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VOORWOORD 

In dit ondersteuningsprofiel kunt u lezen op welke wijze de ondersteuning van De Spinaker Heerhugowaard geor-

ganiseerd is en hoe de school met externe organisaties en instellingen samenwerkt. Het profiel geeft een overzicht 

van de ondersteuningsvormen die in en rond de school aangeboden worden en geeft tevens de ambities van de 

school weer. De ambities zijn uitgewerkt in het jaarplan. In het ondersteuningsprofiel staat op hoofdlijnen beschre-

ven welke ondersteuning De Spinaker in Heerhugowaard als school voor voortgezet speciaal onderwijs kan bieden 

aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Eventuele verbeterpunten naar aanleiding van 

de evaluatie van het ondersteuningsprofiel worden opgenomen in het jaarplan.  

Het ondersteuningsprofiel beschrijft naast de expertise van de school ook de visie op ondersteuning, de uitgangs-

punten en doelstellingen op het gebied van de ondersteuning. In het profiel staat de leerling centraal. 

 

Wij spreken de hoop en verwachting uit dat het ondersteuningsprofiel samen met het schoolplan en het jaarplan 

zal bijdragen aan het optimaliseren van de ondersteuning voor dié leerlingen, die dat nodig hebben. 

 

Namens alle medewerkers van De Spinaker Heerhugowaard, 

Bob Austmann,  

Vestigingsdirecteur 

November 2018 

 

Daar waar in dit ondersteuningsprofiel wordt gesproken over ouders wordt altijd de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling bedoeld.  
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1. INLEIDING 

 

1.1 VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS DE SPINAKER & STICHTING RONDUIT ONDEDRWIJS 

De Spinaker is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met psychische – en/of gedragspro-

blemen. De school heeft vestigingen in Heerhugowaard, Alkmaar, Den Helder en Hoorn. De Spinaker Heerhugo-

waard heeft drie verschillende vestigingen met een eigen onderwijsconcept. De Spinaker valt onder het bestuur 

van de Stichting Ronduit te Alkmaar. Deze stichting bestuurt naast De Spinaker nog 13 basisscholen, één school 

voor speciaal basisonderwijs (sbo) en twee scholen voor speciaal onderwijs. 

 

1.2 PASSEND ONDERWIJS  

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt ge-

organiseerd. Deze ondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de 

ondersteuning zal dan ook regelmatig worden aangepast. De ondersteuning op de scholen voor voortgezet onder-

wijs in Noord-Kennemerland is beschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om passend onderwijs te 

bieden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van ondersteuning, hulp en zorg bij alle denkbare 

opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Daar waar onderwijs en jeugdhulp el-

kaar kunnen versterken streeft de school naar de realisatie van onderwijszorgarrangementen.  

 

1.3 SAMENHANG MET ANDERE DOCUMENTEN 

Het ondersteuningsprofiel sluit aan bij het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemer-

land, waarin de school participeert. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband beschrijft een samen-

hangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hier-

door een zo passend mogelijke onderwijsplaats krijgen. Ook de toedeling van middelen wordt hierin beschreven, 

alsmede de procedures voor plaatsing, de beoogde resultaten van leerlingen die extra ondersteuning nodig heb-

ben en de wijze waarop ouders worden geïnformeerd en - indien nodig - worden ondersteund.  

Dit ondersteuningsprofiel hangt op schoolniveau samen met het schoolplan en het jaarplan van de scholen. Het 

schoolplan beschrijft het geheel van de onderwijsorganisatie op de sturingsdomeinen. In het schoolplan beschrijft 

de school de voorgenomen beleidsontwikkelingen voor de periode van vier jaar. In het jaarplan worden de actuele 

aandachtspunten en ambities beschreven, waaronder punten die samenhangen met de ondersteuning.  

Alle documenten zijn te vinden op de website van de school. 
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 2. DE SPINAKER HEERHUGOWAARD 

De Spinaker Heerhugowaard is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige proble-

men in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. De Spinaker Heerhugowaard 

bestaat uit drie vestigingen (scholen): 

 Het WERK! speciaal (voorbereidend) beroepsonderwijs 

 Bureau arbeidsparticipatie, gepersonaliseerd onderwijs 

 Transferium, jeugdzorg onderwijs 

De drie scholen van De Spinaker in Heerhugowaard kennen een hechte samenwerking. De vestigingsdirecteur en 

de teamleiders vormen samen het managementteam van De Spinaker Heerhugowaard. Er is sprake van sterke in-

houdelijke en organisatorische samenwerking. De scholen werken vanuit dezelfde algemene beleidskaders en ken-

nen daarnaast een eigen onderwijsconcept en specificatie op de ondersteuning. Het WERK! en Bureau arbeidspar-

ticipatie zullen tussen 2019 en 2021 onderwijsinhoudelijk en organisatorisch integreren. Dit ondersteuningsplan 

zal telkens de algemene uitgangspunten beschrijven en vervolgens de schoolspecifieke kenmerken toelichten.  

 

2.1 ONDERWIJSAANBOD DE SPINAKER HEERHUGOWAARD 

De Wet kwaliteit (v)so beschrijft de drie uitstroomprofielen dagbesteding, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs.  

1. Dagbesteding: leerlingen in het profiel dagbesteding leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren 

in vormen van dagbesteding of in arbeidsmatige activiteiten. 

2. Arbeidstoeleiding: het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte profiel is gericht op een brede persoonlijke vor-

ming en participatie in de samenleving en bereidt de leerling voor op een passende en duurzame plaats op de 

arbeidsmarkt. 

3. Vervolgonderwijs: in het profiel vervolgonderwijs bereiden leerlingen zich voor op een regulier diploma voor 

het voortgezet onderwijs en/of toegang tot een vervolgopleiding in het beroepsonderwijs. 

De uitstroomprofielen zijn uitgewerkt in vakspecifieke kerndoelen. Naast de vakspecifieke kerndoelen zijn er leer-

gebied overstijgende kerndoelen beschreven die voor alle leerlingen gelden binnen de kaders van hun ontwikkel-

mogelijkheden. De manier waarop de school op het niveau van onderwijs en didactiek inhoud geeft aan de uit-

stroomprofielen en kerndoelen is beschreven in het schoolplan (Zie voor de beschrijving profielen en kerndoelen ook de bro-

chure kerndoelen vso, Ministerie OC&W februari 2014). 

De Spinaker Heerhugowaard wil met een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod een plek bieden aan leer-

lingen voor wie het regulier onderwijs én het traditionele voortgezet speciaal onderwijs geen passende plek meer 

is. De kenmerken van de doelgroep worden in dit profiel verder toegelicht. 

De Spinaker Heerhugowaard heeft een specialistisch concept ontwikkeld dat uitgaat van de kerndoelen van het 

arbeidsmarktgerichte profiel, aangevuld met het programma van toetsing en afsluiting van het beroepsonderwijs. 

Het merendeel van de leerlingen in Heerhugowaard stroomt uit naar de arbeidsmarkt of het beroepsonderwijs. In 

enkele gevallen stromen leerlingen uit naar het vmbo, of dagbesteding. Bij uitstroom naar dagbesteding is zorg 

meestal voorliggend aan onderwijs. Om leerlingen goed voor te bereiden op de uitstroom naar beroepsonderwijs 

of arbeid bieden we aanvullend op de kerndoelen vakvaardigheden volgens de werkprocessen van het beroepson-

derwijs. Leerlingen wordt, indien passend bij hun ondersteuningsbehoefte, ook arbeidstraining geboden. Arbeids-

training en vakvaardigheden lopen door in de beroepspraktijkvorming die buiten de school wordt georganiseerd. 

De school organiseert het onderwijs samen met partners zodanig dat externe expertise in het onderwijs en de 
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schoolorganisatie wordt binnengebracht. Zodra de leerling voldoet aan de instroomeisen van de arbeidsmarkt zo-

als omschreven door Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB) of een Regionaal Opleiding Centrum (ROC), 

volgt de transitie naar de vervolgplek. In de laatste fase wordt de transitie begeleid en is er nazorg binnen de ka-

ders van de Wet Kwaliteit Vso. De bestendiging wordt tot twee jaar na uitstroom gemeten volgens een vaste me-

thode en een valide meetinstrument. Mede op basis van de bestendiging evalueert de school haar resultaten en 

past zo nodig haar beleid aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie scholen hebben zich gespecialiseerd op middelzware en zware ondersteuning en op onderwijszorgarrange-

menten (bekostigingscategorieën 1 & 2). Voor alle leerlingen is het -binnen formatieve grenzen- mogelijk om op 

basis van de ondersteuningsbehoeften het onderwijs klassikaal, in kleine groepen of individueel aan te bieden. 

2.1.1 HET WERK!, ONDERWIJSAANBOD 

 

Typering  Speciaal (voorbereidend) beroepsonderwijs 

Doelstelling Gericht op het verwerven van een duurzame arbeidsplaats en/of instroom op het mbo  

Uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht & Vervolgonderwijs (mbo) 

Kerndoelen Alle kerndoelen van het arbeidsmarktgerichte profiel en alle leergebied overstijgende 

kerndoelen. De kerndoelen taal & rekenen worden passend bij het cognitief leerver-

mogen aangeboden. 

Begeleiding, Nazorg & Bestendiging 

Transitie naar vervolgonderwijs of arbeid 

Beroepspraktijkvorming 

Arbeidstraining & vakvaardigheid 

Kerndoelen vso  
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Onderwijsaanbod Het onderwijs is klassikaal of in kleine leergroepen en gemodelleerd naar de mbo-bbl 

opleidingen. Van de 1000 uur onderwijs wordt 600 uur (drie lesdagen) gereserveerd 

voor (vak) praktijk, beroepspraktijkvorming en/of arbeidstraining. 

Inrichting  De school organiseert het praktisch onderwijs bij voorkeur buiten de school en samen 

met partners. Leerlingen leren daardoor al tijdens hun onderwijs maatschappelijk te 

participeren. Als gevolg van deze samenwerking realiseert de school een soepele transi-

tie naar de vervolgplek. Uitwisseling van expertise tussen school en partners versterkt 

het onderwijs en vergroot de succeskansen.  

 

2.1.2 HET BUREAU ARBEIDSPARTICIPATIE, ONDERWIJSAANBOD 

 

Typering  Arbeidstoeleiding 

Doelstelling Gericht op het verwerven van een duurzame arbeidsplaats. In specifieke trajecten ge-

richt op schakelen naar het mbo. 

Uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht & Vervolgonderwijs (mbo) 

Kerndoelen Vanuit het arbeidsmarktgerichte profiel worden de kerndoelen taal, rekenen, mens & 

maatschappij aangeboden. De kerndoelen taal & rekenen worden passend bij het cog-

nitief leervermogen aangeboden. Leergebied overstijgende doelen zijn geïntegreerd in 

de beroepspraktijkvorming of worden op projectbasis aangeboden.  

Onderwijsaanbod Van de 1000 uur onderwijs wordt maximaal 780 uur (vier lesdagen) gereserveerd voor 

beroepspraktijkvorming. Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kan 

de verhouding onderwijs en beroepspraktijkvorming (bpv) worden gepersonaliseerd in 

aanbod en uren. Leergebied overstijgende kerndoelen worden zowel in de lessen als in 

de bpv betrokken. Aanbod gericht op vervolgonderwijs in vaste workshops en/of pro-

jecten aangeboden. 

Inrichting  De onderwijstrajecten zijn gepersonaliseerd passend bij de zeer specifieke ondersteu-

ningsbehoeften van de leerlingen van Bureau arbeidsparticipatie. Het onderwijs is indi-

vidueel van opzet; één op één en/of in kleine lesgroepen. Onderwijs en begeleiding 

wordt door maximaal twee professionals geboden. 

 

2.1.3 TRANSFERIUM, ONDERWIJSAANBOD 

 

Typering  Onderwijs in een gesloten instelling voor jeugdzorgplus 

Doelstelling Gericht op uitstroom passend bij het ontwikkelpotentieel en ondersteuningsbehoeften. 

Uitstroomprofiel Dagbesteding, Arbeidsmarktgericht & Vervolgonderwijs 

Kerndoelen Alle kerndoelen dagbesteding en arbeidsmarktgericht. Kerndoelen vervolgonderwijs 

worden beperkt aangeboden in een speciale klas. 
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Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod volgt een programma van 48 weken. Onderwijs, opvoeding en be-

handeling worden integraal aangeboden in een onderwijszorgarrangement; 1000 uur 

onderwijs en aanvullend 200 uur ontwikkelingsgericht aanbod. Integrale behandeling 

wordt binnen de 1200 uur aangeboden in workshops en groepstherapieën en op basis 

van individuele indicatie. 

Inrichting  De lesgroepen zijn parallel aan de uitstroomprofielen ingericht. Leerlingen starten twee 

dagen na plaatsing met een basisprogramma dat na maximaal vier weken passend is bij 

het niveau en uitstroomprofiel. Op basis van de ondersteuningsbehoeften kan het on-

derwijs individueel, in deeltijd, in kleine leergroepen en/of klassikaal worden geboden. 

 

2.2 LEERLING POPULATIE  

Alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen (tijdelijk) niet deelnemen aan regulier onderwijs. De 

leerling wordt gekenmerkt door (meervoudige) leer- gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. leerlingen hebben 

regelmatig negatieve ervaringen opgedaan in het onderwijs. Het zelfbeeld en vertrouwen kunnen beschadigd zijn 

waardoor zingeving, motivatie en het geloof in de eigen mogelijkheden worden belemmerd. Het IQ, en daarmee 

het cognitieve leerpotentieel, is gelijk aan dat van de reguliere vo-leerling. 

2.2.1 SPECIFIEKE KENMERKEN DE SPINAKER HEERHUGOWAARD 

Naast de algemene kenmerken van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, onderscheiden de leerlingen 

van De Spinaker Heerhugowaard zich doordat de kenmerken zich soms heviger manifesteren (escalatie van proble-

matiek) en doordat gemiddeld 48% van de leerlingen bekend is met (jeugd)hulp, (jeugd)zorg en/of justitie. Dit uit 

zich o.a. in: 

 extra beperkte schoolse vaardigheden. 

 uitval uit speciaal onderwijs/gemeentelijke voorziening; dreigend of (langdurig) thuiszitten. 

 weerstand tegen ‘schoolse setting’ en ‘schoolse cultuur’. 

 (sterk) verminderde sociale vaardigheden. 

Een percentage van de doelgroep in Heerhugowaard heeft een bovengemiddeld zwaarte ondersteuningsbehoefte.  

2.2.2 SCHOOLSPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE DOELGROEP 

Onderstaande tabel geeft een beschrijving van de doelgroep waarop de school zich heeft gespecialiseerd. 

 

Het WERK! Leerlingen vanaf vo-bovenbouw (14 jr.) met beperkte schoolse vaardigheden. De leerlingen 

kunnen (tot op zekere hoogte) deelnemen in groepsactiviteiten. Ontwikkeling en gedrag ver-

lopen soms grilliger en ondersteuning in de primaire steungroep is regelmatig nodig. 

Bureau arbeids-

participatie 

Leerlingen vanaf vo-bovenbouw (14 jr.) met zéér beperkte schoolse vaardigheden waardoor 

zij nu niet in staat zijn om onderwijs te volgen in een schoolse setting. Het aangaan van werk-

relaties verloopt moeizaam en kan het best worden aangeboden in een leer-werksetting tus-

sen volwassenen. Ondersteuning in de primaire steungroep is vaak nodig. 

Transferium Een leerling wordt op Transferium geplaatst als er sprake is van directe bedreiging in de ont-

wikkeling op meerdere leergebieden. 
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2.3 ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN EN ONDERWIJSAANBOD 

De kenmerken van de leerlingen laten zich vertalen naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Aanvullend op 

het onderwijsconcept worden de ondersteuningsbehoeften op individueel niveau geadresseerd op basis van het 

integratieve beeld, handelingsgerichte diagnostiek en de in het ontwikkelingsperspectiefplan beschreven doelen.  

2.3.1 ONDERWIJSARRANGEMENTEN EN AMBITIES 

Aanvullend op het standaard onderwijsaanbod van de scholen zijn arrangementen beschreven. Leerlingen kunnen 

in principe van elk arrangement gebruik maken als dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de leer-

ling als beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan. 

De ambities van De Spinaker Heerhugowaard zijn verwoord in dit ondersteuningsprofiel en omgezet in verbeter-

plannen. De verbeterplannen maken onderdeel uit van onze jaarplannen.  

 

Arrangement Beschrijving Partner(s) 

Arbeidstraining Arbeidstraining in erkende eigen leerbedrijven (interne stages) voor 

leerlingen voor wie beroepspraktijkvorming nog niet reëel is. 

Intern 

Branche opleiding Onderwijs en beroepspraktijkvorming in erkende leerbedrijven. Euro-

pees erkende certificering op mbo-werkprocessen (crebo). 

Boris-Baan 

Leerbedrijven 

Vakvaardigheden Training van vakvaardigheden op basis van werkprocessen mbo 

(crebo) ter voorbereiding op instroom mbo-vakopleiding.  

Intern 

Boris-Baan 

Mbo-Entree Interne entree-opleiding onder licentie. Volledig curriculum. ROC-Amers-

foort 

Maatwerk Gericht op het voorkomen of stoppen van thuiszitten door het realise-

ren van duurzame participatie in onderwijs en/of werk. Een traject 

met de juiste ondersteuning, motiverende activiteiten, vaste begelei-

ding en commitment.  

TurnOver 

Straatgeluid 

 

Onderwijs-jeugd-

hulp 

Voorkomen uitval, verzuim, schorsen, verwijderen; het onderwijsaan-

bod wordt een vastgestelde periode aangeboden in samenwerking 

met jeugdzorg op loopbaancentrum VoorWerk. 

Intern i.s.m. 

Parlan 

Individueel traject Traject van maximaal 3 maanden gericht op het schoolvaardig maken 

voor klassikaal onderwijs en beroepspraktijkvorming. Zowel voor be-

geleide instroom als voor voorkomen van uitval. 

Intern 

Staatsexamens Deelcertificaten op alle niveaus vmbo. Bureau ar-

beidsparticipa-

tie en Transfe-

rium 

Integraal 48 wkn Een aanbod waarbij 48 weken per jaar onderwijs, behandeling, zorg 

&opvoeding integraal worden aangeboden. 

Transferium 
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AMBITIES  

Voor de periode 2018-2021. Heeft De Spinaker diverse ambities om het onderwijsaanbod beter te laten aansluiten 

bij de wensen van onze leerlingen en de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband c.q. de arbeidsmarkt-

regio. Deze ambities zijn uitgebreid beschreven in het ontwikkelplan ‘Verbinden in ambities’.  

Ambities Beschrijving Partners 

Speciaal Beroeps-

onderwijs 

Entree binnen de brede onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden 
van voortgezet speciaal onderwijs en Entree samen. Trajecten organi-
seren dáár waar de leerling tot leren komt, passend bij de leer- en on-
dersteuningsbehoeften. Dit kan zijn binnen Entree en/of binnen 
voortgezet speciaal onderwijs en/of binnen praktijkleren. Door de in-, 
door- en uitstroom én de leerplek flexibel en gepersonaliseerd aan te 
bieden wordt de participatie in onderwijs naar verwachting vergroot 
en geeft de leerroute meer kansen op doorstroom naar hogere onder-
wijsniveaus en duurzame uitstroom naar arbeid.  

SWV, Horizon 
College, Clu-
sius Col-
lege/Groen-
Start en ES-
PEQ. 

 

Praktijkleren Loods 

2.0 

De pilot beoogt een goede bestendiging van jongeren uit jeugdhulp en 
voortgezet speciaal onderwijs in Espeq opleidingsbedrijven en transi-
tie naar duurzame loonvormende arbeid. De samenwerkingspartners 
verwachten hun doel te kunnen behalen door het realiseren van een 
doorlopend onderwijs- en ondersteuningsaanbod naar de bouwbran-
che waarbij wordt aangesloten bij de leer- en ondersteuningsbehoefte 
van leerlingen en het leren zo veel mogelijk buiten een schoolse set-
ting wordt georganiseerd. 
De Loods biedt schakel- en opleidingstrajecten voor hout-timmeren & 
bouw, metselen en schilderen. 

VSV, Espeq, 

Parlan 

Praktijkleren Zorg-

Talent 

De komende jaren is er veel vraag naar medewerkers in de zorg. Spe-
cifiek voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zullen we 
maatwerkopleidingen organiseren waarbij wordt uitgegaan van de 
ontwikkeling van de kwaliteiten van de leerling in de beroepspraktijk. 
Op deze manier willen we dat ook de leerling via beroepsopleiding op 
maat zich kan ontwikkelen tot een ZorgTalent. Praktijkleren sluit aan 
bij de arbeidstoeleiding naar de zorg als ontwikkeld door het ECA/JOT.  

ECA, SWV 

Praktijkleren 

GroenStart 

GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort 
NHN en is een samenwerking tussen De Noorderhoeve, AB Vakwerk, 
Herenbos Personeelsdienst, het Clusius College, het Horizon College 
en de 18 gemeenten van NHN. 

De Spinaker en GroenStart willen GroenStart beter toegankelijk ma-
ken voor doorlopende leerroutes vanuit het voortgezet speciaal on-
derwijs. Hiertoe is een eerste pilotbeschrijving gemaakt en zal nog in 
2018-2019 de introductie plaatsvinden aan professionals van Groen-
Start en De Spinaker. In  2018-2019 realiseren we diverse oriëntatie 
dagen en schakeltrajecten. 

GroenStart, 

Clusius College 

TaalTalent Taaltrajecten spelen in op de vraag om een toegespitst aanbod voor 
nieuwkomers met een zwaardere ondersteuningsbehoefte in combi-
natie met taalachterstand. De taaltrajecten zullen worden toegevoegd 
aan de reguliere trajecten. Hierdoor kan breed worden aangesloten 
bij diverse sectoren en leerroutes waardoor ook voor deze leerlingen 
onderwijs worden geboden vanuit de visie op talenttrajecten; onder-
wijs daar aanbieden waar de leerling tot leren komt.  

VSV, SWV, 

NT2-opleider 
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Praktijkonderwijs Het percentage leerlingen vanuit het praktijkonderwijs (pro) neemt 
toe. Het betreft leerlingen uit de cognitieve ‘boven-range’ van het pro 
waarbij gedragsproblematiek prevaleert. Het onderwijsconcept, de in-
tensieve ondersteuning en de opgebouwde expertise met multi-    
problem casuïstiek van De Spinaker Heerhugowaard past bij de be-
hoeften van de pro-leerling. In combinatie met praktijkleren, Boris-
Baan en Speciaal Beroepsonderwijs kan voor deze leerlingen een 
breed aanbod worden ontwikkeld. 

Bureau ar-

beidsparticipa-

tie, Pro 

Duale trajecten De Spinaker Heerhugowaard wordt in toenemende mate gevraagd 
een onderwijsaanbod te bieden / te continueren terwijl zorg voorlig-
gend is. Het gaat dan vaak om het leren participeren in onderwijs en 
stage. Tijdens het leren overschrijdt het gedrag met regelmaat de 
grenzen van het leerklimaat en de leerplek. Voor deze leerlingen 
werkt de Spinaker Heerhugowaard in toenemende mate samen met 
diverse aanbieders op het snijvlak dagbesteding, onderwijs en zorg 

De Spinaker wil dit aanbod zo ontwikkelen dat het kwalitatief en 
kwantitatief kan vallen onder de zorgplicht van de school. Hiervoor 
moet i.s.m. leerplicht, gemeente en SWV gekeken worden naar wette-
lijke kaders, bekostiging en onderwijsinhoud. De Spinaker ontwikkelt 
duale trajecten samen met De Spinaker Alkmaar en het SWV-NK.  

SWV, Spinaker 

Alkmaar, di-

verse partijen 

voor onder-

wijs-jeugdhulp 

 

2.3.2 ONDERSTEUNINGSARRANGEMENTEN EN AMBITIES 

De basisondersteuning vindt plaats vanuit de schoolstructuur en de professionals; de grondhouding van waaruit zij 

werken en hun specifieke expertise realiseert een fundament van brede ondersteuning in de dagelijkse praktijk. De 

basisondersteuning wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk vier. In de tabel hieronder wordt de ondersteuning 

beschreven die door externe partijen aan de school wordt toegevoegd.  

Jeugd- & gezins-

coach (J&G-coach) 

De J&G-coach ondersteunt onderwijsprofessionals, leerlingen en ou-

ders bij het verhelderen van een hulpvraag, toeleiding naar hulp en/of 

het voeren van complexe begeleidingsgesprekken.  

Gemeente 

Mediacoach De mediacoach ondersteunt docenten, leerlingen en ouders bij het 

leeftijdsadequaat en veilig gebruiken van (sociale) media. De coach 

biedt een basisprogramma aan alle docenten en leerlingen en kan 

daarnaast worden ingezet op basis van specifieke hulpvragen als cy-

berpesten, sexting en dergelijke.  

Bibliotheek 

Heerhugo-

waard 

GGD-arts De GGD-arts participeert op verzoek in de commissie van begeleiding. 

De arts biedt ondersteuning aan de commissie van begeleiding, do-

centen, leerlingen en ouders. Het betreft specifieke vragen rond ge-

zondheid en ontwikkeling.  

GGD 

Zorg advies team De school is vast lid van het adviesteam “veilig thuis”. De school kan 

daarmee casuïstiek inbrengen en advies krijgen bij complexe signalen 

binnen school, de omgeving en de regio. Het WERK! heeft bovendien 

een zorg-adviesteam dat vier maal per jaar adviseert op zorgsignalen.  

Diverse par-

tijen 
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Politie De school heeft twee vaste contactpersonen bij de politie Heerhugo-

waard. Door de nauwe contacten kan de school steunen op snelle ac-

ties vanuit de politie indien gewenst. Daarnaast biedt politie desge-

wenst surveillance en ondersteuning bij incidentafhandeling. 

Politie Heer-

hugowaard 

Leerplicht De school onderhoudt nauwe contacten met de leerplichtambtena-

ren. De school heeft haar verzuimbeleid samen met de leerplicht op-

gesteld. Het beleid zet in op preventie van verzuim en strakke handha-

ving bij verzuim.  

Leerplicht re-

gio 

 

AMBITIES 

Voor de periode 2018-2021 heeft De Spinaker diverse ambities om het ondersteuningsaanbod beter te laten aan-

sluiten bij de wensen van onze leerlingen, de kennisontwikkeling van onze professionals en de ontwikkelingen bin-

nen het samenwerkingsverband c.q. de arbeidsmarktregio. 

Onderwijs- Zorgar-

rangement 

Binnen De Spinaker wordt ervaren dat de ondersteuningsbehoeften 

van de leerlingen en hun gezinnen vaak groter is dan de taakstelling 

die het (speciaal) onderwijs heeft. Hoewel de school niet de expertise 

heeft om de problemen van leerlingen en hun gezinnen op te lossen 

of te structureren, begeeft zij zich dikwijls op het terrein van de jeugd-

hulp. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van het onder-

wijs. Veel jongeren en hun gezinnen ontvangen ondersteuning vanuit 

externe jeugdhulporganisaties. De Spinaker ervaart hierin een aantal 

knelpunten. Het ontbreekt aan voldoende afstemming rondom de 

aanpak, het werken vanuit één plan, inzicht en kennis van het onder-

wijs of het gezin, steun voor het leren en toepassen van gedragsalter-

natieven in de school- en stagesituatie en het betrekken van het gezin 

bij de doelen van de school. De veelheid aan hulpverleners die ver-

bonden zijn aan de jongeren en hun gezinnen is voor de school niet te 

overzien. Wanneer de jeugdhulp geïntegreerd wordt in de school, 

gaat naar verwachting de participatiegraad aan het onderwijs om-

hoog. Ook is de verwachting dat de onderwijsresultaten van leerlingen 

zullen verbeteren, aangezien school meer aandacht kan besteden aan 

haar primaire opdracht: het bieden van onderwijs. 

Parlan, Triver-

sum, gemeen-

ten 

Job-coaching De overstap van onderwijs naar duurzame arbeid is een grote uitda-

ging. Het vinden van passend werk aan het einde van de schoolloop-

baan en het vasthouden van arbeid is niet vanzelfsprekend. De school 

wil opnieuw een begeleide overstap realiseren door jobcoaches te 

verbinden aan de school. De school hoopt hiermee ook de bestendi-

ging in arbeid te verbeteren.  

Halte-Werk, 

RMC, integra-

tiebedrijf 

Training sociale 

vaardigheden 

Om het aanbod van leergebied overstijgende kerndoelen te verstevi-

gen wil de school standaard twee maal per jaar alle klassen sova-trai-

ning bieden. Daarnaast kan de training specifiek worden ingezet op 

vraag van individuele leerlingen, docenten en t.b.v. het leer-& leefkli-

maat in de klas.  

Extern & in-

tern  
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2.4 CAPACITEIT 

Wat betreft Transferium wordt de capaciteit bepaald door de beschikking van het Ministerie van OC&W aan-

gaande de capaciteitsbekostiging. Transferium heeft een capaciteit van 68 lesplaatsen. In de praktijk fluctueert het 

aantal geplaatste jongeren tussen de 63 en 75.  Parlan, gemeenten en Ronduit hebben aangaande het onderwijs 

en de bekostiging bindende afspraken gemaakt. De verwachting is dat het aantal lesplaatsen zal afnemen op basis 

van nieuw landelijke en regionaal beleid.  

Transferium heeft een regiofunctie. Het merendeel van de geplaatste jongeren komt echter wel uit de regio van 

het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en stroomt ook uit naar een van de scholen van dit samenwer-

kingsverband. De uitstroom van Transferium doet daarmee een bijzondere aanspraak op de ondersteuning van 

deze leerlingen en de opname-acceptatie van de scholen in deze regio. 

De capaciteit van Het WERK! en Bureau arbeidsparticipatie hangt af van het aantal toelaatbaarheidsverklaringen. 

In die zin wordt de capaciteit bepaald door het samenwerkingsverband en de manier waarop het regulier vo de 

ondersteuning in het regulier onderwijs organiseert. Om bovenstaande redenen worden er geen minimale en 

maximale capaciteitscijfers gegeven. 

De mate waarin het onderwijsconcept op een duurzame en kwalitatieve wijze kan worden georganiseerd is afhan-

kelijk van de bezetting en stabiliteit van het minimaal aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum. Een maxi-

male bezetting is alleen te relateren aan een bovengrens m.b.t. de huidige capaciteit van de schoolgebouwen. De 

verhouding tussen de minimale bezetting op onderwijsconcept en de maximale bezetting van de schoolgebouwen 

is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 Het WERK! Bureau arbeidsparticipa-

tie 

Transferium 

Minimale bezetting op 

onderwijsconcept 

 

75 60 68 

Maximale (huidige)  

capaciteit gebouw 

90 90 80 
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3. VISIE, UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES 

 

3.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de visie op ondersteuning binnen het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en de 

schoolspecifieke benadering daarvan. Tevens worden de uitgangspunten en doelstellingen van de school verwoord 

en wordt aangegeven welke factoren van invloed kunnen zijn op het ondersteuningsbeleid. 

      

3.2 VISIE SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-KENNEMERLAND    

Passend onderwijs houdt naar de visie van het samenwerkingsverband in dat elke leerling het onderwijs en de on-

dersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Essentiële vragen daarbij zijn: wat heeft een leerling nodig, wie zijn 

daarbij betrokken en op welke wijze wordt de organisatie daartoe ingericht. Bij de beantwoording van deze vragen 

speelt het samenwerkingsverband een belangrijke faciliterende, coördinerende en toezichthoudende rol. Een 

goede kwaliteit van het onderwijs en een integrale samenwerking met jeugdzorg zijn doorslaggevend.  

Onder onderwijskwaliteit wordt verstaan het geheel van eigenschappen, dat mede bepaald wordt door de realisa-

tie van kerndoelen en eindtermen, ontwikkelingsdoelen, normen en waarden. Het samenwerkingsverband han-

teert daarbij de volgende uitgangspunten:  

 een sterke basis: goed onderwijs, speciaal waar nodig, diplomagericht traject (vervolgonderwijs), arbeids-

marktgericht of dagbesteding (maatschappelijke participatie).  

 planmatig werken aan kwaliteitsverbetering volgens het concept ‘trust me – prove me’. 

 een integrale en handelingsgerichte werkwijze.  

 samenwerking met de partners uit de jeugdhulp, gericht op: één kind-één gezin-één plan.  

 sterke positionering van de ouders.  

In het wettelijk kader passend onderwijs worden de doelstellingen van het samenwerkingsverband als volgt be-

schreven:  

‘Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tus-

sen de scholen en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leer-

lingen, die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwer-

kingsverband zet zich maximaal in om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.’ 

 

3.3 KIJK OP ONDERWIJS BINNEN DE SPINAKER HEERHUGOWAARD 

Alle medewerkers van de school zijn zich er steeds van bewust dat een goed, positief leerklimaat essentieel is voor 

het slagen van ons onderwijs. We richten ons daarom op kansen voor onze leerlingen en voor onszelf. We willen 

werken vanuit de gedachte dat onderwijs en arbeid essentieel zijn bij een adequate ontwikkeling op alle leefgebie-

den. We willen onze leerlingen toerusten op het verwerven van een passende plek in de maatschappij. Deze over-

tuiging bepaalt de manier waarop we ons onderwijs inrichten en aanbieden. We laten onze leerlingen reflecteren 

op hun eigen gedrag en maatschappijbeeld. We geloven dat we moeten aansluiten bij adequate keuzes met posi-

tieve bekrachtiging. Onze basisgedachte is dat onze leerlingen gesteund moeten worden bij de inrichting van een 

eigen bestaan en ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Om dat te kunnen moeten onze leerlingen weten wat ze wil-

len, zichzelf kunnen ontdekken en op basis van eigen overtuigingen keuzes leren maken. We gaan ervan uit dat 



 

 

17 

 

onze leerlingen allemaal een eigen motivatie hebben om succesvol te zijn. Daarom willen we samen met onze leer-

lingen en ouders op zoek gaan naar deze motivatie. Ouders en leerlingen zien we als regievoerder in dit proces.  

We willen met onze expertise bij deze ‘eigen regie’ aansluiten en het geloof in de eigen mogelijkheden stimuleren. 

We willen op onze scholen een positieve onderwijservaring bieden. We vinden dat plaatsing in het voortgezet spe-

ciaal onderwijs niet mag leiden tot uitsluiting. We verwachten daarom van onszelf en van onze partners dat we net 

dat beetje extra zullen doen, dat we werkelijk geïnteresseerd en betrokken zijn. We willen inzichtelijk en navolg-

baar zijn, resultaten behalen en ertoe doen in de ogen van onze leerlingen, ouders, partners en opdrachtgevers. 

We willen leren van al onze ervaringen. We laten niet los voordat we alle mogelijkheden hebben benut en zeker-

heid hebben over een passend vervolg voor onze leerling en zelf voldoening kunnen hebben van ons werk. 

3.3.1 VISIE DE SPINAKER HEERHUGOWAARD 

“Wij staan voor een school waar leerlingen, ouders en medewerkers gezamenlijk verantwoording dragen voor de 

realisatie van het ontwikkelingsperspectief van de leerling, gericht op een zo zelfstandig en kansrijk mogelijke deel-

name aan de samenleving”. 

 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en het stellen van haalbare doelen 

om zijn/haar toekomstperspectief te realiseren. 

 De ouders nemen verantwoordelijkheid daar waar zij in hun opvoedkundige rol kunnen en moeten bijdra-

gen in de deelname aan onderwijs en een gezonde leefstijl van hun kind. Ouders staan open voor begelei-

ding vanuit school en vragen hulp en steun indien nodig. 

 De Spinaker Heerhugowaard neemt verantwoordelijkheid voor een goed passend onderwijsaanbod en 

professionele ondersteuning. De school waarborgt een gezonde, kwalitatieve organisatie en zorgt voor 

regionale samenwerking en maatschappelijke relevantie. We organiseren ons onderwijs bij voorkeur bui-

ten de school, in bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en regulier onderwijs. 

3.3.2  WAARDEN EN LEIDENDE PRINCIPES 

De scholen hebben onderzocht vanuit welke waarden en kernbegrippen zij werken. Medewerkers van De Spinaker 

worden gestimuleerd te reflecteren op de waarden van waaruit we willen werken.  

Op basis van onze waarden en kernbegrippen zijn leidende principes beschreven in zichtbaar gedrag. Werken van-

uit onze waarden en kernbegrippen draagt bij aan het realiseren van onze visie.  

LEIDENDE PRINCIPES BUREAU ARBEIDSPARTICIPATIE & HET WERK! 

In 2017-2018 hebben Bureau arbeidsparticipatie en Het WERK! samen onderzocht vanuit welke waarden en kern-

woorden zij werken. Dit heeft geresulteerd in de volgende vier waarden: 

Professionaliteit 

“Professionals werken vanuit hun eigen autonomie en kennis. Professionals werken constructief samen, bevorderen 

de deskundigheid van zichzelf en anderen, denken mee over ontwikkelingen en innovaties en zijn competent. Pro-

fessionals zijn reflectief, kunnen feedback geven en ontvangen en communiceren duidelijk. Professionals zijn taak- 

en resultaatgericht, hebben een positieve grondhouding en kunnen humor passend inzetten. Professionals acteren 

beredeneerd, zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar op hun eigen handelen”.  
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Betrokkenheid 

“Betrokkenheid verbindt collega’s, leerlingen en ouders. Betrokkenheid binnen alle lagen van de organisatie draagt 

bij aan een open houding, interesse en enthousiasme. Betrokkenheid is zeggen wat je doet en doen wat je zegt, op-

recht zijn en elkaar steunen”.  

Vertrouwen 

“Vertrouwen in elkaar vraagt om empathie, respect en openheid om vanuit verschillende visies te kunnen werken 

aan eenduidigheid. Vertrouwen vraagt om de durf te delen, echt te luisteren en te praten; om tijd te nemen voor 

elkaar”. 

Samenwerken 

“Samenwerken is gebruik maken van elkaars kwaliteiten en krachten. Een open mindset gericht op samenwerken 

vraagt om respect, aandacht, geduld, empathie, gelijkheid, acceptatie en de wil om elkaar te leren kennen. Door 

samenwerking kunnen mensen elkaar inspireren en steunen. Samenwerken vraagt tijd en ruimte, focus, het stellen 

van grenzen en kaders en het uitspreken van verwachtingen. De kernwoorden professionaliteit, betrokkenheid en 

vertrouwen zijn voorwaardelijk aan goede samenwerking”. 

LEIDENDE PRINCIPES TRANSFERIUM 

De leidende principes van Transferium zijn gebaseerd op het professionaliseringstraject dat het team heeft doorlo-

pen onder leiding van P. Teitler. Het team gaat uit van voorspelbaar docentgedrag op basis van de gedeelde visie 

van de school. Daarbij ligt de focus op een juiste verhouding tussen professionele afstand en nabijheid. Alle profes-

sionals van de school zijn zich continue bewust van hun rol als onderwijzer-opvoeder. Zij staan model m.b.t. voor-

beeldgedrag, stellen duidelijke en consistente gedragsverwachting aan leerlingen en bevorderen op die manier 

ook de gedragsverandering en een goed leer- en leefklimaat. Het team ziet m.b.t. de ontwikkeling  van leerlingen 

een relatie tussen docentgedrag, leer- en leefklimaat, gedragsverwachtingen en didactische groei. 
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4. PLANMATIG HANDELEN 

 

4.1 INLEIDING 

Planmatig handelen is een vaste manier van werken die operationeel is op de scholen. Om planmatig handelen te 

borgen zijn beleid en werkwijzen beschreven, voorzien van evaluaties en planning zodat het planmatig handelen 

onderdeel is van de kwaliteitszorg en de doorlopende verbetering van de school. Het planmatig handelen van De 

Spinaker Heerhugowaard is gekoppeld aan pedagogische, didactische en organisatorische methoden en werkwij-

zen. Ze worden hier kort benoemd. 

 

4.2 HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW) 

Het doel van handelingsgericht werken (HGW) is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de onder-

steuning. HGW wordt beschouwd als een belangrijke werkwijze om passend onderwijs te realiseren, de onderwijs-

ondersteuning te verbeteren en opbrengstgericht te werken. Het is een werkwijze waarbij onderwijsprofessionals 

(coaches/mentoren, docenten, ondersteuningscoördinatoren en leidinggevenden) samen met de externe partners, 

handelen volgens zeven samenhangende uitgangspunten: 

1. de werkwijze is doelgericht 

2. het gaat om afstemming en wisselwerking 

3. onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 

4. docenten en coaches/mentoren maken het verschil 

5. positieve aspecten zijn van groot belang 

6. betrokkenen werken constructief samen 

7. de werkwijze is systematisch en transparant 

Handelingsgericht werken is te zien in de klassen en in het ontwikkelingsperspectiefplan en de overlegstructuur. 

 

4.3 INTERACTIEF GEDIFFERENTIEERD DIRECT INSTRUCTIEMODEL (IGDI) (EBBENS,  ETEKOVEN E. A.,  2005)  

De Spinaker heeft als didactische onderlegger voor het klassenmanagement gekozen voor het IGDI-model. Het 

IGDI-model staat voor het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model. Het doel van het IGDI-model is 

dat de basisstrategieën voor het beheersen van leerstof door alle leerlingen wordt beheerst. Daarnaast zorgt het 

IGDI-model voor het verkleinen van de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen kleiner. In de praktijk gebeurt dit 

middels het streven van de school om alle leerlingen te laten profiteren van de groepsinstructie en vooral tijdens 

de verwerking rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen; verrijkingsstof voor goede leerlingen en 

extra instructie voor zwakke leerlingen rekening houdend met hun leerbehoeften. Het IGDI bouwt voort op de 6 

fasen van het Directe Instructie Model (DIM) zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven. 

 

1 Dagelijkse terugblik 4 Presentatie 

2 (In)oefening 5 Individuele verwerking 

3 Periodiek terugblik 6 Terugkoppeling 
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Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het DIM aangescherpt zodat er meer differentiatie in uitleg en instructie-

tijd voor de leerlingen ontstaat en tevens meer dialoog tussen de leerlingen onderling. Dit wordt gedaan door ex-

tra te focussen op het consequent volgen van de fasen met bijzondere aandacht voor verlengde instructie, hoge 

verwachtingen, doelrealisatie, voorspelbaarheid, vergroten eigen waardering voor competenties en veel feedback 

op het denk- en werkproces van de leerling.  

In Heerhugowaard heeft Bureau arbeidsparticipatie het IGDI vertaald naar het gepersonaliseerd leren waardoor 

met name de groepsgerichte component minder op de voorgrond treedt. 

 

4.4 DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR (M. SLOOTER,  2018) (HET WERK! & BUREAU ARBEIDSPARTIC IPATIE) 

De leraar in het voortgezet speciaal onderwijs moet zich nog meer dan de reguliere leraar bewust zijn van de ver-

schillende rollen die hij/zij heeft. Een goed zicht op de eigen rollen geeft een beter handelingsrepertoire en maakt 

dat de leraar als professional kan acteren (sturen) op de groepsdynamica, het klassenmanagement en de realisatie 

van effectieve leertijd. Daar waar het IGDI zich vooral richt op de rol van de didacticus, richten de ‘6 rollen van de 

leraar’ zich expliciet op de brede professionaliteit. De 6 rollen ondersteunen het werken vanuit IGDI en geven een 

helder kader om te kijken naar en reflecteren op het handelen van het onderwijspersoneel. Op Bureau arbeidspar-

ticipatie en Het WERK! zijn de gedragskenmerken, houdingen en acties zichtbaar in het dagelijks handelen van de 

docenten en werkmeesters. Bij lesobservaties wordt vanuit dit kader gekeken naar het functioneren van het on-

derwijspersoneel. Zie voor de onderliggende theorie het praktijkboek ‘de zes rollen van de leraar’.  

De zes rollen: de gastheer, de presentator, de didacticus, de pedagoog, de afsluiter en de coach.  

 

4.5 TIME-OUT & SWITCH (H.  VELDERMAN, 2017)  (HET WERK!  & TRANSFERIUM ) 

Velderman geeft vanuit vier leerkaders (behaviorisme, competentiemodel, therapeutische benadering en ecolo-

gische visie) een kader aan de begrippen Time-out en Switch als elkaar aanvullende maatregelen om ongewenst 

gedrag te verminderen. Doel van het werken met Time-out & Switch is het verminderen van lesverwijderingen en 

het vergroten van oplossend vermogen van docenten, leerlingen en de klas bij het omgaan met storend gedrag. 

Op Het WERK! en Transferium wordt de Time-out altijd opgevolgd door reflectie met vaste reflectievragen aan de 

leerling. Deze reflectie helpt de leerling om een ‘Switch’ te kunnen maken. Als een lesverwijdering vaker voorkomt, 

of als er sprake is van echt flink storend gedrag, dan volgt een gesprek waarin docent en leerling onder begeleiding 

van de switch-medewerker tot herstel komen. Samen wordt gestuurd op het maken van ‘de switch’ naar adequaat 

gedrag of een ‘tijdelijk werkbare overeenkomst’. Deze stappen kunnen zich blijven herhalen; er is geen escalatie-

ladder in de methode. Op Bureau arbeidsparticipatie wordt niet gewerkt vanuit de methode Time-out & Switch. De 

individuele leersetting biedt meer mogelijkheden om preventief en de-escalerend te werken. Storend gedrag 

wordt in een vroeg stadium besproken. Indien nodig kan een leerling een ‘Time-out’ krijgen / nemen door even uit 

de situatie te stappen. De leerling mag bij een Time-out op afspraak ook buiten het schoolgebouw.  

 

4.6 PETER TEITLER  (P.  TEITLER,  2018)  (TRANSFERIUM)  

Peter Teitler gaat ervan uit dat een team werkt vanuit één visie en een gezamenlijke (basis)structuur van de lessen. 

De regie in de les ligt bij de docent. Docentgedrag wordt gekenmerkt door voorspelbaarheid en systematische aan-

dacht voor alle leerlingen, zodat er rust ontstaat en leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Docenten 

versterken het positieve gedrag van leerlingen vanuit een breed handelingsrepertoire met o.a. creativiteit in de 

uitvoering van interventies. Peter Teitler stimuleert het team naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs van de school.  
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Op Transferium leren docenten vanuit de methodische aanpak van Teitler om te komen tot een gezamenlijk (basis) 

klassenmanagement dat gericht is op regie bij de docent, zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen en om-

gaan met verschillen tussen leerlingen. Daarbij wordt uitgegaan van vier basisprincipes: 

 leerlingen werken zelfstandig (in stilte of met fluisteren). 

 docenten lopen elke les een vaste route. 

 er is zinvol ‘wachtwerk’ waar leerlingen mee aan de slag kunnen als zij hun werk af hebben.  

 leerlingen krijgen extra uitleg als dat nodig is en extra uitdaging als dat mogelijk is. 

 

4.7 WERKEN VANUIT HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN 

Voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, sa-

men met de leerling en de ouders. In het ontwikkelingsperspectiefplan wordt op basis van onderwijs- en persoons-

kenmerken de leerrendementsverwachting en de verwachte uitstroombestemming van de leerling beschreven en 

op inhoudelijke argumenten onderbouwd. De belemmerende en bevorderende factoren worden in kaart gebracht 

en gerelateerd aan doelen en acties ter realisatie van het ontwikkelingsperspectiefplan. 

Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast nadat hierover ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ (OOGO) met de ouders en/of de leerling heeft plaatsgevonden.  

De Spinaker werkt met een start-ontwikkelingsperspectiefplan dat zo snel mogelijk na plaatsing moet worden inge-

vuld. Uiterlijk 6 weken na plaatsing moet het start-ontwikkelingsperspectiefplan samen met leerling en ouders 

worden vastgesteld. 

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan vraagt om een integrale werkwijze waarin de opsteller de in-

formatie en expertise vanuit alle betrokkenen meeneemt: van de leerling zelf, van de ouders, de docenten, mento-

ren en andere (interne) deskundigen en van de ketenpartners van de school. Het ontwikkelingsperspectiefplan 

wordt opgesteld vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op de langere termijn, met einddoelen die 

passen bij het perspectief (uitstroom) van de leerling. Het ontwikkelingsperspectiefplan richt zich op de doelen die 

in de onderwijsinstelling behaald dienen te worden.  

Het ontwikkelingsperspectiefplan moet wettelijk eenmaal per jaar worden geëvalueerd met leerling en ouders. Op 

De Spinaker Heerhugowaard zien we het ontwikkelingsperspectiefplan echter als een leidend document. De ont-

wikkelingen van de leerlingen gaan soms snel. De doelen moeten echter altijd actueel zijn. Daarom wordt het ont-

wikkelingsperspectiefplan in Heerhugowaard minstens twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Gedurende het gehele traject is het ontwikkelingsperspectiefplan leidend bij de coaching gesprekken, de leerling-

bespreking, de kernteambespreking en de door- en uitstroom evaluaties in de commissie van begeleiding. Het ont-

wikkelingsperspectiefplan is leidend bij de onderwijsdoelen en de lesplanning en is daarmee het uitgangspunt voor 

het onderwijs en de ondersteuning. Beargumenteerd afwijken van de in het ontwikkelingsperspectiefplan ge-

maakte afspraken en gestelde doelen kan alleen via de commissie van begeleiding. 

4.7.1 HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN OP TRANSFERIUM   

Het ontwikkelingsperspectiefplan van het onderwijs is als werkplan onderdeel van het trajectplan. Binnen vier we-

ken na de aanmelding wordt het ontwikkelingsperspectiefplan ter ondertekening verstuurd naar de ouders. In de 

eerste zes weken na plaatsing wordt de leerling geobserveerd en wordt bekeken of de plaatsing goed is verlopen. 

Daarna volgt de eerste werkplanbespreking samen met de leerling/jongere, diens ouders, behandelaars, plaat-

sende instantie en school. Na het vaststellen van het werkplan volgt elke 10 weken evaluatie en bijstelling. 
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5. AANMELDING, TOELATING EN PLAATSING 

 

5.1 INLEIDING 

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring 

nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. De aanvraag van een 

tlv moet altijd worden gedaan door de ouders. De school waar de leerling is ingeschreven ondersteunt hierbij. 

 

5.2 TOEGANKELIJK EN OUTREACHEND 

Een verwijzing naar voortgezet speciaal onderwijs betekent een stap in een vaak moeizame zoektocht naar pas-

send onderwijs.  Ouders en leerlingen, en soms ook professionals, kunnen het gevoel krijgen niet gehoord te wor-

den. Leerlingen zitten niet meer op de goede plek, soms zelfs thuis. Het is belangrijk dat leerlingen snel weer kun-

nen meedoen in het onderwijs. De Spinaker Heerhugowaard wil daarom outreachend werken. Instanties worden 

benaderd met de vraag of zij leerlingen in hun ‘caseload’ hebben voor wie het de school een aanbod kan doen. De 

commissie van begeleiding wil aansluiten bij de zorgstructuur van de vo-scholen. Betrokkenen worden uitgenodigd 

de school te bezoeken en kennis te maken. Er wordt aandacht besteed aan hun verhaal. Deze werkwijze resulteert 

vaak in een overwogen keuze voor de school.  

5.2.1 VAN AANMELDING NAAR PLAATSING OP HET WERK! EN BUREAU ARBEIDSPARTICIPATIE  

De procedure valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie van begeleiding. Naast de 

voorzitter zijn bij de procedure nog diverse functies betrokken. Vanuit de school zijn dat de orthopedagoog, de 

ondersteuningscoördinator, de trajectbegeleider en de coach. Vanuit het samenwerkingsverband is dat de consu-

lent passend onderwijs.  Hieronder is de procedure schematisch weergegeven.  

 

 

 

Tlv van bestaande leerling verloopt Nieuwe leerling 

MDO-t 

Aanvraag toelaatbaarheid 

Afwijzing 
Aanhouding 

Toekenning 

Plaatsing op  

school 

Heroriëntatie 

of verwijzing 

 

Regie SWV 
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5.2.2 INSTROOM LEERLINGEN OP TRANSFERIUM JEUGDZORG ONDERWIJS  

Jongeren, die geplaatst worden op Transferium, zijn op basis van plaatsbekostiging ook direct plaatsbaar op de in-

terne school van De Spinaker en zo automatisch ook leerling van De Spinaker. Tijdens de onderwijs-intake wordt 

gekeken hoe de onderwijsloopbaan is verlopen en naar de problematiek en motivatie van de leerling. Twee werk-

dagen na plaatsing in Transferium start het onderwijs. Er vindt niveaubepaling plaats voor de vakken Nederlands, 

Rekenen en Engels.  Het onderwijs- en leefgroep-perspectief worden op elkaar afgestemd in het multi-professio-

neel overleg. De gedragsdeskundige geeft handelingsadviezen ten behoeve van het onderwijs.     

 

 

 


