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Inleiding
Op Melanchthon vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en kan groeien als mens. Ieder kind 
heeft daarbij iets anders nodig om zichzelf verder te ontwikkelen. Binnen onze scholen is er ondersteuning 
en begeleiding beschikbaar voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. In dit ondersteuningsplan 
beschrijven we hoe op de scholen van Melanchthon invulling geven aan de ondersteuning. De beschreven 
ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het Ondersteuningsplan van Koers VO (2022-2026) en ingekleurd 
volgens de visie van Melanchthon. Dit plan is beschreven voor de komende vier jaar en zal in 2027 geëvalueerd 
en bijgesteld worden. Mochten er eerder landelijke of maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden die 
aanpassingen van onze scholen vragen, zal dit plan eerder bijgesteld worden.  

Achterin dit document vindt u een begrippenlijst, waarin u kunt terugvinden wat de verschillende begrippen 
en afkortingen betekenen. Ook vindt u hier de contactgegevens van iedere school. 

Visie op leerlingbegeleiding
Elke dag komen wij bij elkaar op onze Melanchthon-scholen om te ontwikkelen. Dat doen we door te groeien 
en te bloeien, door te vallen en weer op te staan en ook door het leren van normen en waarden en het 
ontdekken van je eigen pad. Samen leren we voor het leven. De scholen van Melanchthon bieden een plek 
voor persoonlijke ontplooiing. Iedere leerling heeft eigen sterke punten en eigen aandachtspunten. Daarbij 
bieden we alle leerlingen de basis van goed onderwijs en begeleiding en waar nodig behandelen we onze 
leerlingen bewust ongelijk binnen de bestaande wettelijke kaders. 

We kijken in de begeleiding van leerlingen naar hun talenten en onderwijsbehoeften. Dat betekent dat we 
gericht zijn op wat ze nodig hebben om tot leren te komen, lekker in hun vel te zitten en te presteren op het 
niveau dat bij hen past. Dat is een proces waarin we continu samen met de leerling, ouders  en eventueel 
andere betrokkenen in dialoog zijn. We zoeken elkaar bewust op en communiceren open en eerlijk met elkaar. 
In onze communicatie spreken we duidelijk wederzijds verwachtingen en verplichtingen uit en zoeken we 
samen naar de beste manier van begeleiding.  

Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van onze scholen is, in lijn met de afspraken binnen het samenwerkingsverband 
KoersVO, onderverdeeld in drie niveaus, namelijk basisondersteuning, basisplusondersteuning en extra 
ondersteuning. In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat de verschillende niveaus inhouden. 

Ondersteuning per vestiging - schoolprofiel 
Iedere vestiging heeft een eigen aanbod aan ondersteuning. De toelatingscriteria en mogelijkheden voor 
ondersteuning staan per vestiging beschreven in het  schoolprofiel. Ook kunt u per school meer informatie 
vinden in de schoolgidsen en de websites van de scholen (zie blz. 8).  Voor de overstap van de basisschool 
naar de brugklas, houden wij ons aan de afspraken van de Overstaproute. Leerlingen die zich (schriftelijk) 
aanmelden bij een vestiging van Melanchthon worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  
Wanneer er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften, vindt er een gesprek met de leerling en de ouders 
plaats om wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden uit te spreken ten aanzien van de ondersteuning op 
en buiten school. 

 
1 Met ouders bedoelen wij in dit document zowel ouders als verzorgers.

https://koersvo.schoolprofielen.nl/
https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/schooldocumenten/
https://www.koersvo.nl/voor-ouders/overstaproute/
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Een sterke basis: basisondersteuning
Een sterke basis houdt in eerste instantie in: goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarnaast betekent het dat 
er duidelijke afspraken zijn over zaken die gelden voor álle leerlingen binnen de school. Het gaat dan om:

• Heldere toelatingscriteria: wanneer het basisschooladvies en de ondersteuningsbehoefte van de  
 leerling passend is bij het aanbod van de school, kan een leerling op de school worden aangemeld.  
 Bij de overstap van de basisschool naar middelbare school conformeren onze scholen zich aan  
 de afspraken van de Overstaproute. De toelatingsvoorwaarden van de scholen zijn hier terug  
 te vinden.  

• Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen: Op elk van onze scholen houden we, passend bij de  
 doelgroep en de onderwijsvorm, zicht op leerlingen door onder andere individuele gesprekken met  
 leerlingen, mentorlessen, leerlingbesprekingen, het leerlingvolgsysteem en oudergesprekken. 

• Zorgen voor veiligheid en welbevinden van de leerlingen: Op onze scholen zorgen we er samen voor  
 dat leerlingen en  medewerkers zich veilig en prettig voelen. Dit doen we door gezamenlijk afspraken  
 te maken en onder andere in mentorlessen te bespreken hoe we met elkaar omgaan en wat we daarin  
 van elkaar verwachten. Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid en worden waar nodig op basis van  
 de resultaten en/of maatschappelijke ontwikkelingen acties ondernomen.  Binnen Melanchthon is  
 er een anti-pestbeleid. Daarin staat verwoord wat we doen om pesten te voorkomen en welke  
 aanpak we hanteren in het geval van pesten. Per vestiging is een anti-pestcoördinator aangesteld  
 die het aanspreekpunt is op het gebied van veilig schoolklimaat en pesten. Ook is er voor alle  
 leerlingen en medewerkers een interne (per school) en externe vertrouwenspersoon beschikbaar. . 

• Sterk mentoraat waarbij iedere leerling een mentor2 heeft: De mentor volgt de ontwikkeling van  
 de leerlingen uit zijn/haar mentorklas, bespreekt aandachtspunten met de leerling en neemt,  
 als dat nodig is, contact op met ouders. De mentor is de spil in het contact tussen leerling, ouders en  
 andere docenten. 

• Eigenaarschap van de leerling: De scholen binnen Melanchthon stimuleren bij de leerlingen een  
 actieve leerhouding en dagen hen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen  
 leerproces. We willen op al onze vestigingen onderwijs bieden dat het beste uit de leerling naar boven  
 haalt. Dat betekent dat leerlingen in overleg met de mentor aangemoedigd worden om zelf te  
 ontdekken en te verwoorden welke persoonlijke doelen ze zichzelf stellen en wat ze nodig hebben om  
 die doelen te bereiken. 

• Het betrekken van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind en bij de school: Om leerlingen verder te  
 helpen in hun ontwikkeling, vinden we het belangrijk om actief samen te werken met ouders. Hierbij  
 gaan we uit van wederzijdse volledige en transparante communicatie, zodat gezamenlijk de basis  
 gelegd kan worden voor goede begeleiding van de leerling.  

2 In plaats van mentor kan er ook sprake zijn van een coach die de leerlingen begeleidt. 

https://www.koersvo.nl/de-overstaproute/
https://koersvo.schoolprofielen.nl/
https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/app/uploads/2022/02/Melanchthon-anti-pestbeleid.pdf
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Steun waar nodig: basisplusondersteuning 

Doelgroep
Naast de genoemde basisafspraken hebben onze scholen meer te bieden. In de basisplusondersteuning 
gaat het om activiteiten voor (groepen) leerlingen die net iets meer nodig hebben dan anderen. Het zijn 
ondersteuningsactiviteiten die niet standaard voor elke leerling zijn, maar die wel snel toegankelijk zijn voor 
de leerlingen binnen de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met AD(H)D, dyslexie of  
het autismespectrumstoornis. 

Begeleiding
Bij basisplusondersteuning kan je denken aan individuele begeleiding door iemand uit het 
ondersteuningsteam, maar ook aan specifieke ondersteuning in de klas op het gebied van leren of aan het 
volgen van een (groeps)training. Wanneer leerlingen binnen de school basisplusondersteuning nodig hebben, 
maken we samen met de leerling en de ouders duidelijke afspraken. 

Middelen
Bij deze basisplusondersteuning kunnen we voor leerlingen diverse middelen inzetten, te denken valt aan 
faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen en het gebruik van specifieke materialen in de lessen. Rondom toetsing 
en examinering zijn er diverse aanpassingen binnen het wettelijk kader mogelijk.3  

Speciaal als het moet: extra ondersteuning 
Naast de basis- en basisplusondersteuning biedt iedere school – in meer of mindere mate – extra 
ondersteuning. Hierbij kan de school expertise of hulp inzetten van deskundigen buiten de school. Naast 
de route die wij met interne en externe deskundigen doorlopen, verwachten wij ook van ouders dat zij een 
proactieve houding innemen door eigen hulplijnen in te schakelen, denk bijvoorbeeld aan de huisarts of 
psychologische hulp. Naast hulp in de school kan er in specifieke situaties ook gekozen worden voor een 
(tijdelijke) plaatsing in een bovenschoolse voorziening (orthopedagogisch pedagogisch centrum) of voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Bij de inzet van extra ondersteuning worden altijd de leerling, de ouders en het 
ZAT (zorgadviesteam) betrokken. Indien nodig wordt de ondersteuning van de leerling vastgelegd in een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De inhoud hiervan wordt met ouders besproken. De mogelijkheden voor 
de extra ondersteuning staan per vestiging in het  schoolprofiel. 

3  Voor meer informatie zie het examenreglement van de school en/of Hulpmiddelen centrale examens - 
Examenblad. 

basisondersteuning 
(± 85%)

basisplusondersteuning 
(± 10%)

extra 
ondersteuning 

(± 5%)

https://koersvo.schoolprofielen.nl/
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2023
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2023
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Wet- en regelgeving
Uiteraard werken wij op onze scholen binnen de landelijk geldende wet- en regelgeving en binnen 
de afspraken van het samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan de zorgplicht voor scholen om 
een passende plek voor leerlingen te zoeken of het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Daarnaast hanteren wij de bestaande afspraken en protocollen binnen onze 
scholengroep, zoals het privacyreglement en het protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. 

Organisatie
Elke vestiging van Melanchthon heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit team bestaat uit een 
ondersteuningscoördinator, aangevuld met bijvoorbeeld een begeleider passend onderwijs (BPO), psycholoog, 
een schoolmaatschappelijk werker (SMW) en/of een jeugdcoach op school (JOS). Het team werkt (waar nodig 
en indien beschikbaar) samen met externen, zie hieronder de toelichting bij het zorgadviesteam. 

ZAT (Zorgadviesteam)
Als een leerling meer nodig heeft dan de basis(plus)ondersteuning, wordt hij/zij, in overleg met ouders 
besproken met het zorgadviesteam (ZAT) van de school. Het ZAT is het ondersteuningsteam van de school 
aangevuld met zorgverleners binnen de school of externen, bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar (LP), de 
remedial teacher (RT), de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de consulent 
van KoersVO en de medewerkers ouderbetrokkenheid. In het ZAT-overleg wordt een plan opgesteld voor de 
leerling en worden er afspraken gemaakt. Na een periode zal de leerling opnieuw worden besproken, waarbij 
de begeleiding wordt geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. 

Professionalisering  
De scholen van Melanchthon kenmerken zich door een professionele cultuur waarbij sprake is van een 
voortdurende ontwikkeling van leerlingen én medewerkers. We vinden het belangrijk om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. Dat is waarom de ondersteuningscoördinatoren van de acht vestigingen 
regelmatig bij elkaar komen voor het uitwisselen van expertise, overleg, reflectie en nascholing. Dit vindt 
plaats onder leiding van een psycholoog en een beleidsmedewerker van Melanchthon. Daarnaast worden 
er intern scholingsmomenten voor docenten en mentoren georganiseerd, benutten we de expertise van 
het samenwerkingsverband en bezoeken de ondersteuningscoördinatoren waar wenselijk de intervisie- en 
regiobijeenkomsten van KoersVO. 

Samenwerking met ouders
Binnen Melanchthon vinden we het belangrijk dat wij samen met ouders in dialoog gaan om te onderzoeken 
welke behoeften een leerling heeft en welke begeleiding, binnen de mogelijkheden van de school, het beste 
geboden kan worden. Om goed met elkaar samen te werken, is het noodzakelijk dat alle relevante informatie 
over en weer wordt gedeeld. Wederzijdse volledige en transparante communicatie, zowel door school als 
ouders, is noodzakelijk om de basis te leggen voor een goede begeleiding van de leerling. 

Om elke leerling goed te begeleiden, worden gegevens van de leerlingen verzameld in het 
leerlingvolgsysteem. In lijn met de privacywetgeving, is deze informatie (gedeeltelijk) beschikbaar voor 
docenten en begeleiders van de leerling. Het kan zo zijn dat er wordt nagedacht over de inzet van externe 
ondersteuning. Indien deze ondersteuning buiten de basis(plus)ondersteuning valt, vragen wij ouders om 
toestemming. Bij leerlingen ouder dan 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming moeten geven. Hierbij is de 
toestemming van ouders niet noodzakelijk.

https://www.koersvo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.melanchthon.nl/pdf/Melanchthon-Privacyreglement.pdf
https://www.melanchthon.nl/pdf/Protocol-Geneesmiddelen-en-Medisch-Handelen.pdf
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Onderzoeken
Het kan voorkomen dat er behoefte is om een leerling verder te onderzoeken, denk bijvoorbeeld aan een 
IQ-test of dyslexieonderzoek. In sommige gevallen is er een onderzoek en/of een diagnose noodzakelijk om 
duidelijkheid te krijgen over de best passende ondersteuning en/of mogelijke aanpassingen. 

School verwijst ouders bij dergelijke onderzoeken vaak naar de huisarts. Hij of zij is immers de eerste 
contactpersoon bij medische, sociale of emotionele problematiek. Het is ook mogelijk dat er verwezen 
wordt naar het Wijkteam, CJG, de jeugdconsulent of andere passende instanties. De bekostiging van 
deze onderzoeken ligt in eerste instantie bij ouders. De school kan hierbij meedenken over de (financiële) 
mogelijkheden.

Ambities 
Om te komen tot de optimale begeleiding van onze leerlingen, hebben we voor de komende vier jaar de 
volgende ambities gesteld: 
1. Het benutten van elkaars kennis en expertise door in te zetten op professionalisering en  
 onderlinge uitwisseling. 
2. Het versterken van de kennis op het gebied van wet- en regelgeving binnen het ondersteuningsteam. 
3. Het cyclisch voeren van gesprekken ter lering, reflectie en evaluatie. 

Borging 
We analyseren en reflecteren minimaal jaarlijks op de (kwaliteit van de) ondersteuning, zowel op individueel 
niveau, als schoolniveau en Melanchthonbreed. Onder andere op basis hiervan worden er op schoolniveau en/
of scholengroepniveau acties opgesteld en kan er ingezet worden op verdere professionalisering. 
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Onze scholen

Melanchthon Bergschenhoek
De Zijde 3
2662 EB Bergschenhoek
010 249 22 60
Website: melanchthon.nl/bergschenhoek
Ondersteuningscoördinator: 
Emrys Huntington, ehuntington@melanchthon.nl 
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Berkroden
Myra Wardsingel 50
2652 LA Berkel en Rodenrijs
010 707 39 10
Website:  melanchthon.nl/berkroden
Ondersteuningscoördinatoren:  
Gert-Jan Smit, gsmit1@melanchthon.nl 
Henk Bom, hbom@melanchthon.nl 
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Business School
Wilgenlei 2b
2665 KN Bleiswijk
010 521 28 22
Website: melanchthon.nl/mbs
Ondersteuningscoördinator: 
Brenda Izelaar, bizelaar@melanchthon.nl
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon De Blesewic 
Hoekeindseweg 7a
2665 KA Bleiswijk
010 529 01 31 
Website: melanchthon.nl/blesewic
Ondersteuningscoördinator: 
Marjolijn Selles, mselles@melanchthon.nl 
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Kralingen
Vredenoordplein 60
3061 PX Rotterdam
010 452 61 38
Website: melanchthon.nl/kralingen
Ondersteuningscoördinator: 
Jos Meester, jmeester@melanchthon.nl
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Mavo Schiebroek
Molenvijver 19
3052 HA Rotterdam
010 418 89 82
Website: melanchthon.nl/mavoschiebroek
Ondersteuningscoördinator: 
Martijn van Schoten, mvschoten@melanchthon.nl 
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Schiebroek
Van Bijnkershoekweg 97
3052 PB Rotterdam
010 285 41 41 
Website: melanchthon.nl/schiebroek
Ondersteuningscoördinator: 
Karin van der Veen, kvdveen@melanchthon.nl
Schoolprofiel - KoersVO

Melanchthon Wilgenplaslaan
Wilgenplaslaan 194
3052 SL Rotterdam
010 418 36 60
Website: melanchthon.nl/wilgenplaslaan
Ondersteuningscoördinator: 
Carola Baan, cbaan@melanchthon.nl 
Schoolprofiel - KoersVO

https://www.melanchthon.nl/bergschenhoek/
mailto:ehuntington%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/36
https://www.melanchthon.nl/berkroden/
mailto:gsmit1%40melanchthon.nl?subject=
mailto:hbom%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/42
https://www.melanchthon.nl/mbs/
mailto:bizelaar%40melanchthon.nl?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/79
https://www.melanchthon.nl/blesewic/
mailto:mselles%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/45
https://www.melanchthon.nl/kralingen/
mailto:jmeester%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/66
https://www.melanchthon.nl/mavoschiebroek/
mailto:mvschoten%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/73
https://www.melanchthon.nl/schiebroek/
mailto:kvdveen%40melanchthon.nl?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/75
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/
mailto:cbaan%40melanchthon.nl%20?subject=
https://koersvo.schoolprofielen.nl/school/77
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Begrippenlijst 
  
Anti-pestbeleid    Document waarin afspraken gemaakt zijn voor alle scholen   
      binnen Melanchthon hoe pesten voorkomen wordt en wat onze  
      aanpak is wanneer er sprake is van een pestsituatie.  
      Het anti-pestbeleid vindt u hier.

Anti-pestcoördinator    Een medewerker binnen de school die het aanspreekpunt   
      is rondom pesten. Daarnaast zorgt deze medewerker voor de  
      coördinatie en uitvoering van het anti-pestbeleid.  

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)  Een medewerker binnen de school gericht op het adviseren over 
       de aanpak van een leerling met een extra     
      ondersteuningsbehoefte en het (gedeeltelijk) uitvoeren van  
      deze behoefte.  

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  Een organisatie binnen de gemeente waar ouders, jongeren en  
      professionals terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden  
      en opgroeien. Het CJG geeft ook voorlichting op scholen.  

Jeugdcoach op School (JOS)   Een medewerker binnen de Lansingerlandse scholen voor  
      ouders, leerlingen en leraren voor vragen op gebied van  
      opgroeien en opvoeden. De jeugdcoach op school is verbonden  
      aan een school, maar biedt ook onafhankelijke jeugdhulp.  

KoersVO     Een samenwerking tussen reguliere scholen en speciaal 
      onderwijs in de regio. De scholen van Melanchthon vallen  
      onder samenwerkingsverband KoersVO. 

Leerlingbespreking    Een overleg tussen docenten en eventueel andere medewerkers  
      binnen de school over de ontwikkeling en voortgang  
      van leerlingen.  

Leerlingvolgsysteem (LVS)   Een digitaal programma waarin voor iedere leerling de  
      voortgang wordt bijgehouden, denk hierbij aan resultaten, 
      onderzoeksverslagen of verslaglegging van gesprekken met  
      leerlingen en ouders.  

Leerplichtambtenaar    Een medewerker van de gemeente die toezicht houdt op de  
      naleving van de Leerplichtwet.  

LWOO      Leerwegondersteunend onderwijs: ondersteuning binnen het  
      vmbo bedoeld voor leerling met achterstanden op gebied van  
      taal en rekenen, al dan niet in combinatie met sociaal-  
      emotionele problemen.  

Medewerker ouderbetrokkenheid (MOB) Een medewerker binnen de Rotterdamse school die ondersteunt  
      bij de samenwerking tussen school en ouders.  

Mentor      Een medewerker binnen de school die een leerling of mentorklas  
      begeleidt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de  
      leerlingen. In plaats van een mentor kan er ook sprake zijn van  
      een coach. 

 

https://www.melanchthon.nl/scholengemeenschap/app/uploads/2022/02/Melanchthon-anti-pestbeleid.pdf
https://www.koersvo.nl/
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Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  Een document dat opgesteld wordt voor leerlingen die binnen  
      het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben. In dit plan  
      staat het verwachte uitstroomniveau en de begeleiding die een  
      leerling krijgt. 

Orthopedagogisch didactisch centrum Tijdelijke bovenschoolse ondersteuning voor leerlingen op een  
(OPDC)      aparte onderwijslocatie.  

Onderwijs Transparant (OT)   Een digitaal programma dat gebruikt wordt voor het delen  
      van documenten, zoals het leerlingendossier  
      of onderzoeksverslagen. 
 
Overstaproute     Afspraken tussen de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving  
      over de overstap naar de middelbare school.   
      De OverstapRoute - Koers VO

Remedial teacher (RT)    Een medewerker binnen de school die extra ondersteuning biedt  
      aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen.  
      De hulp richt zich meestal op gebied van taal of rekenen.  

Schoolprofiel     Document waarin de school beschrijft welke ondersteuning  
      zij - eventueel met hulp van partners - de leerlingen kan bieden.  
      KoersVO - Schoolprofielen

Schoolpsycholoog    Een interne medewerker binnen de school en/of scholengroep  
      die de school, het ondersteuningsteam en leerlingen  
      ondersteunt en adviseert op het gebied van  
      leerlingbegeleiding.  

Samenwerkingsverband    Zie KoersVO.  

Vertrouwenspersoon    Een medewerker binnen de school die het aanspreekpunt is  
      voor leerlingen, medewerkers en ouders voor alle klachten  
      die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik  
      of communicatie op school. Een school kan meerdere   
      vertrouwenspersonen hebben. Daarnaast is er een externe   
      vertrouwenspersoon buiten de school beschikbaar.  

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)  Een verzamelnaam voor scholen die gespecialiseerde of 
      intensieve begeleiding kunnen bieden aan leerlingen met   
      bijvoorbeeld een handicap, leerstoornis, langdurige ziekte  
      of gedragsproblemen.  
      Voor het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.  

Zorgadviesteam (ZAT)    Een periodiek overleg tussen interne en externe medewerkers  
      die bij de zorg binnen de school betrokken zijn. In dit overleg  
      wordt de extra ondersteuning voor individuele leerlingen   
      besproken.  

Zorgplicht     De plicht van een schoolbestuur om een passend  
      onderwijsaanbod te doen aan alle leerlingen met extra   
      ondersteuningsbehoeften die op de school worden aangemeld  
      of al staan ingeschreven.  

https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute
https://koersvo.schoolprofielen.nl/
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