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Trias VMBO 
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1560 AE  Krommenie 
075-6478810 
 
Onderwijssoort:     vmbo (TL, KB en BB)  
Sectoren:              TL, Techniek, Economie, Zorg en Welzijn 
Aantal leerlingen:  1723 per 1 oktober 2013 
 

 
 

Basisondersteuning begeleidingsschool 

 
Onze school biedt de volgende basisondersteuning aan: 
1.  Onderwijsbehoeften:  

- In kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen naar aanleiding van informatie bij 
aanmelding en overdrachtsgegevens 

- Invoeren gegevens leerlingvolgsysteem, basisvaardigheden, referentieniveaus en sociaal 
emotionele ontwikkeling 

- 2 x per jaar een bespreking van de leerlingen, analyse van de opbrengsten en een plan van 
aanpak 

- Mogelijkheden inschakelen voor diagnostische expertise 
2.  Veilig schoolklimaat: 

- We hebben op school een verzuimprotocol, pestprotocol, vertrouwenspersoon; we hanteren het 
convenant veilige school, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; we hebben  
gemeenschappelijke afspraken/gedragscodes 

3.  Differentiatie:  
- Extra ondersteuning wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief 
- Aanpassingen in de lessen aan niveauverschillen en de leerstijl van leerlingen 
- Protocollen dyslexie/dyscalculie 
- Een protocol voor medische handelingen 
- Aanpassingen voor leerlingen met een fysieke beperking 
- Programma’s voor training sociale vaardigheden, faalangstreductie, introductie zij-instromers, 

studievaardigheden en huiswerkbegeleiding 
4.   Extra aandacht/tijd: 

- Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
5.   Samenwerking externen: 

- School maatschappelijk werk, jeugdarts, Centrum Jong, BJAA, GGZ, leerplichtambtenaar 
 

 



Extra ondersteuning 

 
 

 

  Arrangement voor Traject op Maat-leerlingen (TOM) 
door personal coach 

Doelgroep Leerlingen die sociaal, emotioneel of cognitief extra 
ondersteuning behoeven. 

Doel Leerlingen in reguliere klassensetting laten functioneren. 

Tijd/ aandacht De school maakt contractuele afspraken met de TOM-
leerling over: 
 

• Wat de inhoud van zijn/haar TOM-traject wordt 

• Welke ondersteuning de leerling van vakdocenten kan 
verwachten en op welke momenten 

• Wie de TOM personal coach wordt 

• Hoe en hoe vaak de contacten met de personal coach 
plaatsvinden 

• Op welke wijze de leerling zijn vorderingen binnen het 
TOM-traject in zijn portfolio bijhoudt  

• Welke gedragsregels voor de TOM status gelden ten 
aanzien van aanwezigheid, etc. 

 
Tijdsinvestering: 

• 40 uur op jaarbasis per leerling 

Beschikbare  
materialen 

• Aangepast rooster 

• Profielschets Personal Coach aanwezig 

Ruimtelijke  
omgeving 

Kan zowel in de afdeling als in het ondersteunings- 
lokaal. 

Deskundigheid 
 

• Inzet van een personal coach, mentor, ambulante 
begeleiding, zorgcoördinator 

• Teambegeleider, afdelingsleider 

• De personal coach is in staat een goede relatie op te 
bouwen met de leerling, kan goed en actief luisteren en 
communiceert met alle betrokkenen 

• De coach biedt doelgerichte ondersteuning, waarbij de 
leerling steeds zelfstandiger wordt 

•  

Samenwerking 
intern 

Afdelingsleider en zorgcoördinator 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

Indien van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Arrangement voor leerlingen met een traject op maat 
(interventie lokaal) 

Doelgroep Leerlingen, die een traject nodig hebben dat niet volledig in 
of door de klassengroep uitgevoerd kan worden: 

• Leerlingen met een grote schoolangst (schoolfobie) 

• Leerlingen met een chronische aandoening, die niet 
altijd in de prikkelrijke omgeving van de klas kunnen 
werken 

• Leerlingen die door gedragsproblemen het speciaal 
onderwijs nodig hebben. Zij zijn nog niet geïndiceerd 
maar hebben wel een diagnose  

• Leerlingen die door gedragsproblemen een interne 
TimeOutPeriode (TOP) nodig hebben 

Deze leerlingen worden - crisis voorbehouden - via het 
Zorgadviesteam geplaatst in het interventie lokaal. 

Doel De medewerker interventie lokaal: 

• Coördineert de opvang en de begeleiding van de 
leerlingen. 

• Stelt in overleg met de zorgcoördinator een 
handelingsplan op gericht op terugkeer in de reguliere 
lessituatie. 

• Verzorgt de informatie richting de afdelingsleider.  

• Maakt indien nodig een protocol. 

Tijd/ aandacht • De pedagogisch medewerker is iedere schooldag 
aanwezig. Hij begeleidt de leerlingen volgens het 
handelingsplan.  

• De persoonlijke coach is verantwoordelijk voor het 
verzorgen van lesmateriaal, proefwerken, huiswerk, 
opdrachten, e.d.  

Beschikbare  
materialen 

• Computers 

• Lesmateriaal 

Ruimtelijke  
omgeving 

Rustige ruimte binnen school 

Deskundigheid 
 

• De pedagogisch medewerker kan maatwerkbegeleiding 
leveren 

• De begeleider heeft sterke pedagogische kwaliteiten en 
kan met diversiteit van problematiek omgaan  

Samenwerking 
intern 

• De zorgcoördinator heeft de regie en coördineert  

• De pedagogisch medewerker houdt alle interne 
betrokkenen door het dag journaal op de hoogte van de 
voortgang 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

• Indien dit voor voortgang traject noodzakelijk is, bijv.  
GGZ-instellingen, JPP, Bureau Jeugdzorg, politie, 
preventieve ambulante begeleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Arrangement voor leerlingen met ASS (Jonasgroep) 

Doelgroep  Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), al 
dan niet met een voormalig rugzak (LGF) 

Doel • Lotgenotencontact 

• Plaats voor herkenning en erkenning 

• Ontspanningsmogelijkheid op school 

• Steunen van elkaar 

• Emotionele batterij opladen op positieve manier 

• Verbetering van schoolprestaties 

Tijd/ aandacht • Getracht wordt een groepje bovenbouw en een groepje 
onderbouw te maken. 

• 1 x per week komt het groepje bij elkaar 
Tijdsinvestering: 

• 120 uur per schooljaar voor de begeleider 

Beschikbare  
materialen 
 

• Computers 

• Spelletjes 

• Psycho-educatie materiaal 

• Bank 

• Dartbord 

• Tijdschriften 

• Knutselmateriaal 

Ruimtelijke  
omgeving 

Rustige ruimte binnen school 

Deskundigheid 
 

De begeleider: 

• beschikt over deskundigheid op het gebied van Autisme 
Spectrum Stoornissen (ASS) 

• kan goed met groepen werken 

• is zeer sterk coaching gericht  

• stelt het volgen van de jongeren centraal 

Samenwerking 
intern 

• Aanmelding voor groep vindt plaats bij de 
zorgcoördinator 

• De aanmelding gebeurt vanuit het LGF-traject, maar ook 
kunnen leerlingen via leerlingbespreking,  

aangemeld worden 

• Begeleider en zorgcoördinator hebben regelmatig 
contact over voortgang 

Samenwerking 
met externe 
instanties 

N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie: www.triasvmbo.nl 
 

 


