan zichzelf kan toeschrijven. 
De leerling ervaart plezier in het eigen kunnen en krijgt meer zelfvertrouwen. De leerling moet zich ook 
autonoom voelen, dat wil zeggen dat de leerling het gevoel moet hebben dat hij/zij iets kan zonder dat 
anderen hen daarbij moeten helpen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de relatie onderling en 
met docenten goed is, we willen dat leerlingen in een veilige omgeving leren. De leerlingen merken 
dat anderen geïnteresseerd zijn in wie je bent en wat je doet.  
 
Visie op de docent als ondersteuner 

De medewerkers van de Esborg spelen een cruciale rol als begeleider van het proces van formuleren 
van haalbare, maar ook uitdagende leerdoelen, het inrichten van het leerproces en reflectie op het 
resultaat. Het vraagt veel van de docenten o.a.: het centraal stellen van de leerling in een veilige 
leeromgeving, het vertrouwen van de leerling en hun ouders en een open dialoog met leerlingen en 
hun ouders. Daarnaast hoofd- en subdoelen kunnen onderscheiden, maar ook met elkaar in verband 
brengen. Inschatten wat de leerling aankan, een leertraject (groot of klein) didactisch effectief 
arrangeren. Leerlingen leren reflecteren en samenwerken met interne en externe partijen. 

Schakelklas: 

Voor leerlingen die een speciale, extra benadering / ondersteuning nodig hebben om eventueel op 
termijn het VMBO-diploma te behalen, heeft de Esborg een schakelklas. Het lesprogramma van deze 
groep bestaat uit het VMBO-BB programma, uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden van 
de individuele leerling. 



 5 

2.  Ondersteuningsstructuur 
 

 
 
 
Fundament: Het fundament voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen ligt in het uitgangspunt:  
Iedere leerling op de juiste plek 
 
Een sterke basis ( basisondersteuning- niveau 1): 
Het begrip basisondersteuning staat niet in de wet. Basisondersteuning kan verschillen per 
samenwerkingsverband, maar wordt binnen één samenwerkingsverband eenduidig geformuleerd.   De 
basisondersteuning geldt voor alle scholen in het samenwerkingsverband en betreft een gezamenlijke 
afspraak  over de basiskwaliteit op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De 
basisondersteuning is verdeeld in 13 thema’s, die u kunt lezen in het ondersteuningsplan (Portal). 
Binnen het  samenwerkingsverband VO 20.02 Groningen Ommelanden, streven wij naar een sterke 
basis binnen de scholen zelf: het zwaartepunt voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen ligt 
in de scholen. Onder de basisondersteuning vallen de maatregelen zoals het bieden van remediale 
hulp. Ook coaching en begeleiding door deskundigen binnen onze school (intern begeleider, 
psycholoog, logopedist behoren tot de basisvoorzieningen van onze school.  
Een voorwaarde om passend onderwijs te bieden is een goed werkende ondersteuningsstructuur in 
en om de school. Dat de basisondersteuning in het praktijkonderwijs zeer veel elementen heeft die 
elders in het onderwijs als extra worden verondersteld, heeft haar oorzaak in de 
ondersteuningsbehoeften van haar doelgroep, waarvoor een integraal, niet deelbaar, aanbod van 
onderwijs en ondersteuning is uitgewerkt met de daarbij passende directe bekostiging op het huidige 
niveau (01-10-2013).De huidige bekostiging en het hoge niveau van basisinterventies maakt het 
mogelijk dat het praktijkonderwijs met leerlingen oplossingsgericht succesvol kan zijn. De interventies 
zijn afgestemd op de leerbaarheid van de leerlingen en de daarmee gepaard gaande specifieke 
ondersteuningsbehoeften.  
 
 
Steun waar nodig (aanvullend op de basisondersteuning- niveau 2):  
Voor een deel van de leerlingen is de sterke basis binnen de scholen niet voldoende om tegemoet te 
komen aan hun onderwijs- en/of ondersteuningsvraag. Zij krijgen aanvullende ondersteuning. Dit kan 
verdiepend  (extra uitdaging) of intensiverend (extra ondersteuning) zijn. Deze ondersteuning kan 
kortdurend of langdurend zijn, gericht op een individu of een groep, en kan binnen of buiten de school 
worden geboden. Na verlaten van de Esborg wordt de leerling nog 2 jaar gemonitord en kan er 
eventueel in samenwerking met de netwerkpartners een vorm van nazorg geboden worden.  
Speciaal waar het moet: 
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Een klein deel van onze leerlingen heeft een dusdanige ondersteuningsvraag dat dit de mogelijkheden 
van de Esborg overstijgt en plaatsing in de tussenvoorziening of het voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO) noodzakelijk is. Voor deze laatste groep wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door 
het samenwerkingsverband. Dit zal met de ouders/verzorgers worden besproken.  
 

  De ondersteuningsstructuur op de Esborg kan door de onderstaande vormen van overleg weergeven 
worden. Hierbij hoeven niet alle stappen in het begeleidingsproces doorlopen worden. De leerling 
staat centraal: er wordt gekeken wat de leerling nodig heeft in zijn /haar leerproces en er wordt 
maatwerk geboden.  

 
 

De mentor vervult een coachende rol die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, respect, 
samenwerking en betrokkenheid. De vakdocent is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar  
vak. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor signaleren, analyseren en de uitvoering van het 
handelen rondom de leerling. Contactpersonen van het Centrum Jeugd en Gezin nemen deel aan het 
ondersteuningsteam van de school. Binnen de Esborg wordt het plan-do-check-act model gebruikt in 
het continue proces van het planmatig werken; cyclisch, handelings- en ontwikkelingsgericht.  
 
Op school wordt een duidelijke ondersteuningsstructuur gehanteerd. Er zijn  vaste medewerkers 
aangewezen die deze ondersteuning bieden. In het onderstaande schema staan de betreffende 
collega’s weergegeven. 
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Tabel 1. Overzicht ondersteuningsmedewerkers Esborg  

Medewerker Wie Taken 

Mentor  

 

Zie Portal De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor volgt de 
ontwikkelingen van zijn leerlingen, houdt betrokkenen op de hoogte en 
coördineert het ondersteuningsproces.  

Afdelingsdirecteur Jaap 
Oosterloo 

De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid, en 
aanmelding en plaatsing.  

Ondersteuningscoördinator Dita de Wit De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning en regelt het 
doorverwijzen naar externe hulpverleners. Daarnaast begeleidt zij de 
docenten, ouders en leerlingen in dit proces en evalueert zij de begeleiding en 
stemt dit af.   

Vertrouwenspersoon Joop              
van Dijk 

De vertrouwenspersoon is er voor zaken die leerlingen, docenten of ouders in 
vertrouwen willen bespreken. Hij verwijst naar de juiste 
contactpersonen/hulpverleners.  

Stagecoördinator beroepen 
 
 
Stagecoördinator 
maatschappelijke stage 

Tineke 
Haaisma 
 
Jan van der 
Tuin 

De stagecoördinator is het aanspreekpunt voor beroepsstages  
 
 
De stagecoördinator MAS is het aanspreekpunt voor maatschappelijke stages 

Logopedist Moniek 
Dissel 

De logopedist test en begeleidt/voert behandelingen uit op het gebied van taal, 
spraak en lezen. Zij begeleidt daarnaast dyslectische leerlingen en brengt het 
spraak/taal niveau van NT2-leerlingen in kaart en begeleidt deze leerlingen 
individueel.  

Schoolpsycholoog  Jannie van 
den Akker 

De schoolpsycholoog signaleert preventief, diagnosticeert, adviseert en 
begeleidt het team en leerlingen waar nodig. Zij is eveneens betrokken bij 
toelating en plaatsing en het afgeven toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) voor 
het praktijkonderwijs.  

Consulent passend  onderwijs Annie Kuiler 
Marchien 
Emmens 

Bij  het realiseren van ondersteuning op niveau 1,2 en 3 kan een beroep 
worden gedaan op de consulent passend onderwijs. 
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Wat bieden wij o.a. aan (extra) ondersteuning ? 
 
Als een leerling afwijkt van de verwachte ontwikkeling op grond van het uitstroomperspectief kan er 
ingezet worden op individuele en/of deelgroep ondersteuning. Dit kan zowel gelden voor het werken 
aan achterstanden als het verder uitbreiden van de sterke vaardigheden.  
 
Niveau Verdieping  Intensivering 
Op niveau van de klas - differentiatie 

 
Ondersteuning: 
- kleine groepen (max. 15 leerlingen) 
- individuele ondersteuning door mentor 
- coachingsgesprekken met alle leerlingen 
- huisbezoek /ouderbezoek waar nodig 
- ondersteuning logopedist 
- ondersteuning psycholoog 
- intern ondersteuningsteam  
- vertrouwenspersoon 
 

Op niveau van de 
groep 

Extra uitdaging wordt geboden 
in de vorm van 
- talent ontwikkeling 
- branchegerichte cursussen 
- IVIO examens Nederlands,  
  Engels, rekenen. 
- inzet PBS 
- schakelprogramma 
- individuele trajecten gericht  
  op uitstroomperspectief: 
D: Dagbesteding, begeleid  
    wonen.  
C: Arbeid met begeleiding, 
    begeleid zelfstandig wonen 
B: Arbeid zonder begeleiding 
A: Vervolgonderwijs 

Ondersteuning: 
- herhaling instructie 
- verlengde instructie 
- meer leertijd 
- ondersteunende materialen 
- inzet ondersteuningsteam: ondersteuningscoördinator,   
  logopedist, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts,  
  leerplichtambtenaar (CJG). 
- observaties 
- SOVA training 
- Inzet PBS 
- schakelprogramma 
- zelfredzaamheidsgroep  

Op niveau van de 
leerling  

Extra uitdaging wordt geboden 
in de vorm van  
- kortere instructie 
- complexere stof 
- uitdagingen op niveau 
- beroepsstage 
- maatschappelijke stage 
- werken in de sectoren 
- symbiosetraject MBO 

Ondersteuning: 
- intensieve individuele ondersteuning en individuele  
  ontwikkelingsgesprekken door mentoren 
- inzet psycholoog  
- inzet logopedist (o.a. NT2) 
- herhaling instructie 
- meer leertijd 
- leerstrategieën  
- meer concrete opgaven 
- nazorg 
- inzet consulent passend onderwijs 
- inzet tussenvoorziening de Noordwester 
- symbiosetraject VSO 
- inzet expertise- en consultatieteam (ECT) van het   
  samenwerkingsverband 
- GGD check 

 
 
Schoolbrede inzet i.v.m. verhogen leeropbrengsten 
 
De volgende maatregelen, interventies worden schoolbreed ingezet m.b.t. het verhogen van een opbrengstgerichte passend 
onderwijsklimaat in de school. Te denken valt aan doelgroepenbeleid, taal en rekenbeleid, klassenverkleining, signaleren van 
onderwijs- en hulpvragen, aanpak leergebied overstijgende doelen.  
 
- Korte lijnen met ouders/ verzorgers; 
- Docenten zijn en worden intensief betrokken bij de leerling en zijn /haar leerloopbaan; 
- Duidelijke visie en aanpak op het gebied van doorstroom naar werk (passende modules), gerichte cursussen,  
  stage, werk en nazorg. 
- Regelmatig besprekingen waarbij o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling,( praktische) vaardigheden 
  die een signaleringsfunctie hebben worden besproken en waar afspraken worden gemaakt , het handelen en acties worden 
  ingezet om leerlingen naar  het einddoel te brengen.  
- Ontwikkelen curriculum voor vak- en vormingsgebieden 
- Werken aan taal- en rekenbeleid.  
- Bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid. 
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De Esborg streeft ernaar het niveau van haar interventies zo concreet mogelijk te krijgen en daarmee 
uitval of verwijzing te minimaliseren. Dat streven heeft geleid tot een onderwijsconcept binnen 
verplichte kaders, waarin de individuele leerroute van de leerlingen maximaal tot wasdom moet 
kunnen komen op grond van interesse en in een keuze voor het leren van de noodzakelijke 
basisvaardigheden en het volgen van een beroepsgericht traject in de sectoren groen, detail, techniek 
en zorg &welzijn. De mentor is de spil van de begeleiding en ondersteuning en houdt zich bezig met: 
het leren leren; het leren kiezen (loopbaanleren), leren leven en leren werken. Het praktijkonderwijs 
richt haar onderwijs in binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Alle 
vaardigheden gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid die belangrijk zijn om goed mee te doen 
in de maatschappij, komen hier aan bod. De vaardigheden worden verwerkt in het lesaanbod in een 
eigen leerweg. Het uitgangspunt van de school is dat elke leerling zich zoveel mogelijk vaardigheden 
eigen maakt. De leerling leert aan zichzelf eisen stellen en leert omgaan met de eisen die anderen 
aan hem of haar stellen.   
 
De school ziet de ouders/ verzorgers als volwaardige partners in het (ondersteunen) van het 
onderwijsproces gezien. De school betrekt de ouders/verzorgers bij de schoolloopbaan van hun kind. 
Dit gebeurt onder andere door middel van :  
- huisbezoeken ( indien noodzakelijk); 
- bespreking ontwikkelingsperspectief (OPP).  Elke leerling werkt met een OPP waar de   
  uitstroombestemming en ondersteuningsbehoeften van de leerling in  wordt  bijgehouden; 
- contactavonden: naar aanleiding van het individueel ontwikkelingsplan (IOP);  
  De school stelt de (hulp)vraag van de leerlingen en hun mogelijkheden centraal. Ze is  
  handelingsgericht. Het IOP is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch handelen in de  
  dagelijkse praktijk. Het is regelmatig onderwerp in een coachingsgesprek tussen leerling en mentor  
  en wordt tweemaal formeel vastgelegd door leerling, ouders en school middels ondertekening. Het  
  IOP is in de leerlingbespreking leidend.  
- ouderavonden / informatieavonden 
- kennismakingsgesprekken, individuele gesprekken 
 
Ouders kunnen meepraten en meedenken over schoolse zaken in de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad en in de ouderraad.   
 
3-a: Toelaatbaarheid:  
De toelating is afhankelijk van de toelatingseisen die (deels) wettelijk vastgelegd zijn. 
Leerlingen met een IQ in de bandbreedte van 55- 75/80 kunnen worden toegelaten tot het 
praktijkonderwijs als ze een leerachterstand van minstens 3 jaar hebben (een  leerrendement van 
minder dan 50 %) op minimaal  twee van de volgende vier gebieden:  
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.  
Bij die twee gebieden moet dan in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zitten. 
Bij tegenstrijdige criteria is over het algemeen het leerrendement doorslaggevend in het besluit tot een 
TLV Pro aanvraag. 
 
Voor toelaatbaarheid tot de schakelklas : 
Bij plaatsing in de Schakelklas op de Esborg spelen naast de criteria voor PrO ook sociaal emotionele 
factoren en de motivatie/werkhouding van de leerling een belangrijke rol. 
Bij de aanwezigheid  van een dyslexie of een dyscalculie verklaring wordt dit meegenomen in het 
advies. 
 
De eerste school waar wordt aangemeld heeft zorgplicht: de taak om een passende onderwijsplek te 
bieden of door te geleiden naar een andere, passende plek. Bij aanmelding moeten de ouders 
aangeven of ze verwachten dat hun kind ondersteuning nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen.  
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3-b: Wat zijn de grenzen aan onze ondersteuning? (wat kunnen we niet?) 
 
De Esborg streeft er naar de ondersteuning voor de leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte te 
geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin wij als school de grenzen van onze 
mogelijkheden ervaren. In het algemeen geldt dit bij leerlingen met een zware externaliserende 
gedragsproblematiek, een meervoudige, complexe problematiek of als het gaat om leerlingen met een 
te gering ontwikkelingsperspectief. Het is mogelijk dat dit speelt bij aanmelding van een leerling bij 
onze vestiging, maar het kan ook gaan spelen gedurende de tijd dat een leerling bij ons op school zit. 
Enkele voorbeelden van situaties waarin de grens van onze mogelijkheden bereikt kan worden:  

• Verstoring van rust en veiligheid: indien een leerling zodanig grote gedragsproblemen heeft, 
dat dit leidt tot (verwachte) ernstige verstoring van de rust en orde in de klas of de veiligheid 
van de leerlingen en personeel in geding is. 

• Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs: indien een leerling een beperking 
heeft die een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en 
behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot zijn 
recht kan komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die verpleegkundige handelingen 
nodig hebben; het personeel van de school is hier onvoldoende voor toegerust. Ook speelt 
mee dat huidige wet- en regelgeving op het terrein van zorg en onderwijs beperkingen oplegt 
aan een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg. 

• Verstoring van het leerproces voor andere leerlingen: indien het onderwijs aan de leerling met 
een beperking een zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de docent dat daardoor de 
tijd en aandacht voor de overige leerlingen in de klas onvoldoende of in het geheel niet kan 
worden geboden.  

• Te geringe leerbaarheid: de leerling moet aan schoolse activiteiten kunnen deelnemen. Er zal 
dus een voldoende mate van leerbaarheid moeten zijn en de leerling moet een reële kans 
hebben uit te stromen naar werk. 

• Slechtziende leerlingen: opvang van deze doelgroep zal nader bestudeerd moeten worden en 
is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling. Onze school kan niet 
voorzien in de ondersteuningsbehoefte(n) van blinde leerlingen. 

• Slechthorende leerlingen: opvang van deze doelgroep zal nader bestudeerd moeten worden 
en is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte(n)  van de leerling. Onze school kan niet 
voorzien in de ondersteuningsbehoefte(n) van dove leerlingen. 

• Leerlingen met motorische beperkingen: de praktijklokalen zijn beperkt toegankelijk voor 
rolstoelafhankelijke leerlingen. Opvang van deze doelgroep zal nader bestudeerd moeten 
worden en is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling.  
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In alle gevallen wordt steeds een individuele afweging gemaakt of de Esborg in staat is om voldoende 
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarbij staat het belang van de 
leerling voorop. Voor de school speelt ook de complexiteit van de ondersteuningsvraag mee, de 
beschikbare expertise en de hoeveelheid leerlingen met speciale onderwijsbehoefte(n) in een groep. 
Daarnaast speelt binnen de school de grootte in het geheel mee en de onderwijssoort waarvoor de 
plaatsing gevraagd wordt. De school kan hiertoe de expertise van de Commissie Overleg Toelating 
van rsg de Borgen en Terra Oldekerk inroepen, maar ook het samenwerkingsverband.  
 
De eerste school van aanmelding heeft zorgplicht. Zorgplicht houdt niet automatisch plaatsingsplicht 
in. Wanneer de Esborg niet voldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van 
een leerling wordt naar een passende onderwijsplaats gezocht. Bij aanmelding moeten ouders 
aangeven of ze verwachten dat hun kind ondersteuning nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. 
 
Voor die leerlingen waarvoor de Esborg uiteindelijk geen opvang denkt te kunnen bieden, zal in de 
meeste gevallen plaatsing in de vorm van speciaal voortgezet onderwijs gewenst zijn. 

Na plaatsing 
Het komt voor dat leerlingen vastlopen op school. Het lukt even niet. Voor leerlingen die binnen het 
regulier voortgezet onderwijs op welke manier dan ook vastlopen is er de tussenvoorziening de 
Noordwester. Tijdens het verblijf op de Noordwester wordt getracht de leerling voor te bereiden op 
terugkeer in regulier onderwijs, naar een meer passende vorm van onderwijs of naar een werkplek te 
begeleiden. De voorziening is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs van rsg de Borgen 
en Terra Oldekerk. 
Natuurlijk zijn wij er op gericht om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Wij zullen dan 
ook hiervoor de expertise van de tussenvoorziening inschakelen.  
 
Tussenvoorziening de Noordwester:  
Het hoofddoel van de tussenvoorziening is om de schoolloopbaan na de plaatsing weer zoveel 
mogelijk regulier te vervolgen. Een tweede kans, maar geen vrijblijvende.  
De duur van het verblijf loopt van enkele weken tot in enkele gevallen een heel schooljaar. 
Het onderwijs voldoet overal aan de wettelijke normen en er wordt volwaardig getoetst. De 
toeleverende school is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en is op de hoogte van de 
vorderingen. De ondersteuning is een  gedeelde verantwoordelijkheid tussen school van herkomst en 
de Noordwester. De leerlingen blijven ingeschreven op de school van herkomst. 
 
Thuiszittende leerlingen 
Indien het op school na plaatsing niet lukt om de ondersteuning voor de leerling passend vorm te 
geven, dan heeft de school een inspanningsverplichting wanneer een leerling thuis komt te zitten.  
Thuiszittende leerlingen worden in een zo vroeg mogelijk stadium gemeld bij leerplicht en het 
samenwerkingsverband. Daarnaast bieden we de leerling die thuis zit het volgende: 
a. een thuiswerkplan, waarmee de leerling thuis aan het werk kan met de lesstof die in de groep/klas 
wordt aangeboden 
b. twee keer per week twee uur aanwezigheid met begeleiding op school waarbij het thuiswerkplan 
wordt besproken, er extra instructie plaats kan vinden en toetsen kunnen worden afgenomen. 
 
Natuurlijk zijn wij er op gericht om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Wij zullen dan 
ook hiervoor de expertise van de tussenvoorziening inschakelen.  
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4  Wat zijn onze ambities? 

Waar gaat de Esborg zich de komende jaren in ontwikkelen als het gaat om de ondersteuning van 
leerlingen?  
 
Onderdeel  Omschrijving 
Professionaliseren 
van het team 

- versterken mentoraat 
- verbreden didactische vaardigheden 
-  versterken klassenmanagement 
- versterken opbrengst- en handelingsgericht werken 
- werken in kern- en expertiseteams 
- volgen van de ABC cursus  
 

Vestiging specifiek  -  versterken pedagogische aanpak door PBS  
-  uitbouwen van differentiatie PrO en schakelklas 
-  inspelen op ontwikkelingen in de regio (arbeidsparticipatie, transitie jeugdzorg, passend  
   onderwijs) 
- versterken gepersonaliseerd leren (OPP/IOP en transitie OPP) 
- bevorderen maatschappelijke betrokkenheid  
- actualisatie curriculum waarin de 4 domeinen  werken, wonen, vrije tijd en burgerschap worden  
   uitgewerkt 
- werken aan doorlopende leerlijnen 
- ontwikkelen van passende perspectieven 
- regionale ontwikkelingen t.a.v. ondersteuning (structuren, passend aanbod) 
- ontwikkelen taskforce thuiszitters 
- doorontwikkeling 10-14 aanpak in de regio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


