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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Leerlingbegeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Deskundige van het samenwerkingsverband  

• Schoolmaatschappelijk werker  

• Jeugdhulpprofessional  

• Intern begeleider  
• Ondersteuningscoördinator  

• Zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Rekenklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Zomerschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Schakelklas 

• Taalklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

 

Onderwijsaanbod 



 

   

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Individuele mentoren 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyslexiespecialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• TOS specialist 

• LZ/LG specialist 

 

 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 



 

   

 

 

 

   
   

   
   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
  
Het DevelsteinCollege is een ambitieuze 
scholengemeenschap met uitdagend onderwijs dat leerlingen 
motiveert om vol vertrouwen het beste uit zichzelf te halen 
en ieders talent tot bloei te laten komen. Dat doen wij door: 
 - Leerlingen de regie te geven over hun eigen leerproces 
waarbij zij leren steeds zelfstandiger te werken en 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties; 
 - Doelgericht en flexibel onderwijs met volop 
keuzemogelijkheden te bieden waarbij successen worden 
gevierd en fouten maken mag;  
- Een veilige en gezonde leeromgeving te bieden met een 
positieve sfeer waar ieder zich thuis voelt; 
 - Een nauwe samenwerking aan te gaan met ouders, 
leerlingen en medewerkers vanuit een hoge betrokkenheid;  
- Kansrijk onderwijs te geven waarbij leerlingen worden 
voorbereid om zelfstandig te functioneren als wereldburger 
met een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw schoolbeleidsplan 
(2020-2024), waarbij kritisch wordt gekeken naar de 
concrete invulling van deze visie. 
 
 

  
 We hebben betrokken teams en sterke mentoren op onze 
school die zich blijven ontwikkelen. Onze school voorziet de 
leerlingen van een uitgebreid ondersteunings- en 
verrijkingspakket.  
Onze sterke punten zijn: 

• Aandacht voor de stimulerende en belemmerende 
factoren van de leerling. 

• Samenwerking met ouders, waarbij de driehoek 
school-leerling-ouders de basis vormt. 

• Samenwerking met externe instanties 

• Een duidelijke zorgroute, waarbij een beroep kan 
worden gedaan op interne specialisten. 

• Goede facilitering: formatief, voor leerlingen en in 
het bijzonder voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. 

• Mentoraat, versterkt met o.a. juniormentoren, Rots 
en Water, Leerlingbespreking.nl. 

• Een docententeam dat vakmanschap, betrokkenheid 
en ervaring hoog in het vaandel heeft staan.  

• Een grote investering in bij- en nascholing voor alle 
personeelsleden. 

 
    

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Wij lopen tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan als 
er sprake is van sociaal- emotionele problematiek, waarbij de 
onderwijsontwikkeling belemmerd wordt.  Bijvoorbeeld als 
gevolg van: 

• Ernstige Trauma 

• Extreme emotieregulatieproblemen 

• Psychische belemmeringen 

• Gezinsproblematiek 

• Hoogsensitiviteit 

N.B. Wij zijn afhankelijk van de samenwerking met externe 
hulpverlening bij het wel of niet kunnen bieden van een 
passende aanpak. 
Daarbij is informatie van de toeleverende scholen en 
samenwerking met ouders van cruciaal belang. 
  
  
  
  
 
 

  
 N.a.v. de beoordeling van de inspectie en vanuit het team, 
zijn de ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar (2020-
2024):  

• Taalproblematiek  

• Hoogbegaafdheid, onderpresteren 

• Gepersonaliseerd leren 

• Leerdoeldenken 

• Maatwerk en onderwijstijd 

• Maatwerk en didactiek 

• Executieve vaardigheden 

Daarnaast streven wij ernaar om de goede afstemming met 
keten- en kernpartners te waarborgen en te verbeteren waar 
nodig en waar mogelijk. 
 
 

 


