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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  Ynsicht - PJ 

Onderwijstype Voortgezet onderwijs (VO) 

Naam van ons 

schoolbestuur  
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs.  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard  

Onderwijsniveaus 

onderbouw 

VMBO GL 

VMBO KL 

VMBO BL 

Onderwijsniveaus 

bovenbouw 

VMBO BL 

VMBO GL 

VMBO KL 

Leerjaren 
Bovenbouw 

Onderbouw 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

Missie 
We geloven dat iedere jongere eigen talenten in zich heeft en het verdient om eerlijke, gelijkwaardige 

kansen te krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Visie  

In alles wat we doen staat de VMBO-leerling en diens ontwikkeling centraal. We zien iedere leerling 

en stimuleren en begeleiden deze om het beste uit zichzelf te halen.  

  

 

Onze visie op passend onderwijs 

De visie op leerlingenzorg kenmerkt zich door de leerling individueel te ondersteunen, opdat de 

persoonlijke en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind ongestoord kan plaats vinden 

gedurende haar of zijn verblijf op Ynsicht 
Waar het kan zonder extra ondersteuning, waar het noodzakelijk is kan er op diverse manieren 

worden opgeschaald naar verschillende soorten ondersteuning op maat. 

De leerlingenzorg is erop gericht om de leerling in beide ontwikkelingen te stimuleren. In het 

ondersteuningsprofiel 2018-2022 (zie website) staat beschreven welke ondersteuning YnSicht kan 

bieden. Onderdeel van de visie op leerlingenzorg is dat zowel de leerkracht, de leerling als de ouders 

ieder hun rol hierin hebben te vervullen. De school wil een veilige thuishaven zijn voor iedereen en 

streven naar een goede samenwerking. 

Om dat te bereiken is o.a. nodig dat duidelijk is wie wat doet op het gebied van de leerlingenzorg en 

bij wie de leerling moet zijn met bepaalde vragen. 

Bovendien verbreedt YnSicht haar deskundigheid door zogenaamde specialisten in te zetten voor 

zowel haar leerlingen als voor haar medewerkers, opdat de zorgcapaciteit op de werkvloer wordt 

vergroot. 

Op YnSicht zijn leerlingen die zich in het bijzonder kenmerken door: 

• Een advies voor basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg, 

• Een LWOO-indicatie ( recht op extra budget vanwege leerachterstanden op de vier leergebieden), 

• Internaliserende en externaliserende problematiek (een beperking in gedrag en/of op psychiatrisch 

gebied), 

• Leerproblemen/ cognitieve problematiek (dyslexie/dyscalculie), 

• Auditieve beperkingen en/of / spraaktaalproblematiek. * 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Op YnSicht zijn leerlingen die zich in het bijzonder kenmerken door: 
• Een advies voor basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg, 

• Een LWOO-indicatie (recht op extra budget vanwege leerachterstanden op de vier leergebieden), 

• Internaliserende en externaliserende problematiek (een beperking in gedrag en/of op psychiatrisch 

gebied), 

• Leerproblemen/ cognitieve problematiek (dyslexie/dyscalculie), 

• Auditieve beperkingen en/of / spraaktaalproblematiek. 

- een voorkeur hebben voor het volgen van theorie- en praktijkvakken. 

  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Basisondersteuning 

Leerlingen die op basis van onderstaande indicatoren vallen onder de basisondersteuning worden 

begeleid door een mentor die iedere periode een mentorgesprek met hem/haar heeft. Indien nodig 

kan de mentor voor ondersteuning terugvallen op de zorgfunctionaris. 

Indicatoren: 

- De leerling functioneert voldoende passend in zowel theorie als praktijk situaties, met of zonder 

hulpmiddelen. 

- De leerling functioneert voldoende zelfstandig binnen groepsverband in zowel theorie als praktijk 

situaties. 

- De leerling is voldoende weerbaar. 

- De leerling kan voldoende zelfstandig functioneren binnen de theoretische/ en praktische vakken, 

dusdanig dat de 

veiligheid van de leerling zelf noch van zijn omgeving hierbij in het geding is. 

- De leerling is in staat om op passende wijze om te gaan met het personeel van de school. 
Extra ondersteuning 

Leerlingen die op basis van onderstaande indicatoren vallen onder de extra ondersteuning worden 

op basis een ontwikkelingsperspectiefplan begeleid door een mentor/OPP begeleider die iedere 

week een gesprek met hem/haar heeft. Indien nodig kan de mentor voor ondersteuning terugvallen 

op de zorgfunctionaris. 

Indicatoren: 

- De leerling is voldoende leerbaar om aan de eisen volgens de examennormering te voldoen. 

- Er is voldoende zicht op stagebekwaamheid. 

- Er is deskundige begeleiding beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit het Samenwerkingsverband Fryslân-

Noard /Kentalis/OZL/Steunpunt onderwijs Noord/Kinnik/GGD/ JET/ leerplicht / Gebiedsteams (bijv. 

Amaryllis). 

- De leerling kan zich in voldoende mate houden aan regels en afspraken. 

- De leerling is in voldoende mate toegankelijk voor gedragsbeïnvloeding. 

- De ouders/verzorgers zijn voldoende coöperatief 

- YnSicht +Is gericht op leerlingen die de capaciteit hebben om het reguliere vmbo onderwijs goed af 

te ronden, maar wie dat om verschillende redenen niet lukt. Denk hierbij aan gedrags- en psychische 

problematiek. Het doel van YnSicht is het ervoor zorgen dat de leerling zijn/haar schoolloopbaan in 

het regulier onderwijs succesvol kan voortzetten.  
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Grenzen aan onze ondersteuning 

Grenzen 

Piter Jelles Ynsicht is een VMBO school met een praktijkgericht examen programma. Het hierop 

gebaseerde onderwijsprogramma is leidend voor het creëren van een passend onderwijs aanbod. 

Als de nodige aanpassingen in het aanbod niet kunnen leiden tot succesvol doorlopen van het 

examen, kan school geen passend onderwijs creëren. 

Indicatoren: 

- Er is sprake van mate van kwetsbaarheid en/of dusdanige problematiek die het functioneren in 

groepsverband niet mogelijk maakt. 

- Er is sprake van een continue begeleidingsbehoefte. 

- Het omgaan met wisseling van docent, vak en ruimte is problematisch. 

- Het handelen van de leerling is dusdanig onvoldoende dat het succesvol voldoen aan de 

examennormering niet haalbaar is. 

- Er is onvoldoende zicht op een passende stage mogelijkheid. 

- Het aantal leerlingen met deze problematiek in dezelfde klas is te groot om te kunnen voldoen aan 

de begeleidingsbehoefte. 

- Er is sprak van een zodanige combinatie van diverse ondersteuningsbehoeftes waardoor 

strijdigheid ontstaat met de hierboven genoemde indicatoren. 

- Het voorzieningenniveau van de locatie is ontoereikend in relatie tot de bij de leerling aanwezige 

problematiek.  
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

We hebben als wens YnSicht+ permanent onderdeel te laten zijn binnen de school, waarin we 

passend onderwijs nog meer kunnen vormgeven binnen de school. 
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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. 

 

Ondersteuning in de lessen 

Aan alle leerlingen: 

De docent biedt lessen in de vorm van AVO- en praktijkvakken. Bij veel praktijkvakken is tevens een 

onderwijsassistent aanwezig tijdens de lessen. De docent biedt tijdens de lessen de 

basisondersteuning aan de leerlingen. 
De rol van de docent is gekoppeld aan het vakgebied, leerjaar en het team. De vakdocenten zijn 

belast met de begeleiding van de leerling op het gebied van leren en kiezen. Zij staan direct in 

contact met leerlingen en daardoor zijn zij in staat tijdig problemen te signaleren. 

Uitgangspunt in het onderwijs is dat docenten zoveel mogelijk binnen de reguliere lessen 

aandacht besteden aan de individuele leerbehoeften van leerlingen. Een gevarieerde inzet van 

activerende didactiek speelt hierin een belangrijke rol. Doen er zich problemen voor, dan overlegt 

de docent met de leerling en zoeken zij samen naar oplossingen. De docent overlegt met de 

mentor met welke leerlingen zich problemen voordoen, welke oplossingen gevonden zijn en hoe 

deze oplossingen uit te werken. De mentor kan een leerling inbrengen in het zorgteam als hij er 

zelf niet meer uit komt.  

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

Wij bieden binnen YnSicht maatwerkuren aan, iedere ochtend van 8.30 tot 9.20 uur. Alle leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben voor een AVO-/praktijkvak, kunnen dit aanvragen bij de 

vakdocent. Tevens kan de vakdocent de leerling inplannen voor het maatwerkuur van zijn/haar vak. 

Tijdens het maatwerkuur zijn er kleine groepjes leerlingen aan de slag met eigen leerproces en 

heeft vakdocent extra tijd en aandacht voor de leerling. 
Wanneer leerlingen qua leerniveau meer uitdaging nodig hebben, kan een vakdocent besluiten 

materiaal aan te bieden uit een hoger leerniveau.  
 

 

Ondersteuning buiten de lessen 

Aan alle leerlingen: 

Ondersteuning door zorgteam breed / YnSicht+ 
OPP begeleiding, dyslexiebegeleiding , NT2 begeleiding, DE training (SOVA/FRT), 

dyscalculiebegeleiding 

  

 

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

Ondersteuning door zorgteam breed / YnSicht+ 
OPP begeleiding, dyslexiebegeleiding , NT2 begeleiding, DE training (SOVA/FRT), 

dyscalculiebegeleiding 

 

 

Ondersteuning samen met partners 
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Aan alle leerlingen: 

Binnen YnSicht werken wij met de volgende partners samen. 
De sociaal-verpleegkundige is actief vanuit de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst). Zij houdt 

zich bezig met het onderzoeken en bevorderen van gezondheid en welbevinden van de leerlingen. 

Zij gaat met alle eerstejaars leerlingen in gesprek en nodigt leerlingen met bovenmatig 

ziekteverzuim uit voor gesprek. Zij neemt deel aan het DAT overleg. 

De zorgfunctionaris brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van 

ongeoorloofd verzuim of bij andere soorten van zorgwekkende afwezigheid van leerlingen. Deze 

leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het DAT. Zij brengt, in overleg met de school, leerling en 

ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het 

ongeoorloofd verzuim. Zo nodig, nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. School 

werkt volgens het verzuimprotocol. Zij neemt deel aan het DAT overleg. 

De gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard is regelmatig aanwezig op 

YnSicht en ondersteunt de school en de ouder(s)/verzorger(s) bij vragen over de ontwikkeling van 

leerlingen. 

De jongerenwerker van Amaryllis werkt vraaggericht op YnSicht. D.w.z. De jongerenwerker is 

aanwezig op pauzemomenten en neemt deel aan het DAT (dynamisch actieteam). De 

jongerenwerkers dragen bij aan een positief schoolklimaat en ondersteunen de leerlingen bij 

vragen en problemen en bieden scholingen aan op school. 

 

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

Bij het Samenwerkingsverband Fryslân Noard zijn er meerdere trajecten die aangeboden worden 

aan de leerlingen; 
Back Up - voor de brede ondersteuningsvraag. Het uitgangspunt is dat de leerling binnen 6 tot 12 

weken weer onderwijs op de eigen school volgt. 

Start Up -  gericht op het weer starten van schoolgang (de oude Thuiszittersgroep) 

Time Out - voor tijdelijk opvang (1- 4 weken) voor leerlingen die geschorst zijn, waarin de focus ligt 

op het herstel met school. 

Jongerenwerk Amaryllis biedt Dream school (samenwerking Cambuur) aan, waarbij jongeren ... 

Tevens is er een samenwerking met Cambuur en de VMBO scholen (waaronder YnSicht) genaamd 

'playing for success'. 
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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 

De basiskwaliteit van het onderwijsproces op Piter Jelles Ynsicht Leeuwarden beoordeelt de 

inspectie, als voldoende. Om deze basiskwaliteit te blijven waarmaken is echter meer aandacht nodig 

voor verschillende onderdelen van het 

pedagogisch-didactisch handelen. Het didactische handelen van leerkrachten, waarbij de leerlingen 

meer actief bij de les betrokken moeten worden. Tevens dient er meer aandacht te zijn voor het 

teruggeven van feedback door leerkrachten aan de leerlingen t.a.v. hun leerproces. De leerkrachten 

stemmen onvoldoende hun lessen af. d.w.z. De leerkracht dient meer zijn/haar instructie en de 

verwerking af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. 
De kwaliteitszorg op Piter Jelles Ynsicht Leeuwarden beoordeelt de inspectie als voldoende. Het 

opbrengstgericht werken vindt, zoals gezegd, cyclisch plaats. Uit onze observaties blijkt echter dat de 

zorg voor voldoende leskwaliteit nog niet het gewenste resultaat oplevert. De inspectie constateert 

dat de schoolleiding er nog niet in slaagt alle betrokkenen aan de afgesproken procedures te 

houden. Evenmin spreken de leraren elkaar voldoende aan op de naleving van de schoolregels. 

Daarom beoordeelt de inspectie de borging als onvoldoende.   

Ten aanzien van het sociaal klimaat vindt de inspectie het zaak dat de school preventiever optreedt 

tegen leerlinggedrag (grensoverschrijdend en brutaal gedrag), zodat de uiterste maatregelen 

(verwijdering uit de les 

en schorsing) minder vaak ingezet hoeven te worden. Het hanteren en naleven van schoolafspraken 

over gedrag in en buiten de les is daarbij de eerste stap. 

 

Sterke punten 

Opbrengstgericht werken (vmbo-b / vmbo-k) is op Piter Jelles Ynsicht Leeuwarden gemeengoed en 

dat is terug te zien in de stabiel voldoende opbrengsten van beide afdelingen. De inspectie 

beoordeelt deze dan ook als voldoende tot goed. Een van de oorzaken van het systematische 

opbrengstgericht werken is de sturing hierop van de schoolleiding. De schoolleiding levert elk jaar 

een analyse van de examenresultaten aan alle secties. Op grond hiervan evalueren de secties hun 

leerstofaanbod en -planning en doen zij indien nodig aanpassingen. 
Ten aanzien van de kwaliteitszorg krijgen leraren binnen Piter Jelles YnSicht een grote rol in en 

verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. De ontwikkeldagen worden dan ook voor een 

belangrijk deel gevuld door de docenten zelf. In verschillende ontwikkelgroepen worden thema's 

uitgewerkt die steeds gebaseerd zijn op de pijlers uit het schooljaarplan. De docenten krijgen de 

ruimte om het onderwijs te ontwikkelen en benutten deze ruimte ook. De inspectie beoordeelt de 

indicatoren op het gebied van leraarschap dan ook als voldoende tot goed. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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Leerlingbegeleiding en- ondersteuning is door inspectie beoordeeld als een voldoende tot goed. 

Een sterk punt van de leerling ondersteuning op Ynsicht is het nauwe contact met externe partners. 

Een voorbeeld hiervan zijn de jongerenwerkers die in de school een werkplek hebben. Het goede 

contact maakt dat leerlingen in beeld 

zijn en ook buiten school snel geholpen worden wanneer dat nodig is. Het handelingsgericht werken 

in de lessen heeft echter nog aandacht nodig. De ondersteuning van leerlingen vindt nu vooral 

buiten de lessen plaats. 

De loopbaanoriëntatie en –begeleiding op Ynsicht is in ontwikkeling. Mede ingegeven door de 

vernieuwing van het vmbo, zal bijvoorbeeld gewerkt worden aan het breder inzetten van 

reflectiegesprekken. Op dit moment is de LOB op 

Ynsicht in de bovenbouw voornamelijk per afdeling georganiseerd. 

Het sociaal klimaat beoordeelt de inspectie als voldoende. Er wordt weinig gepest op Piter Jelles 

Ynsicht Leeuwarden en als een gepeste leerling zich meldt dan pakt de school het pesten adequaat 

aan. Er komen nauwelijks vechtpartijen voor en leerlingen vinden de sfeer op school goed. Een reden 

hiervoor is de goede pauzesurveillance door de conciërges, door docenten en door de schoolwacht 

die bestaat uit telkens twee leerlingen. 
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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 

Begeleider passend onderwijs 
      

Consulent passend onderwijs 
      

Dyslexiespecialist 
      

Faalangstreductietrainer 
      

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
      

NT2-specialist 
      

Ondersteuningsadviseur / 

gedragswetenschapper       

Orthopedagoog 
      

Psycholoog 
      

Reken-/wiskunde-specialist 
      

Taal-/leesspecialist 
      

 

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 
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 - Ondersteuningscoördinatie 

 - Onderwijsassistentie 

 - Zorgcoördinatie 
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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.  

 

Voorziening Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Rekenklas 
   

Time-out voorziening (met begeleiding) 
   

Trajectgroepvoorziening 
   

Tussenvoorziening (OPDC)    
 

Toelichting voorzieningen  

YnSicht+  is gericht op leerlingen die de capaciteit hebben om het reguliere vmbo onderwijs goed af 

te ronden, maar bij wie dat om verschillende redenen even niet lukt. Denk hierbij aan gedrags- en 

psychiatrische problematiek. Het doel van YnSicht+ is ervoor zorgen dat de leerling zijn/haar 

schoolloopbaan in het reguliere voortgezet onderwijs succesvol kan voortzetten.  
Binnen het Samenwerkingsverband Fryslân Noard bestaat het OPDC. Het OPDC ondersteunt en 

begeleidt leerlingen in samenwerking met de school van de leerling, de ouders/verzorgers en 

eventuele andere betrokken partijen. Dit doen zij in drie groepen: 

- Time Out: leerlingen die geschorst of verwijderd zijn en waarbij veiligheid een issue is. Plaatsing voor 

een periode van maximaal 4 weken. 

- Start Up: leerlingen die langere periode thuis gezeten hebben en opnieuw een schoolritme moeten 

opbouwen. Plaatsing voor een gemiddelde periode van een jaar. 

- Back Up: leerlingen waarvan de ondersteuningsvraag niet helder is. Plaatsing voor een periode van 

6-12 weken. 
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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 dyscalculie 
   

Aanbod dyslexie 
   

Aanbod laagbegaafdheid 
   

Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
   

Aanbod NT2 
   

Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
   

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen    

 

Anders, namelijk Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

-bijdrage kleinere klassen 
   

 

 

 

 

 

  



15 

 

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 
   

Bijles (op vakinhoud) 
   

Examentraining 
   

Faalangstreductietraining 
   

Time-out aanpak 
   

 

Anders, namelijk Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

DE training (combinatie faalangst/R&W/SOVA 
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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 

Ruimte met individuele werkplekken  

Praktijklokalen/-voorzieningen techniek  

Ruimte voor een time-out  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte voor één op één begeleiding  

 

 

Toelichting toegankelijkheid fysieke ruimten  

Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de lift in de school. 
 

Toelichting fysieke ruimten  

Deze ruimtes zijn iedere dag open van 08:00 tot 16:30 uur.  
De praktijkruimtes worden volgens rooster ingedeeld.  
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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 medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  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 

 

Toelichting protocollen  

De protocollen zijn op de website van Piter Jelles te vinden.  
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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 

De eerste lijn 
Iedere medewerker (Onderwijzend Personeel & Onderwijs Ondersteunend Personeel) 

• Stuurt op gedrag (Algemene gedragsregels) 

• Signaleert ‘klein en groot leed’, stimuleert de leerling dit aan te pakken en meldt dit bij de 

mentor/coach. 

Docent 

De rol van de docent is gekoppeld aan het vakgebied en/of een team/afdeling. De vakdocenten zijn 

belast met de begeleiding van de leerling op het gebied van leren en kiezen. Zij staan direct in 

contact met leerlingen en daardoor zijn zij in staat tijdig problemen te signaleren. 

Uitgangspunt in het onderwijs is dat docenten zoveel mogelijk binnen de reguliere lessen aandacht 

besteden aan de individuele leerbehoeften van leerlingen. Een gevarieerde inzet van activerende 

didactiek speelt hierin een belangrijke rol. Doen zich problemen voor, dan overlegt de docent met de 

leerling en zoeken zij samen naar oplossingen. De docent overlegt met de mentor/coach met welke 

leerlingen zich problemen voordoen, welke oplossingen gevonden zijn en hoe deze oplossingen uit 

te werken. De mentor/coach kan een leerling inbrengen in het zorgteam als hij er zelf niet meer uit 

komt. 

Mentor/coach (onderbouw en bovenbouw) 

De mentor/coach (beide termen worden gehanteerd) is de persoonlijke begeleider van zijn 

mentor/coach leerling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en evt. 

derden. De mentor/coach is de eerste verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar 

leerlingen. 

Daartoe geeft de school de mentor/coach naast verantwoordelijkheden ook de bevoegdheid om via 

de pedagogische medewerker, die functionarissen in te schakelen die hij noodzakelijk acht voor het 

begeleidingstraject van de leerling. (Zie overzicht tweede- en derde lijnfunctionarissen). 

De mentor/coach verricht binnen het kader van zijn/haar functie taken die gericht zijn op de 

ontwikkeling van zijn of haar leerlingen. 

De tweede lijn 

De Zorgfunctionaris 

De zorgfunctionaris is de schakel voor de mentor/coach voor tweede en derdelijnszorg. De 

zorgfunctionaris coördineert alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, 

op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt is binnen de school en ook voor externe 

partijen. Zoals de leerplichtambtenaar, de sociaalverpleegkundige (GGD), Het Regiecentrum Veilig 

Thuis, Het Samenwerkingsverband Fryslân Noard, en anderen. 

Specialisten 

De volgende specialisten zijn werkzaam op YnSicht : faalangstreductie trainer, Weerbaarheidstrainer 

(Rots en Water), Taalcoördinator, Rekencoördinator, Dyslexiecoach, Dyscalculiecoach, Decaan, OPP- 

begeleider, Intern (vertrouwens-)contactpersoon, Aandacht functionaris huiselijk geweld en 

kindermishandeling, Anti- pestcoördinator, Vertrouwenspersoon, Klachtencommissie. 

 



19 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

 

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

 - Leraar / mentor 

 - Zorgcoördinator 

 - Ondersteuningscoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

Mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Verder krijgen alle ouders wekelijks van onze 

leerjaar coördinatoren een update per mail. Hierin staan de uitnodigingen voor ouderavonden, 10 

minuten gesprekken en mededelingen over o.a. activiteiten, maar ook over opvallende dingen die 

tijdens de week zijn gebeurd.  
  

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team 

dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - GGD verpleegkundige / schoolarts 

 - Leerplichtambtenaar 

 - Jongerenwerker 

 - Zorgcoördinator 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 40.0 keer per jaar bij elkaar. 

 

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:  

- Ondersteuningscoördinator 

- Zorgcoördinator 

 

Toelichting op het aanmeldproces  

De basisschool geeft een bindend niveau-advies voor de leerling op basis van toets resultaten, 

werkhouding en vaardigheden. Al die gegevens zijn vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. De 

aanmeldingscommissie van Ynsicht controleert of alle gegevens zijn aangeleverd en onderzoekt of de 
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school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Daarna wordt er besloten om wel of niet over te 

gaan tot een definitieve plaatsing.  
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

 

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  

Leerplichtambtenaar  

Jongerenwerk  

 

Andere keten-/kernpartners 

GGD Jeugd  
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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. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 

toekomst. 

 

 Het SOP van onze school wordt niet jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 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 Persoonlijke begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 



23 

 

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

 van 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. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van 

dyscalculie bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

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

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 

(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 

bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

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. 

Jonge kind specialist 
Een deskundige die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

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

ining en 

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

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

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 

uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 

laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 

gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis

eur / 

gedragswetenschapp

er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 

met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, 

ambulant begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

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 
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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. 

Reken-/wiskunde-

specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 

reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 

leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


