
Op de Esborg is de mentor 
de spil binnen de 
begeleiding van de leerling. 
Het team van de fase vormt 
de basis. De ontwikkeling 
van de leerling staat 
centraal en de leerling 
wordt betrokken bij het 
leerproces. Via coaching  
wordt de leerling mede 
verantwoordelijk gemaakt 
voor zijn eigen leerproces 
en ontwikkelt zijn eigen 
talenten. 
 

Individueel OntwikkelingsPlan 
(IOP) / Ontwikkelings-
PerspectiefPlan (OPP) Iedere 

leerling op de Esborg heeft een 
IOP/OPP. Dit is een plan dat door 
de leerling, ouder/verzorger en 
mentor wordt opgesteld. Daarin 
staan de wensen/verwachtingen 
van alle partijen. De leerling wordt 
betrokken bij het opstellen van 
leerdoelen. Het is tegelijkertijd ook 
een overeenkomst tussen leerling 
en mentor. De leerling maakt 
afspraken over waaraan hij wil 
gaan werken. 
 

Leerlingbespreking en 
stageoverleg Twee keer per 

jaar wordt de ontwikkeling van de 
leerling besproken in een 
leerlingbespreking van de fase. 
Naast de mentor, docenten en 
stagebegeleider van de leerling 
kunnen de schoolpsychologe, 
logopediste en 
ondersteuningscoördinator bij de 
bespreking aanwezig zijn. In de 
leerlingbespreking wordt gekeken 
naar de didactische, 
pedagogische en 
stagemogelijkheden van de 

leerling. Er worden afspraken 
gemaakt over hoe de begeleiding 
door het team vorm kan krijgen. 
Wat heeft de leerling nodig om 
zijn doel te bereiken.  
 
Ook kan bij zorg de 
schoolmaatschappelijk werker 
ingeschakeld worden voor een 
gesprek met ouders en/of 
leerling. 
Daarnaast kan een leerling 
ingebracht worden in het 
ondersteuningsteam. Naast de 
diverse ondersteuningsdisciplines 
binnen de school kan in het 
ondersteuningsteam gebruik 
worden gemaakt van 
hulpverleners buiten de school.  
Ouder(s)/verzorger(s) worden 
hierbij betrokken. 
 
Vanaf het 15e jaar worden 
leerlingen ook besproken in een 
stage-werkoverleg om te kijken 
waar de leerling op zijn/haar 
plaats is op de arbeidsmarkt. 
 

Extra ondersteuning 

Ouder(s)/verzorger(s) worden op 
de hoogte gesteld wanneer de 
extra ondersteuningsbehoefte 
van de leerling besproken gaat 
worden. 
Als de leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, dan 
kan dit binnen school geboden 
worden door de 
schoolpsychologe (gesprekken, 
video-interactie etc.) en door de 
logopediste (ondersteuning 
lezen/dyslexie, taal).  
Voor enige onderdelen van de 
extra ondersteuning maken we 
gebruik van externe 
deskundigen. Te denken valt aan 
bijv. MEE. Ouder(s)/verzorger(s) 
worden hierover van te voren 
ingelicht. 

Leerlingbegeleiding:  

de leerling is de maat 

 


