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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2022 

Naam van onze school  De Monoliet 

Onderwijstype Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Naam van ons 

schoolbestuur  
Stichting RENN4  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard  

Onderwijssoorten 

HAVO 

VMBO-KL 

VMBO-BL 

VMBO-TL 

Praktijkonderwijs 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 

Onze visie op passend onderwijs 

De Monoliet is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en richt zich op het verzorgen van een 

positief pedagogisch en didactisch leerklimaat voor al onze leerlingen. We bieden onderwijs aan op 

het niveau van Praktijkonderwijs tot en met Havo-niveau.  
Er is meer aandacht voor gedrag, er zijn kleinere klassen met een vaste docent, waarin er vaak 

communicatie is met zowel ouders als hulpverlening. Het doel daarbij is om het gedrag van de 

leerlingen dusdanig positief te beïnvloeden zodat hun maatschappelijke kansen toenemen. Centraal 

uitgangspunt voor De Monoliet is dat al haar leerlingen schakelleerlingen zijn. In het kader van 

passend onderwijs werkt De Monoliet nauw samen met andere scholen en ketenpartners. De 

Monoliet bereidt haar leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of arbeid 

(loonvormende arbeid, beschutte arbeid, arbeidsmatige dagbesteding). 

 

De school beschikt over een zorgplan (Zorg&Begeleiding). 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

De Monoliet is een school voor voortgezet speciaal onderwijs waar de leerlingen centraal staan. De 

school geeft onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek in de 

leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De problemen hebben dikwijls te maken met (moeilijk) gedrag, 

gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van het reguliere onderwijs. 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

• De school biedt onderwijs aan in kleine klassen (maximaal 14 leerlingen) met een vaste 

docent(en).  
• De school geeft onderwijs aan (veel) leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, 

zoals op het gebied van motivatie, faalangst, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Deze 

aanpak is als een rode draad verweven in ons onderwijs.   

• School werkt intensief samen met ouders en zorgaanbieders waar vaardigheidstekorten van 

leerlingen het gedrag en de motivatie te veel belemmeren. 

• De school ondersteunt leerlingen actief bij het versterken van hun sociale vaardigheden. 

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

• Er sprake is van een ernstige verslavingsproblematiek, waardoor de leerling niet in staat is 

om aan het onderwijsleerproces in een basisgroep van de Monoliet deel te nemen. 
• Er sprake is van ernstige internaliserende/ externaliserende problematiek, waardoor de 

leerling niet in staat is om aan het onderwijsleerproces in een basisgroep van de Monoliet 

deel te nemen. 

• Er sprake is van een ernstige visuele beperking, waardoor de leerling niet in staat is om aan 

het onderwijsleerproces in een basisgroep deel te nemen. 

• Er sprake is van een ernstige auditieve beperking/ ernstige spraaktaal-problematiek, 

waardoor de leerling niet in staat is om aan het onderwijsleerproces in een basisgroep deel 

te nemen. 

• Er is sprake van een lage cognitie in combinatie met een geringe zelfredzaamheid & ADL en 

een geringe sociaal emotionele kwetsbaarheid, waardoor de leerling niet in staat is om zich 

staande te houden in het onderwijsleerproces van de basisgroep. 

• Er sprake is van een ernstig langdurige ziekte, waardoor de leerling niet in staat is om aan het 

onderwijsleerproces in een basisgroep deel te nemen. 

• Er sprake is van een ernstige lichamelijke beperking, waardoor de leerling niet in staat is om 

aan het onderwijsleerproces in een basisgroep deel te nemen. 

• Er sprake is van een continue begeleidingsbehoefte  binnen de schoolse setting (1-op-1 

onderwijs). 

• Er sprake is van een dusdanige combinatie van diverse ondersteuningsbehoeftes waardoor 

strijdigheid ontstaat met de hierboven genoemde indicatoren. 

Contra-indicatie voor plaatsing: Een individuele leerling die niet in staat is tot het volgen van 

groepsgericht onderwijs onder verantwoordelijkheid van 1 leerkracht, waarbij geldt dat de 

bekostigingsnorm een groepsgrootte van minimaal 12 leerlingen betreft. Met uitzondering van 

leerlingen die in aanmerking komen voor de Maatwerkgroep of Zorg en Onderwijs op een Andere 

Locatie-traject (ZOAL). 
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

 

 

 

Ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft in welke ondersteuningsbehoeften onze school wil voorzien. 

 

 

 

Gedragsmatige ondersteuningsbehoefte(n) 

Autisme (ASS) 

Internaliserend gedrag 

Psychiatrische stoornissen algemeen 

Externaliserend gedrag 
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2.5 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling 

"goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een 

school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:   

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 

 

Punten van verbetering 

Voornaamste punt van verbetering was dat de bestendigingscijfers enigszins tekort schieten. De 

reden daarvoor is met name dat de MBO-scholen in Leeuwarden ons die cijfers niet verstrekken. 
 

Sterke punten 

Bij elke beslissing die op De Monoliet genomen wordt staat de leerling centraal. 
 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning 

aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze 

zijn hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Deskundige Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Consulent passend onderwijs 
      

Dyslexiespecialist 
      

Gedrag / sociale vaardigheden specialist (mentor) 
      

Logopedist 
      

Orthopedagoog 
      

Schoolmaatschappelijk werker 
      

 

Deze functies of taken zijn aanwezig in de school: 

De volgende functionarissen en taken zijn aanwezig in de school en spelen een rol in de 

ondersteuning van leerlingen:  

 - Decanaat/ loopbaanbegeleiding 

 - Mentoraat/ coaching 

 - Onderwijsassistentie 

 - Verzuimcoördinatie 

 - anders, namelijk: Intern begeleider 

 - anders, namelijk: Stagebegeleider 

Toelichting deskundigheid 

Onderwijs ondersteuning: Op basis van NPO gelden is er tijdelijk inzet van een 

Leerkrachtondersteuner in leerjaar 1 en 2, een aantal uren per klas. 
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Loopbaanbegeleiding: Dit bieden wij aan in de vorm van stage en de begeleiding daarvan. 
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Anders, namelijk Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Maatwerk (onderbouw Pro (leerlingen met een 

zeer intensieve begeleidingsbehoefte) Maximaal 

8 leerlingen. 
   

Er is Symbiose/samenwerking met Piter Jelles 

Ynsicht m.b.t. een vmbo Kader-traject.    

Voor individuele leerlingen is het mogelijk een 

Zorg en Onderwijs op een Andere Locatie-traject 

(ZOAL) of een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) 

in te zetten. 

   

 

Toelichting voorzieningen  

De Monoliet is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs waar de leerlingen centraal staan. De 

school geeft onderwijs aan jongeren met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek in de 

leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De problemen hebben dikwijls te maken met (moeilijk) gedrag, 

gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het volgen van het reguliere onderwijs. 
De school biedt onderwijs aan in kleine klassen (maximaal 14 leerlingen) met (een) vast(e) docent(en). 
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in 

het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering 

van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Onderwijsaanbod Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanbod dyslexie 
   

Aanbod executieve functies 
   

Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
   

Aanbod NT2 
   

Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
   

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen    

Preventieve signalering van leesproblemen 
   

 

 

 

 

 

Toelichting onderwijsaanbod  

De school geeft begeleiding (preventief/licht curatief) aan leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsvraag, zoals op het gebied van motivatie, faalangst, sociale vaardigheden en 

weerbaarheid. 
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen 

worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze 

school de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun 

ontwikkelingsbehoefte.  

  

Methode Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanpak emotionele ontwikkeling 
   

Aanpak gedrag(sproblemen) 
   

Aanpak sociale veiligheid 
   

Agressieregulatietraining 
   

Compenserende dyslexiesoftware 
   

Examentraining 
   

Time-out aanpak 
   

Training sociale vaardigheden 
   

Training studievaardigheden 
   

 

 

Toelichting methoden  

Binnen De Monoliet loopt de aanpak gericht op bovenstaande items als een rode draad door het 

onderwijs.  
We bieden binnen de school geen trainingen aan voor groepen of specifieke leerlingen. Indien dit 

nodig is gaat dit via externe partijen. 
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Praktijklokalen/-voorzieningen tuin(kas)  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Ruimte voor een time-out  

Praktijklokalen/-voorzieningen techniek  

 

 

Toelichting fysieke ruimten  

De voorzieningen voor time-out verschillen per locatie. 
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in 

voorkomende gevallen.  

 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

Zie stroomschema zorgstructuur De Monoliet. 
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Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

 

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

De leerontwikkeling is inzichtelijk en wordt systematisch met ouders en leerlingen besproken. Er 

worden ieder schooljaar vier momenten gepland waarop ouders en leerlingen op school komen voor 

een gesprek. Daarbij wordt het geschreven OPP ieder schooljaar twee keer geëvalueerd.  
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Aanmeldproces 

 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht of en welke extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften er zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school. 

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de vorige 

school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een 

leerling wordt er gezocht naar een passende plek.  

  

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Gedragsdeskundige 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

Speciaal onderwijs (so)  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

Jeugdhulpverlening  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Lokale overheid/gemeente  

Leerplichtambtenaar  

Jongerenwerk  

 

Andere keten-/kernpartners 

GGD/Steunpunt Zorg&Onderwijs/ Kennis in Kracht/ Fier!/ VNN/ IVIO@School/ Piter Jelles/ Friesland 

College/ Friese Poort  

 

Integraal aanbod (Fier- en Kinnikonderwijs) 

Onderwijs en psychiatrische zorg zijn geïntegreerd  

 

Toelichting samenwerking 

Fieronderwijs: Deze locatie verzorgt het onderwijs aan ongeveer 25 leerlingen in de leeftijd van 12 

t/m 18 jaar die opgenomen zijn bij Fier Fryslân. De lessen worden intern verzorgd op de hoofdlocatie 

van Fier Fryslân. 
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Kinnikonderwijs: Deze locatie verzorgt het onderwijs aan ongeveer 35 leerlingen in de leeftijd van 12 

t/m 18 jaar die in deeltijd behandeling zijn bij Kinnik en voor wie onderwijs in een beschermde setting 

noodzakelijk is. De lessen worden verzorgd op de locatie Melkemastate. 

 

Samenwerking MBO: Het satelliettraject is een symbiosetraject in samenwerking met het Friese MBO. 

Wanneer een leerling voldoet aan de gestelde eisen, kunnen leerlingen vanaf hun zestiende jaar 

instromen. 
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.  

 

Het SOP van onze school wordt iedere vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor alle leerlingen stelt onze school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de 

onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   

De Leraar is verantwoordelijk voor de actualisatie. 



21 

 

6. Bijlage 

Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 

video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel va

n persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider 

passend 

onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

(mentor) 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 

vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij sociale 

vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen 

luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten 

oplossen. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, trainin

g en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en k

auwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Orthopedagoog / 

gedragsdeskundi

ge 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings-, leer- en 

gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan 

verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de 

hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit, met als doel 

hun ontwikkeling te optimaliseren en hun participatiekansen te 

maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag van de mens. 

Interne 

begeleiding 

Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


