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1.Inleiding 

 
In het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) hebben VO, MBO en gemeenten in 

de RMC regio Amsterdam de afgelopen jaren met behulp van de Plusmiddelen van het rijk 

Plusvoorzieningen ingericht. Plusvoorzieningen zijn bedoeld als ondersteuning voor leerlingen 

die door omstandigheden extra aandacht en begeleiding nodig hebben om een startkwalificatie 

te behalen. De Plusvoorziening bestaan uit een gecombineerd programma van onderwijs, hulp, 

zorg en waar nodig arbeidsmarkttoeleiding.1 De partners hebben de afspraken over de inzet van 

Plusmiddelen vastgelegd in een regioconvenant Aanval op de Uitval. 

 

Op 1 januari 2016 loopt de huidige convenantsperiode voor de Plusmiddelen af. Vanuit het 

Ministerie van OCW is aangegeven dat de Plusmiddelen ook de komende jaren ingezet kunnen 

worden voor financiering van de Plusvoorzieningen. De partners in de RMC regio Amsterdam 

willen zich met het oog op toekomst beraden op de inzet van deze middelen en de borging van 

de voorzieningen naar de toekomst toe. Daarbij willen zij gebruik maken van de ervaringen die 

tot nu toe zijn opgedaan met de Plusvoorzieningen. En inspelen op de veranderingen in de 

verdeling van verantwoordelijkheden en inrichting van de zorg in en om de school die het gevolg 

zijn van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten en invoering van passend 

onderwijs voor de scholen.  

De partners hebben Policy Productions daarom de opdracht gegeven om: 

- de huidige Plusvoorzieningen en hun resultaten op een vergelijkbare wijze te 

beschrijven; 

- op basis van casuïstiek te analyseren welke knelpunten er nog zijn bij de huidige inzet 

van de Plusvoorzieningen; 

- inzichtelijk te maken hoe de Plusvoorzieningen samenhangen met Passend Onderwijs 

en Jeugdzorg; 

- aanbevelingen te formuleren voor de borging van de Plusvoorzieningen naar de 

toekomst toe. 

 

Voor de begeleiding van dit project is een stuurgroep ingericht bestaande uit 

vertegenwoordigers van: 

- samenwerkingsverbanden VO Amsterdam, Amstelland/Meerlanden, Waterland en 

Zaanstreek; 

- ROC van Amsterdam, ROC Top, Nova College, Media College, HMC, Wellant College, 

Horizon College, Regio College; 

- gemeente Amsterdam. 

  

De leden van de stuurgroep hebben input geleverd voor het opstellen van de beschrijvingen van 

de Plusvoorzieningen en de casussen. De bevindingen uit de verschillende stappen hebben we in 

drie bijeenkomsten met de stuurgroep besproken. Daarbij hebben we steeds een onderscheid 

gemaakt tussen de Plusvoorzieningen in VO en MBO. De beschrijvingen van de 

Plusvoorzieningen zijn opgenomen in de bijlage. 

 
  

                                                                 
1 Muskens et al. (2012) Evaluatie plusvoorziening. ResearchNed i.o.v. ministerie van OCW, Nijmegen 
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In deze rapportage doen wij verslag van onze bevindingen. De rapportage is als volgt 

opgebouwd: 

- In paragraaf 2 geven we een overzicht van de Plusvoorzieningen in de regio en de 

knelpunten in de keten 

- In paragraaf 3 geven we een beknopt overzicht van de samenhang tussen 

plusvoorzieningen, passend onderwijs, jeugdzorg en de aanpak jeugdwerkloosheid 

- In paragraaf 4 formuleren we een aantal conclusies en aanbevelingen 

- De bijlage biedt een beschrijvend overzicht van de Plusvoorzieningen 
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2.Plusvoorzieningen in groot Amsterdam 

Aanval op de uitval en inzet Plusvoorzieningen succesvol 

In de convenantsperiode 2012 -2015 hebben de onderwijspartners en de gemeenten in de RMC 

regio Amsterdam een flinke slag gemaakt met de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het 

totaal aantal VSV bedroeg in 2014 2,7% waarvan 1% in het VO en 7,6% in het MBO. 

Plusvoorzieningen zijn een van de instrumenten die de partners hebben ingezet om te 

voorkomen dat kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.  

Verschillende typen plusvoorzieningen 

Plusvoorzieningen bestaan uit een gecombineerd programma van onderwijs, zorg, hulp en 

indien nodig arbeidsmarkttoeleiding. De vorm waarin deze ondersteuning wordt aangeboden 

kan verschillen. In de bijlage presenteren wij een beschrijving van alle Plusvoorzieningen in de 

regio. Daarbij hebben wij een onderscheid gemaakt in: 

- Extra ondersteuning in de klas bijvoorbeeld door de inzet van een onderwijsassistent of 

kleinere klassen 

- Aparte voorziening binnen school, bijvoorbeeld een aparte coach of een aparte klas 

- Buitenschoolse voorzieningen. Dit zijn regionale voorzieningen die door een of enkele 

scholen worden aangeboden en waar alle leerlingen uit de regio die dat nodig hebben 

gebruik van kunnen maken. 

- Ondersteunende voorzieningen die nodig zijn om leerlingen te verwijzen naar een 

plusvoorziening of om expertise te ontwikkelen. 

 

De RMC- regio Amsterdam kent de volgende Plusvoorzieningen: 

 

Tabel 1: overzicht typen voorzieningen 

Ondersteuning in de klas - Onderwijsassistent 

- Dubbele bezetting in de klas 

- Kleine klassen 

- Studiebegeleider met extra uren 

Aparte voorziening binnen school - Interne rebound 

- X-tra klaslokaal 

- Trajectcoaches 

- Pluscoaches 

- X-tra coaches 

Bovenschoolse voorziening - Time-out/Rebound 

- Stop 

- Transferium 

- AKA/Entree 

- Baanbegeleiding Zaanstad 

- School2care 

Ondersteunende voorziening  - Expertisecentrum 

- Onderwijsschakelloket 

- Deskundigen van samenwerkingsverband 

- Verzuimbeller 

 

Het VO kent voornamelijk bovenschoolse voorzieningen zoals Time Out, Rebound en 

School2care. Het MBO kent voornamelijk extra ondersteuning in de klas en in de school. 
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Doelgroep bestaat uit overbelaste jongeren met gestapelde problematiek 

Conform de doelstelling van de Plusvoorzieningen hebben de leerlingen die gebruik maken van 

de Plusvoorzieningen bijna allemaal ondersteuningsvragen op meerdere leefdomeinen. Het gaat 

dan om sociaal-emotionele problematiek, schulden, drugsgebruik, problemen in de thuissituatie 

en motivatieproblemen. De jongeren krijgen binnen de plusvoorzieningen extra aandacht, 

ondersteuning bij het versterken van hun studievaardigheden en waar nodig zorg door externe 

zorgaanbieders.  

 

Jacob het succesverhaal 

Jacob komt van Altra en wil dolgraag een mbo lasopleiding doen. Hij begint vol goede moed 

maar al snel mist hij de veiligheid van zijn oude school en voelt hij zich vaak angstig en 

eenzaam. Hij begint te spijbelen en ruzie te maken op school. Het MBO geeft Jacob een 

Pluscoach en samen stellen ze een plan op. Onderdeel hiervan is een persoonlijkheids- en 

intelligentieonderzoek bij de GGZ-instelling de Bascule. De wachttijd is 3 maanden. In de 

tussentijd gaat het steeds minder goed met Jacob, hij krijgt depressieve klachten. Uit het 

onderzoek van de Bascule volgt geen werkbaar plan waar de opleiding iets mee kan. Hierdoor 

is Jacob erg gedemotiveerd, hij ziet het niet meer zitten en probeert een eind aan zijn leven te 

maken. De Pluscoach schakelt het crisisteam in dat hem verder begeleidt en probeert te 

motiveren voor werk of onderwijs. De school en de Pluscoach verliezen Jacob uit het oog. 

Vier jaar later vertelt Jacob dat het ontzettend goed met hem gaat. Hij is na een paar jaren 

werken voor een uitzendbureau net aan een schildersopleiding begonnen. Hij vertelt:   

“Ik ben nooit de perfecte leerling geweest. Toen ik nog bij Altra zat, wisten de leraren wat ik 

had en werden ze nooit boos, het was de tijd van mijn leven! Het MBO was voor mij een te 

grote overgang. Ik neem de school niets kwalijk. Ik heb het gevoel dat ik de jaren die heb 

verkloot nu aan het inhalen ben!’ Als ik hem vertel dat ik hem een echt succesverhaal vind, 

zegt hij: ‘Dat vind ik ook!’.  

Dekkend aanbod maar weinig samenhang voorzieningen in VO en MBO en in de regio 

Uit de verkenning onder de samenwerkingspartners in de RMC regio Amsterdam komt naar 

voren dat de partners van mening zijn dat het aanbod van Plusvoorzieningen dekkend is voor de 

RMC regio. Alle jongeren die behoefte hebben aan dit type voorziening kunnen er gebruik van 

maken. Daarbij zien de partners weinig samenhang tussen de Plusvoorzieningen in het VO en de 

Plusvoorzieningen in het MBO. Ook zien zij weinig samenhang binnen de regio. Het VO heeft 

zoals gezegd zijn Plusvoorzieningen voornamelijk bovenschools georganiseerd en doet dit op de 

schaal van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het VO: Amsterdam-Diemen, 

Amstelland- Meerlanden, Zaanstreek en Waterland. Het MBO heeft de voorzieningen per mbo-

instelling georganiseerd. Daarbij hebben de instellingen die behoren tot de RMC regio 

Amsterdam vestigingen in verschillende gemeenten. Niet alle gemeenten vallen onder de RMC 

regio. Een voorbeeld is Nova college dat vestigingen heeft in Haarlemmermeer maar ook in 

Haarlem. 

Keten nog niet op alle punten sluitend 

Dat het aanbod aan Plusvoorzieningen dekkend is wil niet zeggen dat er geen leerlingen meer 

tussen wal en schip vallen. Uit een analyse van een aantal casussen uit het VO en het MBO 

komen de volgende redenen naar voren waarom leerlingen alsnog zonder startkwalificatie het 

onderwijs verlaten: 

- overgang po-vo-mbo soms nog kwetsbaar. Dit hangt er enerzijds mee samen dat 

verzuim op po vaak nog onvoldoende gemonitord wordt en met strategisch gedrag van 

ouders en scholen die zorg niet zichtbaar willen maken of leerlingen met zorg niet 
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willen aannemen. De verwachting is dat dit laatste door de zorgplicht van scholen zal 

gaan verdwijnen. 

- leerlingen zijn en blijven ongemotiveerd. Een kleine groep leerlingen is ondanks de 

inspanningen van de school niet te motiveren om de startkwalificatie te behalen. Vaak 

lost dit probleem zich later in de levensloop van jongeren vanzelf op. 

- leerlingen verdwijnen uit beeld door verhuizing. Leerlingen die verhuizen kunnen 

ondanks de afspraken hierover tussen RMC regio’s toch uit beeld verdwijnen. Het 

betreft hier echter een heel kleine groep leerlingen. 

- wachtlijsten bij externe zorgpartners. Uit de casussen blijkt dat leerlingen die extra zorg 

nodig hebben die geleverd moet worden door jeugdzorgpartners soms te lang moeten 

wachten op die zorg en bij school uit beeld raken. Ook is de toegang tot deze zorg 

vanuit school nog niet altijd goed geregeld. Gemeenten hebben bij de invulling van de 

decentralisatie jeugdzorg verschillende keuzes gemaakt. De nieuwe 

organisatiemodellen met wijkteams zijn nog niet overal uitgekristalliseerd en moeten in 

de praktijk nog verder vorm krijgen. 

 

De partners geven aan dat voor de eerste drie oorzaken geen extra inspanningen in de RMC 

regio nodig zijn maar dat het vooral belangrijk is om de afspraken die hierover gemaakt zijn te 

handhaven en de uitvoering ervan te (blijven) monitoren. De laatste reden, het uit beeld raken 

van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, wordt wel als een knelpunt ervaren waarvoor extra 

inspanningen nodig. Door de decentralisatie van de jeugdzorg is het voor scholen complexer 

geworden hier goed zicht op te houden en afspraken te maken met jeugdzorgaanbieders over 

de wijze waarop zij hierover geïnformeerd worden. Een aantal partners stelt zich de vraag waar 

de regie op het aanbod voor deze jongeren niet beter bij de school kan liggen.   VO scholen 

moeten op samenwerkingsverbandniveau in elk geval nog zoeken naar goede afspraken en 

afstemming met gemeenten. Voor MBO geldt dat zij vestigingen hebben in meerdere 

gemeenten. Hierdoor hebben zij ook met verschillende uitvoeringsmodellen voor jeugdzorg te 

maken en verschillende typen afspraken die gemeente hierover met hun jeugdzorgpartners 

gemaakt hebben. De afspraken met gemeenten en met jeugdzorgpartners moeten de komende 

periode aangescherpt worden. 

 

Elon en het Jeugdzorgteam 

Elon was volgens zijn oma vroeger een schatje. Grote nieuwsgierige ogen en bruine krullen. 

Hij kwam vaak bij haar logeren en wilde haar altijd helpen met de afwas. Elons vader, de zoon 

van oma, is volgens haar een echte herrieschopper. Niet voor niets belandde hij in de 

gevangenis wegens diefstal. Omdat het in die jaren niet goed ging met zijn moeder, kwam 

Elon bij zijn oma wonen. Dat waren de rustigste jaren van zijn leven. Hij begon met zijn vmbo-

t opleiding en had het naar zijn zin op school. Totdat zijn vader uit de gevangenis kwam en 

hem ophaalde bij oma. Elon begon te stelen en te spijbelen en kwam steeds minder vaak bij 

zijn oma op bezoek.  

Elon krijgt een Pluscoach van school waar hij het goed mee kan vinden, Emma. Maar helaas 

komt hij steeds minder vaak naar school. Emma schakelt het speciale Jeugdzorgteam in dat 

jongeren ’s ochtends ophaalt en naar school brengt. Ze krijgt steeds een andere 

contactpersoon en kan daardoor niet op een zinvolle manier overleggen over Elon. Het 

Jeugdzorgteam levert Elon slechts één keer op school af. Emma is woedend, ze heeft bijna 

dagelijks contact met dit team maar zij houden zich volgens haar niet aan de afspraken. ‘Hij 

doet de deur niet open’ zeggen ze. 

Oma zit ondertussen met de handen in het haar. Hoe krijgt zij haar lieve kleinzoon terug die 

steeds verder afglijdt in de criminaliteit en nooit meer komt helpen met de afwas? 
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3 Samenhang met passend onderwijs, decentralisatie jeugdzorg en aanpak 
jeugdwerkloosheid 

Verantwoordelijkheden, financiering en organisatie ondersteuning kwetsbare jongeren 

veranderd 

In de afgelopen periode hebben er grote institutionele veranderingen plaatsgevonden in de 

ondersteuning van kwetsbare jongeren: 

- In 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. De wet heeft als doel om meer 

kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben binnen het reguliere onderwijs een 

optimale schoolloopbaan te laten doorlopen. Scholen hebben een zorgplicht om voor 

elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. De budgetten hiervoor zijn, 

met een bezuiniging, overgedragen aan schoolbesturen in VO en MBO. De 

schoolbesturen in het VO zijn verplicht om binnen een regionaal 

samenwerkingsverband met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van 

leerlingen die extra zorg nodig hebben en de middelen hiervoor te verdelen. Zij moeten 

met gemeenten afspraken maken over de aansluiting van de zorg in de school met de 

zorg om de school. 

- In 2015 is de nieuwe wet op de Jeugdzorg ingevoerd. De wet heeft als doel om kleine 

problemen klein te houden, problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen 

en jongeren eerder op te pakken en daarmee het beroep op zware jeugdzorg te 

verminderen. Met de invoering van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk 

geworden voor het organiseren van jeugdzorg voor kinderen en jongeren binnen hun 

gemeenten. De gemeenten moeten de zorg die zij in de thuissituatie en in buurten en 

wijken bieden afstemmen met de zorg die scholen binnen de school bieden. 

- In de periode 2015-2016 wordt extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van 

jeugdwerkloosheid en worden nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo krijgen MBO 

instellingen de opdracht om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en 

krijgen zij meer ruimte om opleidingen te laten aansluiten op de vraag op de 

arbeidsmarkt. Om de overgang van met name Vso en praktijkonderwijs naar MBO beter 

te laten verlopen krijgen jongeren recht op toelating tot het MBO en recht op een 

intake. Gemeenten zijn verantwoordelijk om jongeren met een uitkering naar werk te 

begeleiden. Voor kwetsbare jongeren ontwikkelen gemeenten een specifieke aanpak 

en sluiten werkakkoorden met werkgevers om deze jongeren toch naar werk of naar 

een startkwalificatie toe te leiden. De gemeente Amsterdam trekt hier bijvoorbeeld de 

komende periode extra middelen voor uit. 

Samenhang plusvoorzieningen, passend onderwijs, jeugdzorg en jeugdwerkloosheid 

Deze veranderingen raken direct aan de doelgroep van de aanpak VSV en de plusvoorzieningen.  

In onderstaand schema is de samenhang tussen de nieuwe wetten en maatregelen samengevat. 
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Tabel 2:samenhang vsv, passend onderwijs, jeugdzorg en jeugdwerkloosheid 

Doelgroep 

- VSV/Plus: (kwetsbare) jongeren die 

dreigen uit te vallen zonder 

startkwalificatie 

- Passend onderwijs: alle jongeren die 

ondersteuning nodig hebben om op 

hun niveau te kunnen uitstromen uit 

onderwijs 

- Jeugdzorg: alle jongeren die 

ondersteuning nodig hebben om 

gezond en veilig op te groeien en 

zich optimaal te ontwikkelen 

- Jeugdwerkloosheid: kwetsbare 

jongeren (vaak zonder 

startkwalificatie) die ondersteuning 

nodig hebben om werk te vinden 

Doelstelling 

- VSV/Plus: behalen startkwalificatie 

- Passend onderwijs: optimale 

schoolloopbaan, zoveel mogelijk 

regulier 

- Jeugdzorg: gezond en veilig 

opgroeien, preventie is beter dan 

curatie 

- Jeugdwerkloosheid: behalen 

startkwalificatie of werk 

Financiering 

- VSV/Plus: meerjarig, incidentele 

rijksmiddelen, geoormerkt en met 

een stukje prestatiefinanciering 

- Passend onderwijs: structurele 

rijksmiddelen op basis aantal 

leerlingen. VO naar 

samenwerkingsverband, MBO in 

lumpsum en gehandicaptenbudget 

- Jeugdzorg: structurele rijksmiddelen 

per gemeente 

- Jeugdwerkloosheid: incidentele 

rijksmiddelen obv aantal werkloze 

jongeren, rest uit structurele 

middelen participatiewet 

Organisatie 

- VSV/Plus: scholen en gemeenten 

samen in RMC regio Amsterdam 

- Passend onderwijs: VO in vier 

regionale samenwerkingsverbanden 

(Amsterdam-Diemen, Amstelland 

Meerlanden, Zaanstreek, 

Waterland), MBO individueel en in 

samenwerking met cluster1&2 

- Jeugdzorg: individuele gemeenten, 

inkoop zware jeugdzorg regionaal 

- Jeugdwerkloosheid: gemeenten, 

UWV en SW in twee 

arbeidsmarktregio’s: groot 

Amsterdam en Zaanstreek 

Waterland 

Samenhang in doelgroep en doelstellingen  

Uit het overzicht blijkt dat er een duidelijke samenhang is in doelgroep en doelstellingen van de 

vier regelingen. De doelgroep kwetsbare jongeren van de VSV en de Plusvoorzieningen is een 

subdoelgroep van de wet passend onderwijs en de Jeugdwet. De doelgroep van de aanpak 

jeugdwerkloosheid vertoont grote overlap met de doelgroep van de plusvoorzieningen. 

Ook de doelstellingen zijn gelijk. Het gaat er immers om de kwetsbare jongeren met behulp van 

de juiste zorg en ondersteuning een zo optimale schoolloopbaan te laten doorlopen met als 

minimum het behalen van een startkwalificatie zodat zij goed voorbereid op de arbeidsmarkt 

komen en een baan vinden.  

Grote verschillen in financiering en organisatie 

De financiering en vooral ook de organisatie van de twee wetten en de programma’s ten aanzien 

van het bestrijden van vsv en jeugdwerkloosheid zijn verschillend. In de praktijk blijkt dat 

middelen die vanuit de aanpak VSV beschikbaar worden gesteld aan het onderwijs voor 

bijvoorbeeld de plusvoorzieningen gecombineerd worden met andere geldstromen uit 

bijvoorbeeld passend onderwijs en participatie om de voorzieningen te realiseren. De 
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verantwoordelijkheid voor ondersteuning van de groep kwetsbare jongeren in hun 

schoolloopbaan en hun intrede op de arbeidsmarkt ligt bij scholen, zorginstellingen en 

gemeenten. Dat zij met elkaar moeten samenwerken om de ambities waar te maken is al jaren 

praktijk en behoeft geen discussie. De schaal waarop de samenwerking georganiseerd wordt, 

verschilt echter sterk per regeling en kan daardoor complicerend werken. Daarbij is er ook een 

verschil tussen de schaal waarop de samenwerking in VO en MBO georganiseerd wordt.  
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4.Conclusies en aanbevelingen 

Aandacht voor kwetsbare leerlingen geborgd in VO en MBO 

De aanpak voortijdig schoolverlaten en de beschikbaarheid van de plusmiddelen heeft de 

aandacht voor kwetsbare leerlingen met meervoudige problematiek in het VO en MBO de 

afgelopen tijd volgens de partners fors vergroot. Alle scholen in de regio hebben voorzieningen 

ingericht om deze groep leerlingen extra te ondersteunen en te waarborgen dat zij een 

startkwalificatie kunnen halen. Schoolbesturen, schooldirecteuren en onderwijsteams voelen 

zich verantwoordelijker voor deze groep en kunnen ook niet zomaar meer afscheid nemen van 

deze leerlingen zonder zichtbaar te maken wat ze gedaan hebben om deze groep te behouden. 

Desondanks verlaat nog steeds een groep jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie en 

worden in de regio Amsterdam de streefwaarden voor vsv nog niet volledig gerealiseerd. Het 

pedagogisch didactisch handelen van docenten is een blijvend aandachtspunt om de kwaliteit 

van de ondersteuning van kwetsbare jongeren in de scholen te versterken. Ook kan er de 

komende jaren nog meer maatwerk geboden worden. Tenslotte geldt voor sommige leerlingen 

dat niets doen ook een acceptabele oplossing is. Deze groep vindt later in de levensloop zijn weg 

naar werk en opleiding zelf weer terug. 

Overgangen PO-VO-MBO versterkt maar voorlopig nog aandacht nodig 

De overgangen PO-VO-MBO zijn de afgelopen jaren in grote mate verbeterd. De overdracht van 

informatie over zorgleerlingen verloopt steeds beter. Omdat overgangen in de keten altijd 

kwetsbare punten zijn is blijvende aandacht hiervoor wel nodig. Aandacht voor verzuim in het 

PO en een digitaal doorstroomdossier kunnen bijdragen aan het versterken van de overgangen.  

Samenwerking onderwijs-jeugdzorg kan beter 

Voor kwetsbare jongeren die extra ondersteuning en jeugdzorg nodig hebben kan de 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg nog flink verbeterd worden om te voorkomen dat 

jongeren uit beeld verdwijnen in de overdracht van school naar zorg en niet meer terugkeren 

naar het onderwijs. Ook voor deze groep zou het uitgangspunt van 1 kind, 1 plan, 1 regisseur 

meerwaarde bieden. In de praktijk wordt dit nog niet overal gerealiseerd. Gemeenten hebben 

de decentralisatie van de jeugdzorg op verschillende wijzen ingevuld waardoor niet alle scholen 

in de regio een vast aanspreekpunt hebben voor jeugdzorg. Alleen Amsterdam heeft een vaste 

ouder en kindadviseur uit de wijkteams verbonden aan de school die toegang tot de jeugdzorg 

waarborgt, in andere gemeenten is de verbinding met de wijkteams nog in ontwikkeling. Via 

deze vast aanspreekpunten kan indien nodig specialistische hulp kunnen worden ingevlogen. 

Daarbij is er behoefte aan meer handelingsvermogen in de school in plaats van advies. De 

wachtlijsten bij sommige jeugdzorgaanbieders vormen tenslotte nog steeds een aandachtspunt. 

Scholen willen meer invloed op de kwaliteitsafspraken die gemeenten maken met 

jeugdzorgaanbieders. 

Borging plusvoorzieningen naar de toekomst toe heroverwegen 

Om de Plusvoorzieningen naar de toekomst toe goed te kunnen borgen en de samenwerking 

tussen onderwijs, jeugdzorgaanbieders en gemeenten te versterken verdient het aanbeveling 

om de financiering en organisatie van de plusmiddelen te heroverwegen: 

1. Plusvoorzieningen kunnen opnieuw gepositioneerd worden als integraal onderdeel van 

het aanbod passend onderwijs en het instrumentarium jeugdwerkloosheid. In veel 

gevallen is dit al praktijk en zijn de Plusvoorzieningen voor leerlingen en ouders in elk 

geval niet herkenbaar als aparte voorzieningen; 

2. De huidige verdeling van de middelen en verantwoording via een contactschool in de 

RMC regio biedt voor de partners in de RMC regio Amsterdam beperkte meerwaarde. 

De partners vinden het wel zinvol om op de schaal van de RMC regio met elkaar 
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informatie en ervaringen uit te wisselen over de inrichting van de Plusvoorzieningen, 

maar samenwerkingsafspraken over betere overgangen vo-po, over aansluiting op de 

jeugdzorg en over de toeleiding van de arbeidsmarkt maken zij met andere partners 

aan andere regionale tafels.  De rijksmiddelen voor de Plusvoorzieningen die de 

komende jaren nog incidenteel beschikbaar blijven kunnen volgens de partners beter 

ondergebracht worden bij de middelen passend onderwijs in het VO en de lumpsum 

voor het MBO. Voorgesteld wordt om voor de komende drie jaar op basis van deze 

uitgangspunten hiervoor al een verdeelsleutel te maken en ervaring op te doen met dit 

financieringsmodel; 

3. VO, MBO en gemeenten in de RMC regio Amsterdam bezinnen zich op de benodigde 

schaalgrootte en samenstelling van de regio voor het maken van 

samenwerkingsafspraken over ondersteuning van kwetsbare jongeren in brede zin. 

Voor het organiseren van passend onderwijs voor kwetsbare jongeren en een goede 

aansluiting op de jeugdzorg is een andere schaalgrootte nodig dan voor het organiseren 

van een effectief arbeidsmarktbeleid en werkafspraken met werkgevers. Het verdient 

aanbeveling om per onderwerp een scherpe ontwikkelagenda op te stellen met heldere 

afspraken over wie waar in welk verband afstemming met elkaar nodig heeft. De 

partners in de RMC regio willen de huidige samenwerking in elk geval vooral richten op 

het leren van elkaar. 

 

- 000 - 
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Bijlage 1: plusvoorzieningen mbo   
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Amsterdam 

Roc van Amsterdam 
 

Factsheet ROC van Amsterdam   

Opleidingen Handel & Ondernemen / Mode, Horeca, Bakkerij & Facilitair, ICT, International Studies, 

Kunst & Cultuur, Luchthaven, Marketing, Economie & Administratie, Media & 

Vormgeving, Mobiliteit & Logistiek, Sport & Veiligheid, Techniek & Technologie, 

Toerisme & Recreatie, Uiterlijke Verzorging, Zorg & Welzijn 

Niveaus 2,3,4 

Aantal leerlingen 

per niveau 

Niveau 2 4.545 

Niveau 3 5.703 

Niveau 4 11.249 

Totaal 21.497 (excl. Hilversum) 

Aantal leerlingen 

totaal 

27.262  

Aantal vsv 2010-

2014 per niveau 

2012/2013: 7,9 

2013/2014: 7,82 

Taakstelling vsv 2014/2015: 

 Mbo1 Mbo2 Mbo3/4 

2014-2015 22,5% 

158 

10% 

465 

2,75% 

460 

 

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

 

 

Pluscoaches   

1. Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

2. Doelstelling  Door middel van extra individuele aandacht en begeleiding voorkomen dat een student 

voortijdig uitvalt. Pluscoaches richten zich nadrukkelijk niet op de thuissituatie van de 

jongere en blijven dus uit de hulpverlenershoek.  

3. Doelgroep Overbelaste leerlingen die jonger zijn dan 23 en nog geen startkwalificatie hebben. 

Leerlingen die pluscoaching krijgen, zitten vooral in beginjaren maar soms ook juist aan 

het eind als er problemen zijn bij het afronden van de studie. Domeinen waarop de 

doelgroep problemen ondervindt zijn bijvoorbeeld: 

- leerlingen die mantelzorger zijn; 

- drugsgebruik  

- financiële problemen  

- problemen in de sociale omgeving (zowel in verleden als binnen huidige 

omstandigheden) 

- gedragsproblemen 

- verkeerde beroepskeuze 

- te hoog verzuim in samenhang met gebrek aan motivatie 

- leerachterstand door onvoldoende vooropleiding 

- problemen op de stageplek en ontbreken van stageplek.3 

                                                                 
2 Bron: vsvverkenner http://www.vsvverkenner.nl/school.php bezocht juli 2015 
3 Bron: de projectplannen van de locaties en interviews 

http://www.vsvverkenner.nl/school.php
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4. Ondersteuningsdo

mein 

Onderwijs 

5. Beschrijving 

voorziening  

- De locaties van het ROC van Amsterdam zijn autonoom in het invullen van de 

organisatie van de Pluscoaches. Per opleiding worden de coaches anders ingezet omdat 

de problematiek ook per opleiding verschilt. Zo komt uitval bij Techniek vaak doordat 

leerlingen niet in staat blijken een stage te verwerven en is er bij Administratie een 

opvangklas om begeleiding te krijgen bij praktijkopdrachten. 

- Overkoepelend ondersteunen de Pluscoaches studenten bij schoolwerkgerichte 

problemen, bijvoorbeeld moeite met plannen en organiseren. Ze vormen daardoor een 

aanvulling op het werk van de mentor. 

- Het eerste aanspreekpunt voor de leerling is de mentor, als het niet goed gaat met de 

leerling, geeft de mentor dit door aan de zorgcoördinator die een Pluscoach kan 

inzetten. Pluscoach en zorgcoördinator kijken samen naar de problematiek en bepalen 

welke begeleiding ingezet wordt. Leerlingen kennen de pluscoaches als docent dus het 

is niet raar dat die even in de les komt. Het is belangrijk dat de leerling de binding met 

de klas houdt en niet het gevoel krijgt eruit gestuurd te worden voor extra begeleiding. 

De begeleiding die zij bieden is eerstelijns. De Plusvoorziening is voor de projectleiders 

bieden geen ‘zorg’ maar een schoolse basisvoorziening die hoort bij het onderwijs. 

Specialistische vragen, bijvoorbeeld rondom schulden, worden doorverwezen naar 

Schuldhulpverlening. 

-  

- De basis is meestal één op één maar als leerlingen vergelijkbare problematiek hebben, 

kan de begeleiding ook in groepjes gegeven worden. 

-  

- De pluscoaches gaan altijd op een oplossingsgerichte manier met de student in gesprek. 

Dit houdt in dat ze zich niet op het verleden richten, maar op de toekomst.Sommige 

leerlingen vragen zelf om Pluscoaching maar sommige leerlingen worden via de 

zorgcoördinator doorverwezen. 

6. Ondersteunende 

diensten 

- De regie rondom de zorg ligt bij het  Loopbaan Expertise Centrum (Lec). De Lecs zijn per 

College ingericht en elk College heeft zijn eigen invulling van passend onderwijs.  Per 

College is ook een expert passend onderwijs aanwezig als onderdeel van het Lec.  

- School Maatschappelijk Werk is de meest ingezette zorg. 

7. Succes- en 

faalfactoren 

- Succesfactoren zijn: 

- Goed registreren. De trajecten en gesprekken worden vastgelegd in Excel en 

Traject planner, en vanaf schooljaar 2015/16 in het systeem Eduarte. 

- Pluscoaches markeren het begin van het traject met een startdocument (een 

individueel plan).  

- Een heldere methodiek. ROCvA maakt gebruik van oplossingsgericht werken 

en geeft iedere Pluscoach hiervoor een 5 daagse training. Pluscoaches en 

docenten hebben hierdoor meer plezier in hun werk omdat het zich richt op 

zaken waar je wel invloed op hebt. Uitgangspunten:  

o Focus leggen op wat iemand wel kan en niet op wat iemand niet kan.  

o Niet zoeken naar oorzaken. 

o Wanneer lukt het ondanks het verdriet wel om iets aan school te 

doen en kunnen we daar meer van maken?  

o Werken aan niet meetbare doelen zoals: ik wil me wat gelukkiger 

voelen. 

o Schaalvraag stellen: hoe gaat dit op een schaal van 1-10.  

- Geen rebound maar leerling in de klas laten. 
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- Aandacht geven.  

- Praktisch bezig en overzicht bieden aan leerlingen.  

- Pluscoaches ondersteunen mentoren zodat die ook meer voor leerlingen kan 

betekenen in de klas.  

- Pluscoach is een teamlid en niet een soort zorgcoördinator.  

- Eerst expertise van buiten naar binnen halen en dan je pluscoaches dat over 

laten nemen.  

- Medisch model loslaten, niet meer denken in klachten. 

- De Pluscoach zet in op persoonlijke begeleiding van gemiddeld 1 uur per week 

- Hoe korter de begeleiding, hoe meer leerlingen een Pluscoach kan begeleiden. 

Hoewel er geen vaste termijn bepaald is voor de duur van de begeleiding is 

deze het meest kosteneffectief als hij tussen de 3 maanden en jaar duurt. 4 

8. Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

- ROCvA-breed kregen in schooljaar 2013-2014 ruim 1300 leerlingen een pluscoach. 

- Het is voor de betrokkenen effectief als leerlingen doorgaan met de opleiding en 

hun diploma behalen (onbekend in hoeverre dit resultaat behaald wordt). 

- Ouderbetrokkenheid is een uitdaging maar gaat steeds beter. Dat is  terug te zien 

in de dalende vsv cijfers bij opleidingen die ouders goed betrekken.  

- Studenten zijn positief over de aanpak van de pluscoaches. Ze voelen zich veel 

meer gehoord, doordat ze zelf hun doelen mogen bepalen5 

- Uit een audit uitgevoerd bij College Zuid komt naar voren dat studenten de één op 

één begeleiding als het meest prettig en effectief ervaren.6 

 

9. Personele inzet De Pluscoach is verantwoordelijk voor 40 studenten bij 1 fte. 

Totaal aantal Pluscoaches: 54 (full time/ parttime)  

 

 

Roc Top 
 

Factsheet Roc Top  

Opleidingen Economie en Administratie, Handel en Ondernemerschap, Horeca, 

Fietstechniek, Sport, Toerisme en Recreatie, Veiligheid. Zorg en Welzijn 

Entree 

Niveaus 1,2,3,4 

Aantal leerlingen per niveau Niveau 1: 327 

Niveau 2: 1163 

Niveau 3 en 4:  3485 

Aantal leerlingen totaal Totaal: 4975 

Aantal vsv 2010-2014 per 

niveau 

2012/2013: 8,9 

2013/2014: 9,37 

Type voorziening Ondersteuning in de klas 

Aparte coach, geen aparte klas 

 
  

                                                                 
4 Bron: interviews 
5 Bron: Interviews  
6 Bron: Projectplan Plus college Zuid  
7 Bron: http://www.vsvverkenner.nl/school.php bezocht juli 2015 

http://www.vsvverkenner.nl/school.php
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Maatwerktrajecten   

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

Doelstelling De aanpak is grotendeels gericht op het geven van extra ondersteuning en 

begeleiding bij het oplossen van problemen bij studenten. Het doel van de 

begeleiding is preventie van uitval maar kan ook aanvullende begeleiding op 

school zijn.  

Doelgroep  Overbelaste jongeren niveau 2, 3 en 4.  

Begeleiding van zwaar overbelaste jongeren van niveau 1 wordt vanuit 

gemeentelijke middelen bekostigd. 

Leerlingen van niveau 2 hebben vaak een moeilijke achtergrond, grote 

taalachterstand, schoolwisselingen, armoedige algemene ontwikkeling, 

eenoudergezinnen, drank, misdaad, etc. Maar dit geldt bijna voor de hele 

populatie.8 

Leerlingen van niveau 3 en 4 leerlingen kunnen hun problemen wat beter 

verbergen. Maar als de problemen eenmaal uitkomen, zijn deze vaak al erg 

geëscaleerd. 9 

 

Ondersteuningsdomein Onderwijs 

Beschrijving voorziening  Een vaste begeleider bij individuele trajecten draagt zorg voor alles wat de 

student in de weg staat om zijn schoolloopbaan met succes te volgen.10  Deze 

begeleider biedt maatwerktrajecten waarbij één of meerdere leerlingen met 

dezelfde problematiek worden ondersteund. Dit kunnen korte trajecten of iets 

langere trajecten zijn en worden gegeven door docenten, remedial teachers, 

studieloopbaanbegeleiders of leerlingbegeleiders.  

ROC TOP zet de middelen niet op alle locaties hetzelfde in. Omdat de 

doelgroep per locatie anders is, mogen teammanagers zelf kiezen hoe ze de 

middelen inzetten. 

Ondersteunende diensten - De mentor is altijd de spil in de zorg en eerste aanspreekpunt. Maar 

als de mentor dat niet meer kan (door gebrek aan tijd of een te 

specialistische vraag), dan verwijst deze naar de zorgcoördinator van 

het ZAT.  

- In het ZAT zit Spirit, politie, ggd, schoolarts en schuldhulpverlening. 

- Sommige locaties hebben een docent die counselor is en ook in het 

ZAT plaatsneemt.  

- In de zorgstructuur zijn verschillende functionarissen aanwezig zoals 

de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk en psycholoog om 

ondersteuning bij de zorgvragen van leerlingen te bieden.    

-  De Plusmiddelen zijn gericht op het onderwijs.  

 

Succes- en faalfactoren Succesfactoren:  

- ROC TOP heeft geen strakke scheiding tussen zorg en onderwijs. Het 

belangrijkste is kijken naar de leerling en kijken wat de leerling nodig 

heeft en wat je een leerling kunt bieden.  

                                                                 
8 Bron: Interviews 
9 Bron: Interviews 
10 Bron: projectplan Plusvoorziening ROC Top 
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- Teammanagers geven aan het begin van het schooljaar aan welke 

mensen ze in willen zetten vanuit de Plusmiddelen en hoeveel fte. Zo 

kan ROC TOP terugzien wie er precies vanuit de Plusmiddelen worden 

betaald. 

- ROC TOP heeft als kreet:  met aandacht voor jou. De Plusmiddelen 

worden dan ook zo ingezet dat ze leerlingen het gevoel kunnen geven 

ze te kennen, te steunen, te missen als ze er niet zijn en te bellen als 

er iets is. Voetnoot: als leerlingen niet aangeven dat ze ondersteuning 

nodig hebben, kan ROC TOP het ook niet bieden, daar ligt dus ook wat 

eigen verantwoordelijkheid van leerlingen.  

Faalfactoren: 

- De doelgroep is zo groot dat lang niet alle leerlingen geholpen kunnen 

worden en er relatief veel uitval is. 

 

Resultaten: kwalitatief en 

kwantitatief 

- ROC TOP kan niet herleiden welke van de ingezette methodes het 
best werkt omdat het een scala aan begeleiding kan bieden en aan 
ondersteuning in het onderwijs. Moeilijk te onderscheiden welke inzet 

nu bepalend is voor succes.11 
- Het effect van de begeleiding ligt volgens onze gesprekspartners aan 

het type leerlingen. Bij een niveau 2 leerling werkt het vaak om te 

motiveren, omdat zij vaak gedwongen naar school moeten om 

startkwalificatie te krijgen. Om weerbaarder en gemotiveerder te 

worden werken de kleinere klassen volgens onze gesprekspartners 

bijvoorbeeld goed. 

- Leerlingen van Niveau 3 en 4 gedijen ook goed bij persoonlijke 

aandacht maar daar is ook meer vakinhoudelijke kennis nodig. Wat 

houdt de praktijk in? Hoe moet je plannen? Hoe kun je jezelf 

presenteren?  

- Leerlingen worden gelabeld. Je kunt dus zien welke leerlingen er hulp 

krijgen vanuit de plusvoorziening. Er wordt echter niet altijd specifiek 

bijgehouden welke leerling welke begeleiding krijgt. 

- Onze gesprekspartners kunnen niet aangeven welke euro ervoor 

gezorgd heeft dat een leerling niet is uitgevallen. Dit komt doordat 

een deel van de leerlingen die een Plusvoorziening gekregen heeft, 

ook andere zorg gekregen heeft. Zij denken dat het hele palet aan 

schoolondersteuning en zorgondersteuning dat ROC Top in huis heeft, 

het verschil maakt.12 

Personele inzet Onbekend 

 
  

                                                                 
11 Bron: Interviews 
12 Bron: Interviews 
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Dubbele Bezetting  

Type voorziening Ondersteuning in de klas 

Doelstelling  Overbelaste leerlingen observeren en gerichte aandacht geven om schooluitval 

te voorkomen door extra ondersteuning door extra begeleider op de groep 

en/of kleinere klassen 

Doelgroep Overbelaste jongeren niveau 2, 3 en 4.  

ondersteuningsdomeinen Onderwijs 

beschrijving voorziening  Door een extra docent in de klas te zetten, is er ruimte om leerlingen te 

observeren en gerichte aandacht te geven. 

Deze extra docent is een vaste extra begeleider op een groep.13 

ondersteunende diensten - De mentor is altijd de spil in de zorg en eerste aanspreekpunt. Maar 

als de mentor dat niet meer kan (door gebrek aan tijd of een te 

specialistische vraag), dan verwijst deze naar de zorgcoördinator van 

het ZAT.  

- In het ZAT zit Spirit, politie, ggd, schoolarts en schuldhulpverlening. 

- Sommige locaties hebben een docent die counselor is en ook in het 

ZAT plaatsneemt.  

- In de zorgstructuur zijn verschillende functionarissen aanwezig zoals 

de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk en psycholoog om 

ondersteuning bij de zorgvragen van leerlingen te bieden.    

-  De Plusmiddelen zijn gericht op het onderwijs.  

succes en faalfactoren Succesfactoren:  

- ROC TOP heeft geen strakke scheiding tussen zorg en onderwijs. Het 

belangrijkste is kijken naar de leerling en kijken wat de leerling nodig 

heeft en wat je een leerling kunt bieden.  

- Teammanagers geven aan het begin van het schooljaar aan welke 

mensen ze in willen zetten vanuit de Plusmiddelen en hoeveel fte. Zo 

kan ROC TOP terugzien wie er precies vanuit de Plusmiddelen worden 

betaald. 

- ROC TOP heeft als kreet:  met aandacht voor jou. De Plusmiddelen 

worden dan ook zo ingezet dat ze leerlingen het gevoel kunnen geven 

ze te kennen, te steunen, te missen als ze er niet zijn en te bellen als 

er iets is. Voetnoot: als leerlingen niet aangeven dat ze ondersteuning 

nodig hebben, kan ROC TOP het ook niet bieden, daar ligt dus ook wat 

eigen verantwoordelijkheid van leerlingen.  

Faalfactoren: 

- De doelgroep is zo groot dat lang niet alle leerlingen geholpen kunnen 

worden en er relatief veel uitval is. 

 

resultaten: kwalitatief en 

kwantitatief 

- ROC TOP kan niet herleiden welke van de ingezette methodes het 
best werkt omdat het een scala aan begeleiding kan bieden en aan 
ondersteuning in het onderwijs. Moeilijk te onderscheiden welke inzet 

nu bepalend is voor succes.14 

                                                                 
13 Bron: Interviews 
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- Het effect van de begeleiding ligt volgens onze gesprekspartners aan 

het type leerlingen. Bij een niveau 2 leerling werkt het vaak om te 

motiveren, omdat zij vaak gedwongen naar school moeten om 

startkwalificatie te krijgen. Om weerbaarder en gemotiveerder te 

worden werken de kleinere klassen volgens onze gesprekspartners 

bijvoorbeeld goed. 

- Leerlingen van Niveau 3 en 4 gedijen ook goed bij persoonlijke 

aandacht maar daar is ook meer vakinhoudelijke kennis nodig. Wat 

houdt de praktijk in? Hoe moet je plannen? Hoe kun je jezelf 

presenteren?  

- Leerlingen worden gelabeld. Je kunt dus zien welke leerlingen er hulp 

krijgen vanuit de plusvoorziening. Er wordt echter niet altijd specifiek 

bijgehouden welke leerling welke begeleiding krijgt. 

- Onze gesprekspartners kunnen niet aangeven welke euro ervoor 

gezorgd heeft dat een leerling niet is uitgevallen. Dit komt doordat 

een deel van de leerlingen die een Plusvoorziening gekregen heeft, 

ook andere zorg gekregen heeft. Zij denken dat het hele palet aan 

schoolondersteuning en zorgondersteuning dat ROC Top in huis heeft, 

het verschil maakt.15 

Personele inzet Onbekend 

 

 

 

  

                                                                 
15 Bron: Interviews 
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Hout- en Meubileringscollege 
Factsheet HMC   

Opleidingen Interieur en wonen 

Meubel en hout 

Design en modeaccessoires 

Niveaus Niveau 2, 3 en 4 

Aantal leerlingen per 

niveau 

Onbekend 

Aantal leerlingen 

totaal 

2500 

Aantal vsv 2010-2014 

per niveau 

2012/2013: 3,5 

2013/2014: 2,916 

Type voorziening Ondersteuning in de klas 

 

Klassenassistent 

Type voorziening Ondersteuning in de klas 

Doelstelling  Schooluitval voorkomen door de leerling in de klas te houden met extra 

ondersteuning. Het accent ligt vooral op de uitstroom in leerjaar 1  

Doelgroep De doelgroep van de plusvoorziening zijn leerlingen met achterstanden op school en 

sociaal-emotionele problematiek. Dat versterkt elkaar. De achterstanden komen 

bijvoorbeeld door drugsverslaving, schuldproblemen, motivatieproblemen of 

mantelzorg. De leerlingen van het HMC kiezen heel gericht voor een vak. Weinig 

leerlingen hebben gedragsproblemen. 17 

Ondersteuningsdome

in 

Onderwijs 

Beschrijving 

voorziening 

- De klassenassistent wordt ingezet bij groepen waar individuele leerlingen of 

kleine groepjes leerlingen een negatieve druk uitoefenen op de 

klassenomgeving waardoor de eigen prestaties en die van de omgeving 

negatief worden beïnvloedt. 

- In overleg met de SLB docent, de vakdocent en de studiecoördinator wordt 

de problematiek in kaart gebracht en zal met name de praktijkdocent 

gerichter individuele begeleiding geven. De klassenassistent kan de groep 

begeleiden op inhoud van het vak. 

- De klassenassistenten zijn net afgestudeerde leerlingen van het HMC.  

- Door deze werkwijze voorkomt het HMC dat er groepjes ontstaan die te boek 

staan als “lastige” leerlingen – ook al ligt de oorzaak niet bij de leerling zelf. 

De nadruk ligt op de groepsvorming en waar nodig specifieke aandacht voor 

een individu binnen een groep.18 

 

                                                                 
16 Bron:: http://www.vsvverkenner.nl/school/02PG/hout-en-meubileringscollege bezocht juli 
2015 
17 Bron: Interviews 
18 Bron:  de ‘aanvraag vsv gelden 2015/2016 HMC 
 

http://www.vsvverkenner.nl/school/02PG/hout-en-meubileringscollege
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Ondersteunende 

diensten 

- HMC heeft een structuur voor passend onderwijs. Een van de drie 

studiecoördinatoren filtert de zwaardere problematiek eruit en ontlast de 

loopbaanbegeleiding. 

- Leerling krijgt via het ZAT en de zorgcoördinator zorg bij een ambulant 

begeleider, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts of leerplichtambtenaar. 

Zo nodig vindt doorverwijzing plaats naar de tweede of derde lijn. De 

zorgcoördinator stelt het handelingsplan op voor de leerling die dat nodig 

heeft.   

- Om verzuim vroegtijdig aan te pakken heeft het HMC een  verzuimbeller in 

dienst die direct na een ziekmelding belt met de leerling en het verzuim zeer 

strak monitort om uitval te voorkomen.  

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- De kern van de aanpak is: “niet problematiseren tenzij het echt moet”. De 

klas is heel belangrijk en de aanpak is erop gericht de leerling in de klas te 

houden. Iedere groep heeft een vaste loopbanbegeleider, gaat blijft een paar 

jaar bij dezelfde klas. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen in de klas extra 

ondersteuning van onderwijsassistenten. 

- Ook de goede leerling profiteert van de extra begeleiding in de klas en zal 

minder snel uitvallen. 

- Eerste vraag aan een leerling met een probleem: hoe ga jij zo met dit 

probleem omdat dat je loopbaan op school niet in de knel komt? Dit vraagt 

het HMC ook aan de ouders. HMC is zijn primair een school dus leerlingen en 

ouders moeten ook zelf hun problemen oplossen. 

- De klassenassistenten worden erg gewaardeerd door de leerlingen. Ze 

spreken de taal van de leerlingen, kennen de inhoud van het leerproces 

vanuit eigen recenter ervaringen en kunnen daardoor gericht begeleiden. 

- Omdat de Plusmiddelen geen structurele middelen zijn, is de aanstelling 

altijd voor een jaar.  Daarna kan het contract nog een jaar verlengd worden 

en kan een onderwijsassistent doorgroeien naar instructeur. Op deze manier 

maken ze de aanpak zelf structureel en creëren ze een kweekvijver van eigen 

talenten die aan de school verbonden blijven. 

- Structuur en duidelijkheid over het programma en de mogelijkheden. Alle 

groepen hebben eigen SLB plannen, dus leerlingen weten altijd wat ze te 

wachten staat. 

- HMC professionaliseert leerkrachten met ‘de 5 rollen van de docent’ van 

CPS. Docenten bezoeken elkaar in de les en leren van elkaar. 

- De meeste zorg is preventief, niet reactief. De loopbaanbegeleider en 

docenten blijven zo lang mogelijk zelf aanspreekpunt voor leerlingen. 

- Ouders betrekken. Leerlingen vinden het prettig dat ouders betrokkenen 

worden.  

- Als er meerdere leerlingen dezelfde problematiek ervaren, dan wordt er 

gericht een traject opgezet, bijvoorbeeld over schulden of mantelzorgen. Als 

leerlingen kostwinnaar zijn voor gezin, dan kunnen ze een groepje opstarten 

dat van elkaar leert.   

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

- Een goede voorlichting en intake filtert al veel potentiele uitvallers eruit. 

Leerlingen met een kaderberoepsgerichte vmbo vallen het vaakst uit. Op 

niveau 4 heeft HMC 2.7% uitval. 19 

                                                                 
19 Bron: Interviews 
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- Door de inzet van de klassenassistent creëert de opleiding rust rondom die 

leerling en speelruimte. Als die leerling in rustiger vaarwater terecht komt 

pakt hij de draad vaker wel op dan dat het mis gaat. 

Personele inzet - Zowel de vsv-gelden als de plusvoorzieningmiddelen worden ingezet voor 

onderwijsassistenten. 

- Per team is er 0,8 fte onderwijsassistent beschikbaar voor 50.000 euro per 

jaar. HMC heeft op dit moment 3 teams en volgend jaar 420 

 

  

                                                                 
20 Bron: de ‘aanvraag vsv gelden 2015/2016 HMC 
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Mediacollege Amsterdam 
 

Factsheet  MBO   

Opleidingen Creatieve, technische en interactieve opleidingen, 

Management en redactie 

Productie 

Niveaus Niveau 4; een beperkt aantal opleidingen niveau 3 en 2 

Aantal leerlingen per 

niveau 

Niveau 4: 1872 

Niveau 3: 186  

Niveau 2: 134 

Aantal leerlingen 

totaal 

2192 

Aantal vsv 2010-2014 

per niveau 

  

jaar Aantal 

deelnemers 

VSV-ers VSV % 

2010-2011 2329 147 6,3% 

2011-2012 2147 120 5,6% 

2012-2013 1864 111 5,9% 

2013-2014 1822 71 3,9%21 

 

2012 - 2013: 5,2% 22 

2013-2014: 3,5% 23 

In maart 2014 was er nog een stijgende lijn uitvallers maar maart 2015 is de hele 

uitval 2,9. Dat zijn 64 uitgevallen leerlingen en daarvan 43 vsv-ers. Ten opzichte van 

vorig jaar is er 30% reductie van vsv.24 

Type voorziening Ondersteuning in de klas  

Aparte coach/ geen aparte klas 

 
 

Studiebegeleiders meer tijd   

Type Voorziening Ondersteuning in de klas 

Doelstelling  Studiebegeleiders meer tijd te geven hun eigen studenten te begeleiden.  

Doelgroep De doelgroep voor deze voorziening zijn alle studenten en in het bijzonder 

studenten die extra begeleiding nodig hebben. 

De doelgroep van het MA: boven het gemiddelde wat betreft dyslectie (15%) en 

PDD-NOS (autistisch spectrum). Veel van de leerlingen zijn in het verleden gepest. 

Op het MA komt dat niet voor, niemand wordt gepest. De leerlingen die uitvallen 

hebben meestal problemen op het gebied van: 

- Thuissituatie 

- Sociaal emotionele problemen 

                                                                 
21 Bron: het vsv plan 2015/2016 van het MA 
22 Bron: Gegevens  Vsv verkenner http://www.vsvverkenner.nl/school.php bezocht juli 2015 
23 Bron: Gegevens vsv verkenner http://www.vsvverkenner.nl/school.php bezocht juli 2015 
24 Bron: Interviews 

http://www.vsvverkenner.nl/school.php
http://www.vsvverkenner.nl/school.php
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- Verkeerde studiekeuze 25 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs 

Beschrijving 

voorziening  

De studiebegeleiders krijgen meer tijd om  hun eigen studenten te begeleiden om 

uitval zo veel mogelijk te voorkomen. Daar krijgen ze 3 uur per week extra voor in 

het eerste en tweede jaar. Bijna alle leraren zijn ook studiebegeleider. 

Teams (met name studiebegeleiders) worden geschoold om de begeleiding  te 

verbeteren (omgaan met studenten met problemen). 

Ondersteunende 

diensten 
Interne ondersteunende diensten: 

- Zorgcoördinator  

- Decanaat 

- VSV/verzuimcoördinator 

- Instroomcoördinator  

 
In de tweede lijn zijn de voornaamste zorgpartners: 

- Heliomare. Vanuit deze instelling is een ambulant begeleider betrokken die 

training aan leerlingen geeft over ADD of ADHD in plaats van individuele 

begeleiding 

- Jellinek 

- Punt p. 

 

Succes- en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- meer verantwoordelijkheid nemen door teams (niet meer doorschuiven 

van probleemstudenten) 

- meer aandacht voor studentbesprekingen (kwalitatief) in plaats van alleen 

naar resultaten kijken 

- verhogen deskundigheid teams (verminderen handelings-verlegenheid) 

- meer afstemming tussen teams en afdelingen in werkwijze (niet allemaal 

eigen aanpakken) 

- in het verleden kon een student zelf naar de decaan lopen en zich 

uitschrijven, nu gaat een student altijd via de studiebegeleiding naar de 

decaan als hij denkt te gaan uitvallen of andere schoolgerelateerde paniek 

heeft. 

- Zorg stond los eerst los van het onderwijs, nu is het voor de docenten 

helder hoe de procedures werken. Docenten weten nu wie wat doet en 

wat er te vinden is en zien daarvan de meerwaarde.  

- Eerst was de zorgstructuur gericht op de leerlingen met een rugzakje maar 

passend onderwijs moest ook zorgen dat de reguliere en goede leerlingen 

niet uitvallen. Daarom heeft MA nu ook een excellentieprogramma.  
- Studiebegeleiders kennen inmiddels ook de weg naar het ZAT en schrijven 

handelingsplannen voor hun studenten 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Dit is het eerste jaar dat dit is toegepast; evaluatie nog bezig, maar de signalen zijn 

positief. De uitval is dit jaar verder teruggelopen (t/m mei  ruim 10% daling tov vorig 

schooljaar) 

Personele inzet MA krijgt 100.000 euro uit de Plusvoorzieningsmiddelen, een ruime fte.26 

 

                                                                 
25 Bron: Interviews 
26 Bron: Interviews 
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Begeleidingscoaches   

Type Voorziening Aparte coach/ geen aparte klas 

Doelstelling  Begeleidingscoaches inzetten om overbelaste studenten te begeleiden en zo vsv te 

voorkomen in het kader van het uitvoeren passend onderwijs  

Doelgroep Alle studenten en in het bijzonder studenten die extra begeleiding nodig hebben.  

De leerlingen die uitvallen hebben meestal problemen op het gebied van: 

- Thuissituatie 

- Sociaal emotionele problemen 

- Verkeerde studiekeuze  

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving voorziening  - Passend onderwijs betekent de aandacht en begeleiding die de student 

nodig heeft om succesvol  te zijn;  

- Centrale rol is voor de BGC (begeleidingscoach) die teams en studenten 

coacht om de (extra) begeleiding  goed uit te voeren; 

- Elke afdeling een eigen BGC dat onder de regie van de zorgcoördinator 

opereert. In totaal 4 begeleidingscoaches. Hiermee worden  4 x 30 

overbelaste studenten bereikt. Bij de intake diagnosticeren zij de (extra) 

begeleidingsvraag; 

- Teams (m.n. studiebegeleiders) worden ook geschoold om ook 

begeleiding  te verbeteren (omgaan met studenten met problemen). 

- Overbelaste leerlingen blijven hetzelfde onderwijsaanbod volgen en 

krijgen daarnaast een begeleidingscoach. 

Ondersteunende 

diensten 
Interne ondersteunende diensten: 

- Zorgcoördinator  

- Decanaat 

- VSV/verzuimcoördinator 

- Instroomcoördinator  

 
In de tweede lijn zijn de voornaamste zorgpartners: 

- Heliomare. Vanuit deze instelling is een ambulant begeleider betrokken 

die training aan leerlingen geeft over ADD of ADHD in plaats van 

individuele begeleiding 

- Jellinek 

- Punt p. 

Succes- en faalfactoren Succesfactoren:  

- “het verbreden van de snelweg”. Dat houdt in dat iedere leerling over 

dezelfde snelweg van onderwijs  gaat maar dat leerlingen die iets extra’s 

nodig hebben, in het reguliere onderwijs een baantje opschuiven naar de 

begeleidingscoach.  

- Alle docenten hebben geleerd om te gaan met aandoeningen zodat ze 

leerlingen in het kader van passend onderwijs op school kunnen houden. 

Docenten worden getraind om ook problemen bij reguliere leerlingen te 

signaleren en passend onderwijs voor excellente leerlingen te verzorgen.  

- Teams moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen (niet meer 

doorschuiven van probleemstudenten) 
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- Meer aandacht voor studentbesprekingen (kwalitatief) in plaats van 

alleen naar resultaten kijken 

- Verhogen deskundigheid teams (verminderen handelings-verlegenheid) 

- Positie verbeteren van BGC in afdeling (moet autoriteit worden) 

Resultaten: kwalitatief 

en kwantitatief 
Dit is het eerste jaar dat dit is toegepast; evaluatie nog bezig, maar de signalen zijn 

positief. 

De uitval is dit jaar verder teruggelopen (t/m mei  ruim 10% daling tov vorig 

schooljaar) 
Daling van het aantal vsvers over de afgelopen jaren 27 

Personele inzet MA heeft 1.6 fte (4x0,4 fte)  aan Pluscoaches en krijgt hiervoor €120.000 uit de  

Plusmiddelen28 

 

  

                                                                 
27 Bron: VSV plan Mediacollege Amsterdam 2015-2016 
28 Bron: VSV plan Mediacollege Amsterdam 2015-2016 
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Amstelland en de Meerlanden 
 
Novacollege 
 

Factsheet Nova college   

Opleidingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel 

Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media 

MyTec, Orde en Veiligheid, Techniek, Uiterlijke verzorging, Welzijn, Zakelijk, Zorg 

Niveaus 1,2,3,4 

Aantal leerlingen 

per niveau 

Onbekend 

Aantal leerlingen 

totaal 

1.888 in 2013/2014 

Aantal vsv 2010-

2014 per niveau 

Nova College heeft als totaal 5,1 % VSV dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde Bij de 

Plusvoorziening  ligt het percentage ietsje hoger. 

Type voorziening Buitenschoolse voorziening 

Aparte coach, geen aparte klas 

 

Plusvoorziening Entree-opleiding 

Type voorziening Buitenschoolse voorziening 

Doelstelling  - Jongeren behouden voor onderwijs en/of een leer-werktraject. 

- Jongeren een perspectief bieden op een bij hen passend vervolgtraject: 

o Doorstroom naar de Entreeopleiding (MBO niveau 1). 

o Uitstroom naar de arbeidsmarkt.29 

-  Jongeren kennis te laten maken met werk en werksoorten die aansluiten bij 

realistische beroepsmogelijkheden, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 

zoals schoonmaakwerk, productiewerk en catering. 

Doelgroep - Jongeren die vanuit het VO dreigen uit te vallen.  

- Afkomstig van het PRO, VMBO en VSO en vertonen sterk schoolafwijzend 

gedrag dat niet past binnen reguliere scholingstrajecten.  

Ondersteuningsdo

mein 

 Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Beschrijving 

voorziening 

- De plusvoorziening is samen met de Entreeopleiding  gehuisvest op het 

bedrijventerrein van de AM groep in Hoofddorp.  

- De plusvoorziening en de AKA/Entree opleiding werken samen als 

communicerende vaten. 

- De plusvoorziening en Entreeopleiding worden geleid door één docententeam. 

- Er zijn 12 – 15 leerlingplaatsen. 

- Zodra een leerling weer terug naar onderwijs kan, dan wordt deze leerling 

langzaam teruggebracht naar onderwijs.  

- Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aan de slag in het fietsdepot, de voedselbank, 

de horeca of de administratie.  

- Jongeren kunnen ervaring opdoen bij verschillende bedrijfsonderdelen van de 

AM Groep.  

                                                                 
29 Bron: Memo Plusvoorziening en Entreeopleiding Haarlemmermeer 
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- De toeleiding van leerlingen verloopt via het regioloket van het 

samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. Het pedagogisch en/of 

didactisch klimaat van de reguliere school is onvoldoende toegerust om de 

ondersteuningsvragen van deze complexe jongeren te kunnen beantwoorden. 

Het lopen van een stage is een wezenlijk onderdeel van het programma.

  

- De school van herkomst behoudt de zorgplicht.30 

Ondersteunende 

diensten 

Als het niet lukt leerlingen hier te plaatsen, is er het vangnet van het Zmok 

Succes en 

faalfactoren 

- De jongeren moeten gemotiveerd zijn om bij de plusvoorziening te kunnen 

starten en de bereidheid hebben om stage te lopen. 

- Kleinschalige en laagdrempelige voorziening in een niet schoolse omgeving. 

- Intensieve begeleiding en nauwe samenwerking met de Entreeopleiding. 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

- Als positief resultaat van de plusvoorziening geldt dat jongeren een perspectief 

geboden wordt op een bij hen passend vervolg traject: doorstroom naar de 

AKA-/Entreeopleiding, terugplaatsen naar de verwijzende school, uitstroom 

naar de arbeidsmarkt of hulpverlening.31 

 

- De jongeren worden hier tot rust gebracht en krijgen weer een houding 

waarmee ze aan zichzelf kunnen werken  

- Jongeren krijgen weer vertrouwen in zichzelf en volwassenen.  

Personele inzet 0,8 wtf docent en 0,6 wtf instructeur 

 

 

Intern begeleider TC niveau 2,3,4   

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

Doelstelling  Intensieve begeleiding geven om de student succesvol door de studie te loodsen32 

Doelgroep Studenten met gestapelde problematiek. De problematiek levert vaak problemen op 

bij de studievoortgang. 

Kenmerken: 

- Geen LGF indicatie gehad 

- Zonder startkwalificatie 

- Accent op niveau 3 en 4 

- Met meervoudige problematiek 

- Overbelast 

- 1 oktober 2014 jonger dan 22 

- Minimaal 3 maanden begeleiding 

Ondersteuningsdo

meinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

De trajectbegeleider verwijst een student naar de trajectcoach. 

De trajectcoach heeft de volgende taken: 

- Ondersteunen van studenten met gestapelde problematiek 

- Contact onderhouden met en zo nodig adviseren docenten of BPV 

                                                                 
30Bron: Memo Plusvoorziening en Entreeopleiding Haarlemmermeer 
31Bron: Memo Plusvoorziening en Entreeopleiding Haarlemmermeer 
32Bron: Memo over taken van de TC - Nova 
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- Huiswerkbegeleiding33 

- Hij of zij spreekt individueel met de student af en helpt deze met zaken 

rondom het onderwijs en sociaal emotionele problematiek. 

De trajectcoaches worden geschoold op de voor hen van belang zijnde onderwerpen 

Ondersteunende 

diensten 

Op het Nova is de studieloopbaanbegeleider primair verantwoordelijk voor de 

leerling. Het escalatieniveau is de trajectbegeleider. Daarnaast kan worden 

doorverwezen naar de leerplichtambtenaar of eerstelijns zorg zoals 

schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog. Over de tweedelijnszorg wordt 

ook overleg gevoerd met diverse gemeenten. 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- De leerling blijft in de klas 

- De individuele begeleiding wordt buiten het onderwijsproces om 

georganiseerd, wat echt betrokkenheid van de leerling vraagt. 
- Aandacht 

- Binding met de student 

- Zorgen dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen: niet normeren. 

- Hoge frequentie, uitgangspunt wekelijks 

- Empowerment als methodiek  

- Niet hulpverlenen maar dichtbij het onderwijs blijven 

- Trajectcoaches coachen ook docenten en geven tips over de omgang met 

een leerling  

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

De uitval in de Plusvoorzieninggroep ligt 2% hoger dan de reguliere uitval. Het is 

moeilijk om de werkzaamheid aan te tonen: je kunt er immers geen controlegroep 

tegenover stellen. 34 

 

Personele inzet De ratio is 6 studenten per 0,2 fte. Er zijn 9 trajectcoaches voor Nova Amsterdam en 

voor Nova West Kennemerland 8. 

 

 

Trajectcoaches Entree  

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

Doelstelling  Overbelaste leerlingen ondersteunen met schoolse zaken om uitval te voorkomen 

Doelgroep De doelgroep is leerlingen met gestapelde problematiek, geen LGF indicatie en zonder 

startkwalificatie. De leerlingen hebben geen indicatie, ze komen meestal bij de intake 

naar voren. 

Eigenlijk is de hele populatie van de Entree-opleiding de doelgroep overbelaste 

leerlingen met multiproblematiek 35 

Ondersteunings-

domein 

Onderwijs  

 

Beschrijving 

voorziening 

- De Entree-opleiding is op het Nova in een eigen unit georganiseerd. De 

entreeopleidingen worden op verschillende (kleinschalige en daarvoor 

ingerichte) locaties in de regio uitgevoerd. 

- Trajectcoaches zijn hier fulltime trajectcoaches en hebben een ondersteunde 

rol naar de student, docent en omgeving.  

                                                                 
33 Bron: Memo over taken van de TC - Nova 
34 Bron: Interviews 
35 Bron: Interviews 
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- De trajectcoach overlegt veel met de omgeving en is een spin in het web.  

- De trajectcoach is echter alleen voor de schoolse zaken, het zijn geen 

hulpverleners.  

- De trajectcoaches vormen hun eigen team en doen ook de zorgcoördinatie.  

- De Slb-er blijft primair verantwoordelijk voor de leerling.  

- De klassen zijn klein, 1 op 16. Dit wordt door de school zelf betaald.36 

Ondersteunende 

diensten 

Op de Entree-opleiding zijn zorg (schoolmaatschappelijk werk), 

arbeidsmarkttoeleiding, justitie/politie, (jeugd)hulpverlening,  verslavingszorg, 

leerplicht en RMC in het Zat vertegenwoordigd. Ouders worden betrokken als de 

student onder begeleiding gaat en zij toegevoegde waarde hebben. Als de ouders zelf 

deel van het probleem zijn, worden ze niet betrokken. 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- De leerling blijft in de klas 

- De individuele begeleiding wordt buiten het onderwijsproces om 

georganiseerd, wat echt betrokkenheid van de leerling vraagt. 
- Aandacht 

- Binding met de student 

- Zorgen dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen: niet normeren. 

- Hoge frequentie, 

- Empowerment als methodiek  

- Niet hulpverlenen maar dichtbij het onderwijs blijven 

- Trajectcoaches coachen ook docenten en geven tips over de omgang met 

een leerling  

- Nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband heeft veel kennis in huis, de entree-opleiding brengt 

weer kennis in wat betreft werken met deze jongeren.  

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Het is volgens onze respondenten moeilijk om de werkzaamheid aan te tonen: je kunt 

er immers geen controlegroep tegenover stellen.37 

 

Personele inzet 1 trajectcoach Haarlemmermeer en 2,25 trajectcoaches Haarlem en IJmond. 

 
  

                                                                 
36 Bron: Interviews 
37 Bron: Interviews 
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Wellantcollege 
 

Factsheet Wellantcollege   

Opleidingen AALSMEER: 

Green Production richting plant, Green Production & Business,  

Groothandel & logistiek, Paardenhouderij, Paraveterinair, Dier & Zorg 

Dierenspeciaalzaak, Flower Design, Outdoor Design, Groene detailhandel. Stedelijk 

Groen & Natuurbeheer 

AMSTERDAM 

Foodspecialist, Natuurlijk Design, Global Green Trade 

LINNEAUS AMSTERDAM 

Entree 

Niveaus 1, 2,3,4 

Aantal leerlingen per 

niveau 

Onbekend 

Aantal leerlingen 

totaal 

Onbekend 

Aantal vsv 2010-2014 

per niveau 

Onbekend 

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

 

Pluscoach 

Type voorziening Aparte coach, geen aparte klas 

Doelstelling  - Deelnemers met gestapelde problematiek een perspectief bieden op het 

voortzetten van de lopende opleiding;  

- Het superviseren van coaches en docenten met betrekking tot tot de 

specifieke gedrags-  en leerproblematiek 

- Leerling krijgt een duidelijk beeld wat er nodig is voor een succesvolle 

voortzetting 

Doelgroep Leerlingen met gestapelde problematiek  

Ondersteuningsdome

in 

 Onderwijs 

Beschrijving 

voorziening 

- Vanuit het zat worden leerlingen toegewezen aan de pluscoach. 

- De Pluscoach richt zich op het onderwijsleerproces 

- Indien nodig verwijst zij door naar andere ondersteunende diensten 

- De Pluscoach stelt een Plan van Aanpak op dat richting geeft aan het 

helpen van de leerling in de context van zijn/haar specifieke problematiek 

- Zo nodig stuurt pluscoach bij als het gaat om gedragsinterventies. 

Ondersteunende 

diensten 

Het voorzieningenpakket van Wellant mbo Aalsmeer bestaat uit: 

- Wekelijks School Maatschappelijk Werk, waarin ook aandacht is voor de 

financiële situatie van leerling; 

- tweewekelijks informatiemoment door de vaste leerplichtambtenaar van 

onze school; 

- Ambulant Begeleider in het kader van cluster 3 en 4; 

- De zorgcoordinator, tevens psycholoog, buigt zich met name over de 

sociaal-psychologische problematiek van leerlingen. Hierin ligt een ‘grijs’ 

onderscheid met pluscoach 
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- In geval van twijfel bij  ‘vermeende’ ziekmeldingen wil het Wellantcollege 

de schoolarts actief inzetten; 

- teamleiders worden te allen tijde op de hoogte gebracht in het Zat 

Succes en 

faalfactoren 

succesfactoren: 

- De pluscoach zorgt via het PvA voor een duidelijke structuur. Hierbij is het 

belangrijk te tijd efficient te benutten gezien de hoeveelheid leerlingen die 

bediend moeten worden 

- Consequent pedagogisch gedrag: juist omdat de pluscoach sturend is, is de 

mogelijkheid van ‘shoppen’ duidelijk verminderd. Er is een richtlijn, ook in 

het plegen van interventies. Dit geeft de leerling ook een duidelijk beeld 

wat hij kan verwachten van school.  

- aandacht: misschien wel de belangrijkste factor: de leerling wordt 

‘gehoord’. Dit is wat de voornaamste feedback is van leerlingen, ze worden 

‘herkend’ in hun problematiek, er wordt tijd voor ze genomen. Het is ook 

een consequente (wekelijkse en soms dagelijkse, afhankelijk van de ernst 

van de situatie) aandacht, waarin naast veiligheid ook de lat hoog wordt 

gelegd. 

 

faalfactoren: 

- secundaire ziektewinst: het hebben van problemen wordt beloond. 

Sommige leerlingen krijgen altijd aandacht, de ‘stille’ te weinig. 

Wellantcollege probeert hier zeer alert op te zijn. Door klassenbezoek en 

via de informatie van rapportvergaderingen probeert het team - indien 

nodig- de niet opvallende groep leerlingen een plek te geven,  

- de mogelijkheid tot shoppen: de leerling zal proberen via verschillende 

docenten alsnog op de ‘gemakkelijkste’ manier zijn doel te bereiken. Indien 

niet duidelijk is dat de pluscoach richtinggevend is in het leerproces, zal dit 

altijd een aspect zijn waar rekening mee gehouden moet worden.  

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Wellantcollege heeft geen controlegroep, je kan dus niet vergelijken of het aantal 

vsv’ers is afgenomen ivm met de ‘normale’ groep. Wel kunnen zij vaststellen dat het 

klimaat veiliger geworden is, het lijkt niet gewaagd om te veronderstellen dat deze 

groep leerlingen zonder deze hulp het een stuk moeilijker hadden gehad in het 

reguliere onderwijsproces 

Personele inzet Onbekend38 

 

  

                                                                 
38 Bron: Interviews 
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Waterland 

Horizoncollege 

Factsheet Horizon college Purmerend  

Opleidingen Dienstverlening, Economie, Gezondheidszorg, Handel, Techniek, Welzijn 

Niveaus 1, 2,3,4 

Aantal leerlingen per 

niveau 

Welzijn: 210 

ICT: 120 

Veva: 120 

Aantal leerlingen 

totaal 

790  

Aantal vsv 2010-2014 

per niveau 

Purmerend: 

6,8%  in 2012/2013 

Percentueel groeiend aantal vsv op niveau 1. 

2013: niveau 2 -  224 deelnemers – 11,5%  

Niveau 3-4 – 475 deelnemers: 3,5%  

Cijfers en aantallen vsv-ers HC Purmerend  2013-14 

 

 Resultaat bij HC   

Team Geen diploma Examendeelnemer Eindtotaal 

34 PUR ECO ICT 2  2 

34 PUR ECO VEVA 2  2 

35 PUR Horeca 4  4 

35 PUR Haarmode 3  3 

37 PUR Gezondh.zorg 2 1 3 

36 PUR S & B 9 1 10 

36 PUR OA/PW 5  5 

 27 2 29 

 

In totaal zijn er binnen de groep van 29 uitvallers/ vsv in 2013-14  4 deelnemers die 

aan het Horizon + traject hebben deelgenomen. Deze deelnemers hebben uiteindelijk 

toch de opleiding verlaten. Dit betekent dat 34 deelnemers van het Horizon + traject 

de opleiding positief hebben voortgezet. 39 

 

Type voorziening Aparte voorziening in de school. 

 

 

+coaches (het Horizon+ traject) 

Naam voorziening en 

type 

Aparte voorziening in de school 

Doelstelling  Voortijdig schoolverlaten voorkomen en succesvolle afronding van de opleiding 

vergroten.40 

                                                                 
39 Bron: eigen cijfers Horizoncollege 
40 Bron: Interviews 
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 - Het traject is bedoeld voor deelnemers tussen 15-23 jaar die moeite hebben 

met het volbrengen van de opleiding door een opeenstapeling van 

persoonlijke problemen De overbelasting zorgt voor een verhoogd risico op 

uitval van een opleiding. 

- Specifieke problematiek:  

o Prive-problemen 

o Scheiding ouders 

o Verslaving.  

- Voorwaarden. De deelnemer: 

o is cognitief in staat de opleiding/kwalificatie te halen; 

o is gemotiveerd om de opleiding af te ronden; 

o heeft meerdere problemen waardoor focus op de opleiding minder 

aanwezig is; 

o heeft meer begeleiding nodig dan de opleiding kan bieden.  

o staat ingeschreven bij een opleiding bij het HC Purmerend.  

Ondersteuningsdome

in 

 Onderwijs 

Beschrijving 

voorziening 

Op het Horizon college vindt men het belangrijk dat de leerling de binding met de klas 

niet verliest. De +coach heeft een eigen lokaal en ontvangt de leerlingen daar ze daar. 

Na een uur begeleiding gaat de leerling terug naar de klas.41 De maximale duur van de 

begeleiding is 3 maanden.  

Verwijzing: 

- Als de deelnemer door de mentor niet voldoende geholpen kan worden door 

te veel overbelasting dan bespreekt de mentor dit met de Dia en wordt 

+traject en evtentueel schoolmaatschappelijk werk ingezet. 

- Door middel van een cyclus van risicodeelnemersbespreking per periode bij 

elke opleiding in het eerste leerjaar en hogere leerjaren worden 

risicodeelnemer in kaart gebracht. Hier wordt de vraag gesteld of er 

deelnemers zijn die nog niet aan de criteria voldoen maar wel een verhoogd 

risico met zich meedragen. Daarnaast  kan de deelnemer bij de warme 

overdracht/ intake zijn opgevallen. De mentor meldt de leerling aan door de 

Dia (deelnemer informatie en adviescentrum, zorgcomponent van het 

horizon).  

 

Inhoudelijk: 

- Alle bijeenkomsten/begeleidingsmomenten worden in KRD (volgsysteem, 

deelnemerkaart) gearchiveerd, zodat mentor en opleiding de ontwikkelingen 

en afspraken kunnen volgen; 

- De deelnemer krijgt direct het verslag van elk begeleidingsmoment. Dit gaat 

cc naar de mentor; 

- Samenwerking/maatwerk in de vorm van een opgesteld begeleidingsplan 

(individuele begeleiding, gespreksruimte binnen het traject, 

studievaardigheden, beroepsvaardigheden worden hier omschreven); 

- Aandacht voor het aanbieden van tools om de studie positief, slim en 

efficiënt voort te zetten; 

- Aandacht voor het "leren leren",  zelfregulatie en zelfeffectiviteit bij de 

deelnemer; 

                                                                 
41 Bron: Interviews 
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- Aandacht voor uitstelgedrag, breinleren, ontwikkelen van het zelfvertrouwen 

en het  sociale netwerk van de deelnemer; 

- Aandacht voor voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden bv bij 

dyslectie; 

- Plek en ruimte om onder begeleiding en in rust aan de opleiding te werken; 

- Samenwerking met de opleiding/mentor; 

- Opleiding blijft verantwoordelijk voor de deelnemer; 

- Afsluiting van traject zodra doelen die gesteld zijn voldoende bereikt zijn en 

er bijvoorbeeld voldoende zelfregulatie is ontstaan; 

- Het traject is geen strafmaatregel ivm ontoelaatbaar gedrag. 

Ondersteunende 

diensten 

Er is een ZAT (geeft advies met indicatie van de dia).  Dat wordt ingekocht voor 

leerlingen met hele zware problematiek, zoals verslaving of psychologische 

problemen. Er is tevens een leerwerkmakelaar voor Arbeidsmarkt Bol zodat leerlingen 

die alleen nog willen werken niet uitvallen. 

Ook biedt het Horizon een Kansklas om deelnemers die stoppen met de opleiding 

welke keus te begeleiden naar een volgende opleiding.  

succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- Deelnemers ervaren de hulp/coaching als zeer positief (tools en inzichten 

worden als bruikbaar gezien). 

- Deelnemers worden bewuster van hun zelfregulatie en zelfeffectiviteit en 

ontwikkelen dit. 

- Deelnemers verlaten het traject met betere resultaten en hebben vaak hun 

opleiding weer op de rit. 

- Deelnemers zijn weer gemotiveerd door de succeservaring en kunnen 

daardoor de opleiding rustig afronden. 

- De persoonlijke begeleiding wordt zeer gewaardeerd door de mentoren. 

- Mentoren worden ontlast omdat voor intensieve begeleiding tijdens het 

mentoruur geen tijd beschikbaar is. 

Faalfactoren: 

- Nog niet alle opleidingen binnen het HC Purmerend maken optimaal gebruik 

van de voorziening (vergeten het, voorziening is uit beeld door drukte in het 

jaar binnen de opleidingen). 

- Risicodeelnemer besprekingen worden vaak niet efficiënt gebruikt om door 

te verwijzen naar het traject. 

- Deelnemers worden vaak te laat in het jaar aangemeld waardoor begeleiding 

en succes van het traject minder wordt. 

- Aanmelding wordt niet altijd via de lijn van zorgstructuur aangevraagd. Dit 

vertraagt de begeleiding omdat de aanvraag niet binnenkomt. 

- Het traject krijgt soms geen grip op extra voorzieningen die voor deelnemers 

beschikbaar zouden moeten zijn bv bij dyslectie. Het traject constateert dit maar 

de uitwerking loopt vast in de organisatie.42 

resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Uitval is onder de norm. Opleidingen ontdekken steeds meer het positieve effect van 

het traject. Gedurende dit jaar geven de deelnemers van het Horizon+ traject dmv 

van een feedbackformulier aan het einde van het traject aan wat hun ervaringen zijn. 

Bij een tussenstand zijn deze reactie zeer positief te noemen. 

 

Het resultaat 2013-14 

                                                                 
42 Bron: Interviews 
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Het volgende resultaat is behaald na de start van het Horizon+ traject 2013-14 binnen 

het Horizon College Purmerend. Belangrijk om rekening mee te houden is dat de 

opleidingen gedurende het schooljaar de voorziening steeds meer in zicht kregen en 

dat niet alleen dmv risicodeelnemersbesprekingen de deelnemers aangemeld 

werden.  

 

studierichting totaal aantal 

deelnemers 

2013-2014 

plustraject 

deelnemer

s 

% alle 

deelnemers per 

sector 

DV: Horeca & 

Haarmode 

134 1 0.7 

GZ: 80 6 7.5 

Handel 75 1 1.3 

ECO: Veva & ICT 211 3 1.4 

Welzijn: SB & 

welzijn 

325 27 8.3 

totaal 825 38 4.6 

 

In bovenstaande figuur is te zien hoeveel deelnemers in het jaar 2013-14 via de 

zorgstructuur naar het “Horizon+ traject” zijn doorverwezen door de opleidingen.  

Noot bij deze gegevens is dat de opleidingen in de tabel geclusterd staan per sector. 

Sector Welzijn bestaat uit S&B en de opleidingen Welzijn. Vanuit S&B werden er 16 

aanmeldingen gedaan en vanuit de Welzijn opleidingen 11. De sector Economie 

bestaat uit Veva en ICT. Hier kwamen alle aanmeldingen uit de Veva opleiding. De 

sector Dienstverlening bestaat uit Haarmode en Horeca. De aanmelding was vanuit de 

opleiding Horeca. Verder hebben de opleidingen naast de actie van het plustraject 

ook andere acties uitgezet binnen de zorgstructuur.43 

 

Inzet personeel In het schooljaar 2014-15 heeft het traject 0,6 fte inzet ter beschikking. Op dit 

moment zijn er in het  schooljaar 2014-15 circa 60 deelnemers voor het traject 

aangemeld en begeleid. Dit zijn 22  deelnemers meer dan bij het introductie jaar 

2013-14 van het Horizon + traject. Er is dus een groei in het aantal aanmelding voor 

het traject. 

 
 

  

                                                                 
43 Bron: Interviews 
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Zaanstreek 

Regiocollege 
 

Factsheet Regiocollege Zaanstreek   

Opleidingen Entree, POL (procestechniek en metaal-/electro- en installatie) Bouw en Infra, 

Economie, ICT en VAVO, Zorg en Welzijn, VTO( vrije tijd en ondernemen oftewel 

toerisme, recreatie, sport en bewegen, uiterlijke verzorging, optiek, handel) en 

Purmerend (Economie, ICT, Agogische beroepen, Verpleging & verzorging) 

Niveaus 1,2,3,4 

Aantal leerlingen 

per niveau in 2014-

2015 en in totaal 

 Aantal studenten < 23 jaar 

Niveau 1 142 

Niveau 2 1025  

Niveau 3/4 2831 

Totaal 3998 
 

Aantal vsv 2012-

2014 per niveau 
                                                                                               

                                                                        2012-2013 def                2013-2014 voorlopig 

Percentage op het totaal 
 

Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 

302= 7.6% 
v.d. 3953 

28.3  
10.1  
5.2    

264 = 6.6% 
v.d.4002 
  28.37   
   9.62    

    3.94*   
 

Type voorziening Aparte coach 

Aparte voorziening binnen de school  

 

 

Xtra coach  

Naam voorziening 

en type 

 Aparte coach 

 

Doelstelling X-tra coaching is bedoeld om overbelaste leerlingen hulp op maat te bieden zodat zij 

door kunnen gaan met onderwijs volgen.  

Doelgroep De doelgroep is overbelaste Mbo- deelnemers op alle niveaus met gestapelde 

problemen (in ieder geval achterstand op school) en een hulpvraag voor extra 

ondersteuning voor een langere periode (minimaal een half jaar) 

De kenmerken van de leerlingen die in aanmerking komen voor een traject zijn: 

- dreigende schooluitval 

- drukkende zorglast (armoede, huisvesting, schuldproblematiek) 

- gedragsproblemen 

- achterstanden in het onderwijs 

Als het alleen psychosociale zorg betreft, dan  wordt alleen schoolmaatschappelijk 

werk ingezet. Verhoudingsgewijs maken er veel leerlingen van niveau 2 gebruik van 

de X-tra coach. Per niveau uitgesplitst ziet de doelgroep er als volgt uit: 

- Niveau 1. Veel gedragsproblemen, onvolledige schoolloopbaan, 

motivatieproblemen. Eigenlijk allemaal plusleerlingen. Vandaar een aparte 

coach op de groepen en in de groepen. 

- Niveau 2. Bovenstaande  problematiek en leerlingen die met zichzelf in de 

knoop zitten en niet goed weten wat ze willen. Praktijkschoolleerlingen die 
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zijn ingestroomd op niveau 2 maar het niveau niet aankunnen. Deze 

leerlingen staan buiten de kwalificatieplicht maar worden bij uitval voor de 

school wel vsv-er. 

- Niveau 3 en 4 Dieperliggende problematiek vaker 

persoonlijkheidsproblematiek.44 

Ondersteuningsdo

mein 

 Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening 
- Leerlingen die extra (individuele) ondersteuning nodig hebben, worden door 

de loopbaancoach aangemeld voor een X-tra traject.  
- Per schooljaar begeleiden de X-tra coaches 100-150 deelnemers in 

maatwerktrajecten 

-  De extra ondersteuning wordt vanuit een centrale dienst - het 

Servicecentrum – aangeboden. De X tra voorziening is onderdeel van het 

tweedelijns aanbod van  het Servicecentrum en valt formeel onder de 

afdeling Entree.   

- De begeleiding is op maat, de coaches kijken waar een leerling behoefte aan 

heeft, dit kan ook praktische hulp zijn. Per leerling kijkt de coach of de 

begeleiding het best binnen of buiten de klas gegeven kan worden. 

- De coaches zijn sinds enige tijd geïntegreerd in het aanbod passend 

onderwijs. Daarom begeleidt de x-tra coach niet alleen deelnemers vanuit de 

Plusvoorziening maar ook deelnemers met een stoornis of ziekte.  

- X-tra coaches zijn als koppel verbonden aan een opleiding. 

- De x-tra coach beschikt ook over een huiskamer met een bank waar 

onderwerpen ‘met de benen op tafel’ kunnen worden besproken. 

- X-tra coaches hebben hun eigen werkwijze en methodiek. Deze bestaat 

vooral uit oplossings- en handelingsgerichte gespreksvoering. 

- De methodiek die een x-tra coach gebruikt hangt af van het niveau van de 

leerling. Leerlingen van niveau 1 zijn er meestal niet bij gebaat uit de klas 

gehaald te worden, het leren in groepsverband te werken is daar ook een 

belangrijk leerpunt. Op niveau 1 is daarom inmiddels een x-tra coach 

toegevoegd aan het team.  

Ondersteunende 

diensten 

LBC (loopbaancoach) 

Coördinator Servicecentrum 

Externe hulpverlenende instanties via wijkteam (Zaandam) en andere instanties 

conform convenant 

Ouders/verzorgers (18- altijd en 18+ daar waar nodig),  

De reguliere opleiding,  

De begeleider op de BPV (stage) 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- Aandacht en direct contact met de leerling 

- Korte lijnen met de leerling (whatsapp) 

- Intensiviteit op basis van behoefte. Sommige leerlingen krijgen elke week 

begeleiding, anderen soms op eigen initiatief. Gemiddeld eens in de twee 

weken contact en tussendoor what ‘s app of bellen. 

- Zorgen dat leerlingen weten dat je er bent 

- Docenten (loopbaancoaches)  en coaches weten elkaar te vinden 

- Zelf veel expertise in huis hebben waardoor korte lijntjes 

                                                                 
44 Bron: Interviews 
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- Dicht op de groep 

- Thuisplek bieden  

- Hulp op maat, soms een schouder, soms helpen met huiswerk, vaker bij 

achterstanden. 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

- In 2012-2013 zijn er 215 trajecten xtra geweest vanuit de plusmiddelen 

waarvan 67% positief, 17% negatief (uitgeschreven) en de rest lopend was. 

- Leerlingen die stoppen met de opleiding, hebben vaak grote persoonlijke 

problemen. 

- Vsv percentage daalt ieder jaar, vooral ook niveau 2. De vraag is wel of het 

RC een  bovengemiddeld aantal leerlingen heeft met een zorgprofiel en of 

dat een medeveroorzaker is van de uitval. Dat is nu een onderzoeksvraag 

voor Servicecentrum en opleidingen. 45 

- Met deelnemers en loopbaancoaches wordt na afloop van het traject 

geëvalueerd over het traject in zijn totaliteit van reden voor aanmelding tot 

afronding en vervolg.  

In 2013-2014 zijn de volgende resultaten bereikt:  

- Via de verrijkte vsv-maandrapportages wordt gecontroleerd of deelnemers 

toch zijn uitgevallen en wordt nagegaan wat de oorzaak was. 

- Efficiëntere en effectievere aanpak voor deelnemers met extra 

begeleidingsbehoefte 

- Samenwerking zorgteam en X-tra coaches in één team 

- Aanpassing intake en begeleidingsplan als voorbereiding op passend 

onderwijs 

- Alle onderwijsteams krijgen een vast contactpersoon vanuit dit team 

- Deskundigheidsbevordering docenten verder uitwerken46 

Personele inzet Negen X-tra coaches (7 fte) begeleiden de overbelaste deelnemers. Zij worden 

ondersteund door twee administratieve ondersteuners (1,2 Fte).  

De  7 fte X-tra coaches wordt ook ingezet voor Passend onderwijs. Actieve 

caseload per coach is gemiddeld 45 leerlingen met een totaal van gemiddeld 

80 leerlingen per jaar. Toen de coaching alleen vanuit de Plusmiddelen 

gefinancierd werd, was dit 1 op 25. Aan Plusmiddelen is per schooljaar een 

half miljoen beschikbaar47. 

 

X-tra lokaal  

Naam voorziening en 

type 

 X-tra klaslokaal 

Aparte voorziening binnen de school 

Doelstelling Het X-tra lokaal is bedoeld om deelnemers tijdelijk buiten de lessituatie te brengen 

en extra ondersteuning te bieden met werkzaamheden voor de opleiding.  

Doelgroep - Zoals boven bij X-tra coach beschreven 

Ondersteuningsdomei

n 

 Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening 
Het X-tra klaslokaal is alleen bedoeld voor leerlingen van de plusvoorziening.  In 

het X-tra lokaal kunnen 12 leerlingen achter de pc werken en nog 12 vrij werken. 

                                                                 
45 Bron: Interviews 
46 BronL de Xtra info tbv aanvraag AoU 2015-2016 
47 Bron: de Xtra info tbv aanvraag AoU 2015-2016 
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Ondersteunende 

diensten 

Zoals boven bij X-tra coach beschreven 

Succes en faalfactoren - Zoals boven bij X-tra coach beschreven 

Resultaten: kwalitatief 

en kwantitatief 

- Zoals boven bij X-tra coach beschreven 

Personele inzet - Zoals boven bij X-tra coach beschreven 
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Bijlage 2: plusvoorzieningen VO  
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Amsterdam 
 

Factsheet Vo Amsterdam   

Aantal scholen naar 

type 

66 Vo scholen 

5 praktijk 

2 Praktijk en vmbo 

20 Vmbo lwoo 

2 vmbo 

6 Vmbo Havo 

2 Havo  

9 Havo/vwo 

12 Brede scholengemeenschap vmbo, havo  

8 Gymnasia 

Aantal leerlingen 

totaal en naar type 

Totaal zo’n 40.000 leerlingen 

Aantal vsv 2010-2014  1,1 in het vo in 2012-2013 

1,2 in 2013-201448 

Type voorzieningen Bovenschoolse voorziening 

Ondersteunende voorziening 

 

 

School2Care 

Type School2Care 

Bovenschoolse voorziening 

Doelstelling - De doelstelling van School2Care is om Amsterdamse jongeren die thuis en 

op school veel problemen hebben weer aansluiting te laten vinden binnen 

het onderwijs of toe te leiden naar werk; 

- School2Care stimuleert leerlingen om in hun vrije tijd positieve bezigheden 

te vinden zoals sporten of een bijbaantje; 

- Ook hun ouders te ondersteunen zodat er thuis meer rust komt. 

De doelstelling van School2Care is niet om een diploma te halen, maar dat de 

leerling na School2Care naar een andere school kan waar hij of zij wel een diploma 

kan halen. 

Doelgroep Een jongere van 12 tot en met 17 jaar komt in aanmerking voor School2Care als 

meerdere van onderstaande kenmerken op hem of haar van toepassing zijn:  

- vertoont zeer ernstig spijbelgedrag; 

- vertoont risicovol gedrag; 

- geeft overlast binnen en buiten school; 

- vertoont (beginnend) crimineel gedrag; 

- grote afstand tot de arbeidsmarkt; 

- afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen. 

Het gaat dus om leerlingen die: 

- Verwijderd worden uit het reguliere onderwijs. Schoolwisseling biedt geen 

soelaas. Bij deze leerlingen spelen problemen in de vrije tijdssituatie en 

thuissituatie een doorslaggevende rol.  

                                                                 
48 Bron: http://www.vsvverkenner.nl/ bezocht juli 2015 

http://www.vsvverkenner.nl/
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- Verwijderd worden van het speciaal onderwijs (met name Cluster4) of 

leerlingen die daar wegens veel problemen in hun vrije tijd niet voldoende 

van het aanbod kunnen profiteren. 

- Geen school hebben.  

- Afkomstig zijn uit de Koppeling of een ander internaat die gebaat zijn bij 

een 8 tot 8 aanpak.  

- Leerlingen vanaf praktijkonderwijs t/m havo/vwo niveau kunnen 

toegelaten worden tot het project. 

- Afkomstig zijn uit de Koppeling of een ander internaat die gebaat zijn bij 

een 8 tot 8 aanpak. 49 

Ondersteunings-

domeinen 

 Onderwijs en Zorg en eventueel arbeidsmarkttoeleiding 

Beschrijving 

voorziening  

- School2Care biedt plaats aan 50 jongeren per jaar vanaf praktijkonderwijs 

t/m vwo niveau.  

- School2Care is een voorziening van Altra 

- Leerlingen blijven tijdens de begeleiding  van School2Care  ingeschreven op 

de school van herkomst en volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug 

kunnen naar hun oude of een andere school. Gedurende het traject zoekt 

School2Care met de leerling naar het meest passende onderwijsniveau en 

locatie. Dit kan zijn  de school van herkomst, een andere reguliere school of 

Altra. Een coach helpt de leerlingen de draad weer op te pakken.  

- Bij de inschrijving wordt door het ZAT de afweging gemaakt of de 

leerling het beste bij het Transferium dan wel bij School2Care 

aangemeld kan worden. Dat hangt af van de inschatting of de 

leerling na het traject zal kunnen terugkeren op de school van 

herkomst. 

- Leerlingen zitten ongeveer drie maanden tot één jaar bij 

School2Care. 

- Leerlingen verblijven van acht tot acht uur op school. Ze volgen 

lessen die zo veel mogelijk aansluiten bij het programma op hun 

oude school. Onderwijs staat voorop bij School2Care, omdat daar de 

basis ligt om je plek te vinden in de maatschappij. Buiten het 

lesprogramma om sporten, koken en eten leerlingen samen. Er zijn 

er workshops en andere activiteiten. Als de doelen zijn behaald 

begeleiden we de leerlingen stap voor stap terug naar hun eigen 

omgeving. 

- Alle scholen die zich bevinden binnen het Samenwerkingsverband 

VO Amsterdam kunnen leerlingen aanmelden. Dus alle VMBO-

scholen, de praktijkscholen, havo/vwo scholen en MBO scholen 

kunnen aanmelden. Ook het speciaal onderwijs kan aanmelden. 

- Als een leerling geen school heeft kunnen ketenpartners (leerplicht, 

jeugdzorg) aanmelden. Ouders en/of leerlingen kunnen niet 

rechtsreeks voor aanmelding bij het OSL terecht. Wel kunnen zij 

bellen voor advies of consultatie. 

                                                                 
49 Bron: Procedures en werkprocessen OSL – School2Care schooljaar 2012/13 
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Ondersteunende 

diensten 

School2Care werkt samen met de – vaak al betrokken – 

hulpverleningsinstanties zoals Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. 

Als meerdere hulpverleners betrokken zijn, stelt Altra samen met de 

leerling, de hulpverleners en de ouders,een plan op. 

 

De consulent van het Onderwijsschakelloket is betrokken bij de aanmelding en vaak 

zijn het ZAT of het schoolveiligheidsteam betrokken. Tevens is de 

aansluitfunctionaris van Bureau Jeugdzorg actief betrokken bij de aanmelding.  Bij 

95% van de School2Care aanmeldingen is bureau jeugdzorg reeds betrokken en is 

ook al vaak al zorg (GGZ / Jeugdzorg) ingezet.  

Succes en 

faalfactoren 

onbekend 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

onbekend 

Personele inzet onbekend 

 

 

Onderwijsschakelloket   

Type Voorziening Onderwijsschakelloket (OSL) 

Ondersteunende voorziening 

Doelstelling Het bovenschoolse OSL is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO. Het OSL 

spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die dreigen uit te vallen toch op de 

juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. Het belangrijkste doel van het OSL is te 

voorkomen dat leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten of langdurig thuis komen 

te zitten. 

Doelgroep Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte 

aan een speciaal onderwijstraject met extra zorg en begeleiding. Voor deze leerlingen 

bestaat het Onderwijsschakelloket. 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Hulpverlening 

Beschrijving 

voorziening  

De belangrijkste taken van het OSL zijn: 

- adviseren en bemiddelen bij moeilijk plaatsbare leerlingen en bij leerlingen 

voor wie de school niet langer de benodigde begeleiding kan bieden 

- bemiddelen bij leerplichtige leerlingen die niet op een school staan 

ingeschreven 

- zorgen voor de plaatsing van leerlingen in bovenschoolse trajecten 

- het behandelen van aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaring voor 

leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) gaan 

- het behandelen van aanvragen voor middelen uit de AWBZ-

compensatiemaatregel 

 

Ondersteunende 

diensten 

onbekend 

Succes en 

faalfactoren 

onbekend 
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Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

onbekend 

Personele inzet onbekend 

 

Transferium   

aam voorziening en 

type 

Transferium 

Bovenschoolse voorziening 

Doelstelling - Het Transferium is bedoeld voor jongeren die in het VO thuis horen maar 

niet op een VO-school staan ingeschreven en voor wie een reguliere 

schoolplaatsing (nog) niet mogelijk of wenselijk is 

-  Schoolwisseling biedt onvoldoende perspectief op een oplossing. 

-  Het Transferium is niet bedoeld als voorportaal voor het VSO.  

- Doel is terugkeer naar regulier onderwijs. Dat kan ook op de school van 

herkomst zijn.  

- Verschil met STOP is dat bij die voorziening leerlingen altijd terug naar de 

school van herkomst stromen50 

- De integrale aanpak (onderwijs en zorg) is om een doorgaande 

onderwijszorglijn te realiseren naar de school waar de leerling naar 

uitstroomt.51 

Doelgroep - Leerlingen van het Transferium zijn afkomstig van de VO-scholen van het 

SWV Amsterdam/ Diemen. In uitzonderlijke gevallen komen zij van scholen 

van buiten de regio. 

- De leerlingen volgen een opleiding op vmbo, havo of vwo niveau.  

- Het gaat om overbelaste leerlingen die te maken hebben met meervoudige 

problematiek en een verhoogd risico op schooluitval. 

- Voor de doelgroep van het Transferium is de Amsterdamse Standaard 

Basisondersteuning (tijdelijk) niet toereikend.  

- De problemen van de leerlingen manifesteren zich op de volgende 

domeinen: psychosociaal functioneren, lichamelijke gezondheid, schoolse 

vaardigheden en cognitieve ontwikkeling, gezin en opvoeding en vrije tijd. 

Soms is er ook sprake van fors verzuim.  

- In het Transferium zitten maximaal 14 leerlingen per klas. 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

- Het Transferium biedt onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau, met 

specifieke aandacht voor het aanleren van schoolse vaardigheden. 

- Het Transferium werkt, met uitzondering van het Transferium Havo/Vwo, 

regionaal en schoolnabij.  

- Elk Transferium is gehuisvest op een VSO-vestiging van Altra, waar ook de 

gehele personele inzet van afkomstig is.  

- Het biedt plaats aan in totaal honderd leerlingen, verdeeld over vijf locaties. 

De klassengrootte is maximaal veertien leerlingen. Op het Transferium 

verblijven leerlingen van verschillende scholen. 

- Leerlingen blijven minimaal 6 weken en in principe maximaal een half jaar op 

het Transferium. In uitzonderlijke gevallen kan dit worden verlengd. 

                                                                 
50 Bron: Handboek STOP versie 12-2-2015  
51 Bron: Handboek Transferium versie 02-02-2015 
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- Er is sprake van een “opnameplicht” door het Transferium, het niet-plaatsen 

van een leerling is in principe niet aan de orde. 

- Aanmelding loopt via het OSL 

- De verschillende Transferia zijn verbonden aan de scholen in de regio, het 

adres van de school is hierin leidend. De leerling wordt bij voorkeur geplaatst 

op het Transferium in de regio van de aanmeldende school. 

- Leerlingen werken in de klas zoveel mogelijk gelijktijdig aan hetzelfde vak.  

- Het onderwijsaanbod staat beschreven in studiewijzers per studieniveau en 

per leerjaar. 

- Het Transferium besteedt veel aandacht aan het aanleren van sociale-, 

cognitieve-, communicatieve-, en sociaal-emotionele vaardigheden en aan 

taakgedrag, attitude en werkhouding, autonomie en zelfstandigheid. Voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van methoden als 

Leefstijl VSO of Breingeheimen.  Onderwerpen als zelfbeeld; seksualiteit; 

kansen en risico’s van multimedia; politie en justitie komen in de vorm van 

themalessen aan bod.                                                                  

- Naast onderwijs ook een integraal onderwijszorgarrangement in de vorm van 

intensieve hulp aan leerling, ouders en gezin. 

- Docenten en  hulpverleners werken samen op basis van één plan. Dit vormt 

het uitgangspunt bij de interne leerlingbesprekingen.  

- Op het Transferium wordt Handelingsgericht gewerkt.  

- Op het Transferium wordt aan het versterken van de eigen kracht gewerkt.  

- Op het Transferium wordt samen met ouders gewerkt.  

Ondersteunende 

diensten 

Onbekend 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

Handelingsgerichte werkwijze: 

1. De werkwijze is doelgericht.  

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.  

3. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.  

4. Mentoren en docenten maken het verschil.  

5. Positieve aspecten van leerlingen, docenten, klassen en ouders zijn 

van groot belang. 

6. Betrokkenen werken constructief samen.  

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

Faalfactoren:  

HAVO/VWO wordt maar op één locatie aangeboden 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Onbekend 

Personele inzet Samenwerkingsverband VO is opdrachtgever. 

Inzet onbekend 
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Stop   

Type voorziening Stop 

Bovenschoolse voorziening 

Doelstelling De centrale en primaire doelstelling van het STOP is dat de jongere op de eigen school 

voor regulier voortgezet onderwijs zijn startkwalificatie behaalt. 

Subdoelen zijn: 

- De gedragsproblemen van de jongere zijn afgenomen. 

- De sociale vaardigheden en met name de conflictoplossende vaardigheden 

van de jongere zijn toegenomen. 

- De studievaardigheden en schoolprestaties zijn meer in overeenstemming met 

hetgeen op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht kan worden. 

- De werkrelatie tussen de docent en de jongere is –zo mogelijk- hersteld 

- De vaardigheden en mogelijkheden van docenten om te reageren op - en in de 

omgang met - het gedrag van de jongere zijn vergroot. 

- School en ouders hebben contact met elkaar en informeren elkaar (educatie 

partnerschap). 

Opvoedvaardigheden van ouders in relatie tot de schoolgang zijn vergroot. 

 

Doelgroep STOP is bedoeld voor leerlingen uit het VMBO en HAVO/VWO in de leeftijd tussen 12-

18 jaar bij wie sprake is van een zodanige gedragsproblematiek, dat het 

schoolfunctioneren belemmerd wordt en de leerlingen tijdelijk niet meer kunnen 

functioneren in de klas en dreigen uit te vallen.  

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

- Het STOP School Time Out Project  is een bovenschoolse voorziening waar 

leerlingen tijdelijk, maximaal 13 weken, verblijven. In deze periode ontvangen 

zij in een aparte klas met STOP-leerlingen van andere VO-scholen 

onderwijs(ondersteuning) en jeugdhulp. Elke klas telt maximaal 12 leerlingen.  

- Het STOP heeft in schooljaar 2014/15 5 klassen op 4 locaties met in totaal 60 

plaatsen. 

- Het STOP is naast het Transferium één van de twee bovenschoolse 

voorzieningen van en voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 

- Een STOP is gekoppeld aan een reguliere VO-school, waar ook de STOP-docent 

van afkomstig is.  

- De hulpverlening wordt door Altra geboden 

- Het Onderwijsschakelloket speelt geen rol bij de aanmelding voor STOP.  

- De verblijfsduur is bij STOP korter dan bij het Transferium  

- Elke STOP-leerling wordt –anders dan bij het Transferium - weer op de eigen 

school wordt terug verwacht. 

- De interventie STOP is een combinatie van onderwijs en hulpverlening. Voor 

het onderwijs zijn in dit kader van belang: 

o Basis pedagogisch- en klassenklimaat 

o Handelingsgericht Werke 

o Opbrengstgericht Werken 

- De hulpverlening zet in op: schoolse vaardigheden, gedragsproblematiek, 

herstel van de relatie met de docent en versterken van de betrokkenheid van 

ouders op het school- functioneren.  

- De interventies zijn cognitief-gedragstherapeutisch en oplossingsgericht. 
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Ondersteunende 

diensten 

Nazorg na terugplaatsing is noodzaak. Het STOP adviseert de school daarover. De 

volgende mogelijkheden zijn te onderscheiden:  

1) De leerling keert op afgesproken tijden terug voor een gesprek met de STOP-

hulpverlener 

2) De mentor, zorgcoördinator of leerlingbegeleider van de school neemt dit op zich en 

overlegt indien nodig nog met het STOP 

3) Ondersteuning door een Ouder Kind Adviseur  

4) Ambulante begeleiding 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- Ouders zijn aanwezig bij het intakegesprek, de tussenevaluatie en de 

eindevaluatie. Indien bij hen behoefte is aan (opvoedings)ondersteuning 

wordt dit via de STOP-hulpverlener ingezet.  

Ouders worden als partner gezien in de hulpverlening aan hun zoon of 

dochter. Om die reden is er ook naast de formele afspraken contact met hen 

zijn over de voortgang.  

Bij verzuim worden ouders direct op de hoogte gesteld. 

- Een goed pedagogisch klimaat begint bij een duidelijk gestructureerde setting 

met heldere afspraken, sterk onderwijs en voldoende aandacht en ruimte 

voor persoonlijke relaties tussen leerling, hulpverlener en docent. 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

onbekend 

Personele inzet 1fte docent, 0,5 fte hulpverlener op 12 ll 

Het SWV is opdrachtgever. Anders dan bij het Transferium, waar alle VO-scholen 

gebruik van kunnen maken, is het STOP een voorziening voor scholen die hiervoor 

plaatsen hebben ingekocht.52 

 

  

                                                                 
52 Bron: Handboek STOP versie 12-2-2015 
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Amstelland en de Meerlanden 
 

Factsheet Vo Amstelland/Meerlanden   

Aantal scholen naar 

type 

17 Vo scholen totaal 

2 VSO scholen 

9 brede scholengemeenschap 

4 vmbo 

2 praktijkschool 

Aantal leerlingen totaal 

en naar type 

Totaal VO: 16.484  

LWOO 1568 

PRO: 353 

Overig VO: 14.563 (vmbo 3 en 4 is 3.13) 

Aantal vsv 2010-2014  Geen informatie 

Type voorzieningen Aparte coach, (niet altijd) aparte klas 

Ondersteunende Voorziening 

 

Trajectgroepen  

Type voorziening Aparte coach, (niet altijd)  aparte klas 

Doelstelling  De trajectgroep is bedoeld om afstroom, plaatsing in het VSO of uitval te 

voorkomen en leerlingen binnen te houden die het op cognitief niveau wel 

kunnen, maar afvallen vanwege multidisciplinaire problematiek.  

- De trajectgroep is een interne voorziening met drie pijlers: begeleiding 

van leerlingen, coaching van docenten en partnerschap met ouders. 

- De trajectgroep biedt ondersteuning aan leerlingen zodat zij deel kunnen 

blijven nemen aan regulier onderwijs (de leerlingen blijven grotendeels in 

de eigen klas); 

- De trajectgroep biedt: 

o ondersteuning en handelingsadviezen aan docenten in de sociale 

omgang met en in het onderwijzen van deze leerlingen; 

o ondersteuning bij het vergroten van competenties van 

docenten; 

o ondersteuning aan de leerling om een diploma te behalen op zijn 

(cognitieve) niveau. 53 

  

                                                                 
53 Bron: Notitie Trajectgroepen Amstelland en de Meerlanden vs. 31-01-2012 
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Doelgroep De trajectgroep is bedoeld voor leerlingen in de school, die een tijdelijke 

individuele ondersteuningsvraag hebben54. De ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen zijn ingedeeld in vier categorieën: didactische ontwikkeling, 

werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.55 Het domein waarop 

de ondersteuningsbehoefte aanwezig is, is relatief gelijk over de niveaus van de 

trajectgroepleerlingen. 

 

 Vmbo/mavo  Havo/gemengde 

stromen 

Vwo/gymnasium 

Didactisch 28 % 27 % 27 % 

Werkhouding 25 % 26 % 26 % 

Sociaal-

emotioneel 

32 % 29 % 30 % 

Gedrag 15 % 18 % 17% 

Tabel ondersteuningsbehoeften in de leerwegen 56 

 

Wat betreft de verdeling van leerlingen over de niveaus: 

-156 (52%) trajectleerlingen op het vmbo/mavo 

-  Een kwart van de trajectleerlingen bezoekt het havo (75 leerlingen) 

- 20% (60 leerlingen) zit op het vwo. 

- Eén procent (n=3) zit op het gymnasium.  

Verder zijn er ook nog respectievelijk 4 (1,3%) en 2 (<1%) leerlingen die nog niet in 

een aparte leerweg zitten. 

 

Ondersteunings-

domeinen 

 Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

De trajectgroep: 

- heeft meestal een fysieke plek in de school, waar leerlingen terecht 

kunnen en waar ze ondersteuning vragen en ontvangen; 

- heeft een redelijk vaste bezetting en bestaat uit zo’n 12-18 leerlingen. 

Een trajectgroep met een meer ambulant karakter zal zo’n 20 à 30 

leerlingen kunnen bedienen. 

- bestaat uit een aantal medewerkers die zorg dragen voor de 

organisatiestructuur en werkwijze van de trajectgroep: inbedding in de 

school en in de zorgstructuur; 

- bestaat uit een aantal medewerkers die de leerlingen en de docenten 

begeleiden op hun specifieke onderwijs(zorg)vragen en op sociale 

interactie: de trajectgroepbegeleiders. In ieder geval is er een ambulante 

begeleider voor een vast aantal dagdelen per week verbonden aan de 

trajectgroep;  

- draagt er zorg voor dat leerlingen in principe het lesrooster van de eigen 

klas volgen. Een school kan ervoor kiezen dat de leerlingen in de 

trajectgroep de dag altijd collectief starten. Gecontroleerd wordt of het 

huiswerk van de vorige dag gemaakt is, iedereen zijn spullen in orde heeft 

en de planning van de dag duidelijk is (om bijvoorbeeld te anticiperen op 

onverwachte gebeurtenissen).  

                                                                 
54 idem 
55 Bron: Sarphatie, S. (mei 2015) Kengetallen in beeld Monitor Trajectvoorzieningen 
56 Bron: Sarphatie, S. (mei 2015) Kengetallen in beeld Monitor Trajectvoorzieningen 
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Als dat tijdens lessen of schoolmomenten nodig is, kunnen de leerlingen 

terugvallen op de trajectgroep voor extra ondersteuning en begeleiding. 

De trajectgroep is er niet alleen voor tijdelijke opvang van leerlingen, maar 

biedt ook expertise en ondersteuning aan de docenten, de ouders en het 

ondersteuningsbeleid van de school.  

Een trajectgroep heeft dus nadrukkelijk niet de functie van uitstuurlokaal. De 

ondersteuning in de trajectgroep is altijd tijdelijk. Doel is dus het weer deelnemen 

aan alle lessen van het eigen rooster. 

Ondersteunende 

diensten 

ZAT 

Succes en faalfactoren Succesfactoren: 

- De leerling blijft op school en in de klas. De leerling hoeft niet van 
school verwijderd te worden of in een klas apart gezet te worden; 

- Veilige en prettige sfeer in de klas, voor alle leerlingen en docent. 
Docenten kunnen ontlast worden op een moment dat het niet 
goed gaat tijdens de les met een leerling. Er wordt een time-out 
mogelijkheid geboden aan de leerling;  

-  Docenten krijgen tools aangereikt, begeleiding ‘on the job’ en 
worden zodoende meer handelingsbekwaam. Deze ‘on the job’ 
begeleiding kan onder andere gerealiseerd worden door de 
trajectgroepbegeleiders tijdens lessen te laten observeren;  

- Samenwerking met ouders 

- Expertisecentrum voor docenten: Docenten kunnen terecht bij de 
trajectgroep om informatie over de achtergrond van een leerling 
te krijgen, informatie over stoornissen en handelingsadviezen. Ook 
kunnen er vanuit de behoefte van de docenten trainingen 
georganiseerd worden om competenties te versterken.57 

Faalfactoren: 
- Richtlijn van het samenwerkingsverband is dat er een OPP wordt ingevuld 

als er meer nodig is voor de leerling dan basisondersteuning. De 

trajectvoorzieningen vallen onder de basisondersteuning, maar in de 

praktijk zien we dat hier de arrangementen ook onder extra 

ondersteuning vallen. Dit geeft verwarring in de praktijk. Met de 

zorgcoördinatoren en trajectmedewerkers is gesproken over de 

werkwijze met OPP’s voor de trajectleerlingen. Hier overlegt het 

samenwerkingsverband momenteel over met de scholen58 

Resultaten: kwalitatief 

en kwantitatief 

Uit onderzoek59 van het samenwerkingsverband blijkt dat er geen sluitend beeld is 
van inzet van middelen voor de trajectvoorzieningen en blijken ook lang niet alle 
opbrengsten meetbaar. 
Het totaal aantal leerlingen op de scholen met een trajectvoorziening van het 

samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden is 14316, hiervan zitten 300 

leerlingen (2,1%). Gemeten op 1 januari 2015 krijgen leerlingen gemiddeld 5,8 

                                                                 
57 Bron: Notitie Trajectgroepen Amstelland en de Meerlanden vs. 31-01-2012 
58 Bron: Sarphatie, S. (mei 2015) Kengetallen in beeld Monitor Trajectvoorzieningen 
59 idem 
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maanden ondersteuning in de trajectvoorziening. De periode waarin er op de 

scholen gebruik gemaakt wordt van de trajectvoorzieningen varieert sterk.60 

 

 
Figuur 1. Gemiddeld aantal uur per week ondersteuning in trajectvoorziening. 61 
 
Opbrengsten62: 
Voor de leerling  

- Op zijn/ haar (cognitieve) niveau een diploma te behalen;  

- Een vaste plek om naar toe te gaan, dit biedt veiligheid;  

- Time-out mogelijkheid, behoud goede relatie met docent;  

- Een vaste trajectbegeleider om (de hele week) naar toe te gaan, geen 
wisselingen van gezichten en werkwijzen;  

- Inloopfunctie: op het moment dat er iets aan de hand is, direct 
begeleiding;  

- Op positieve wijze gesteund worden in gedragsverandering: reflecteren 
op situaties, aanleren van vaardigheden;  

- Ontmoeten van andere leerlingen met soortgelijke ‘problemen’ (ik ben 
niet alleen, ik ben niet anders).  

 
Voor de mentor/ docent 

- Inloopfunctie, ‘on the job’ coaching;  

- Professionalisering van docenten via observatie/ coaching. De leraar 
wordt deskundig in het omgaan met specifieke gedragsproblemen en 
daarmee meer handelingsbekwaam;  

- Vaste trajectbegeleider, geen wisselingen van gezichten en werkwijzen;  

- Time-out mogelijkheid leerling, behoud goede relatie met leerling;  

- Bewustwording: wij bieden Passend Onderwijs;  

- Meer zelfvertrouwen en plezier in het werk. 
 

Voor ouders  
- Goed contact met de begeleiders (email/ telefoon);  

- Betere toegang tot informatie (begeleider kan doorgeven welke 

informatie mee is gegeven aan het kind die dat misschien vergeet aan 

ouders te geven);  

                                                                 
60 idem 
61 Bron: Sarphatie, S. (mei 2015) Kengetallen in beeld Monitor Trajectvoorzieningen 
62 Bron: Notitie Trajectgroepen Amstelland en de Meerlanden vs. 31-01-2012 
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- Betere leerprestaties van hun kind.  

- Voor de trajectbegeleider  

- Duidelijk zichtbaar binnen de school: relatie met team opbouwen;  

- Goed vindbaar in de school, is altijd in het trajectgroepslokaal (of aan het 

observeren in klas);  

- Afhankelijk van taakinvulling breder inzetbaar in school op zorgbeleid.  

 
Voor de school  

- Meer leerlingen die met diploma school verlaten;  

- Meer rust in de school;  

- Knelpunten eerder signaleren, van curatief naar preventief werken;  

- Sterkere docenten, met meer zelfvertrouwen en plezier in het werk;  

- Beter contact met ouders;  

- Versterken van de samenwerking met externe experts  

- Leerlingen waar het goed mee gaat.  

 

Personele inzet Varieert sterk per school 

 

 

Regioloket (voormalig Onderwijs Schakelloket)   

Type voorziening Ondersteunende Voorziening 

Doelstelling Een belangrijke doelstelling van het Regioloket is het plaatsen van 

leerlingen in bovenschoolse voorzieningen voor onderwijszorg, 

waardoor het aantal thuiszittende leerlingen vermindert. 

Verder heeft het Regioloket tot doel om bij te dragen aan de verdere 

professionalisering van de medewerkers die betrokken zijn bij leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften in de scholen. 63 

Doelgroep Leerlingen met ondersteuningsbehoeften 

Ondersteuningsdomeinen Onderwijs en Hulpverlening 

Beschrijving voorziening  Het Regioloket is een bovenschools loket waar scholen van het 

samenwerkingsverband terecht kunnen met hun vragen over 

leerlingen. 

Het contact met het Regioloket loopt via de zorgcoördinatoren. Zij 

kunnen hun vragen voorleggen aan het secretariaat van het 

Regioloket.  In het loket zijn de volgende functies samengebracht:  

- Toegang tot advisering en ondersteuning voor scholen;  

- Toewijzing van arrangementen speciaal onderwijs en specifieke 

arrangementen;  

- Toewijzing praktijkonderwijs / leerwegondersteunend onderwijs / 

AWBZ);  

- Toegang tot advisering en doorverwijzing voor ouders.  

                                                                 
63 Bron: Samenwerkingsverband (2013) Een Onderwijsschakelloket(OSL) voor Amstelland en de 
Meerlanden 
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- Toegang tot advisering en doorverwijzing voor externe instanties 

(leerplicht/jeugdzorg e.d.) 

Het Regioloket is een bovenschools loket ten behoeve van het Voortgezet 

Onderwijs in de regio Amstelland en de Meerlanden. Scholen kunnen met hun 

vragen over leerlingen bij dat loket terecht.. De school blijft verantwoordelijk 

voor de leerling (casemanager). Bestuurlijk wordt in een later stadium nog 

gesproken over de plek waar een leerling ingeschreven blijft. De 

zorgcoördinator van de school neemt bij een ondersteuningsvraag per mail 

contact op met het secretariaat van het Regioloket.  

Ondersteunende 

diensten 

 

Succes en faalfactoren Succesfactoren: 

- Het loket zorgt ervoor dat alle leerlingen in beeld blijven. Hierdoor 

ontstaat de mogelijkheid om het beleid goed af te stemmen op de 

vragen vanuit de scholen. Het secretariaat ondersteunt de 

coördinator hierbij. 

Faalfactoren: 

- Op dit moment zijn de betrokkenen op schoolniveau nog 

onvoldoende eenduidig op de hoogte van de plannen, de 

mogelijkheden daarvan en de consequenties voor het dagelijkse 

werk.64 

Resultaten: kwalitatief en 

kwantitatief 

Geen gegevens 

Personele inzet Geen gegevens 

 

 

 
  

                                                                 
64 Bron: Een Onderwijsschakelloket(OSL) voor Amstelland en de Meerlanden 
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Waterland 

 

Factsheet Vo Waterland   

Aantal scholen naar type 10 reguliere scholen, 1 praktijkschool en 2 VSO scholen.   

Aantal leerlingen totaal 

en naar type 

7,5 duizend 

Aantal vsv 2010-2014  Purmerend: 

2012-2013: 

0,9% vsv 

2013-2014: 

0,8 % vsv65 

1% van de leerlingen die een voorziening gehad hebben 

Type voorzieningen Bovenschoolse voorziening 

Ondersteunende voorziening 

 

 

Rebound Top  

Type Bovenschoolse voorziening 

Doelstelling De jongere behaalt op de eigen school voor regulier voortgezet onderwijs zijn 

startkwalificatie.  

Subdoelen zijn: 

- De gedragsproblemen van de jongere zijn afgenomen. 

- De sociale vaardigheden en met name de conflictoplossende 

vaardigheden van de jongere zijn toegenomen. 

- De studievaardigheden en schoolprestaties zijn meer in 

overeenstemming met hetgeen op grond van de capaciteiten van de 

leerling verwacht kan worden. 

- De werkrelatie tussen de docent en de jongere is –zo mogelijk- hersteld 

- De vaardigheden en mogelijkheden van docenten om te reageren op - 

en in de omgang met - het gedrag van de jongere zijn vergroot. 

- School en ouders hebben contact met elkaar en informeren elkaar 

(educatie partnerschap). 

- Opvoedvaardigheden van ouders in relatie tot de schoolgang zijn 

vergroot. 

- Leerlingen een kans bieden te bewijzen dat ze binnen het regulier 

onderwijs kun schoolloopbaan willen en kunnen voortzetten.  

Doelgroep Jongeren die om reden van gedragsproblemen en/of motivatieproblemen 

tijdelijk niet het lesaanbod in de reguliere school kunnen volgen en niet meer 

binnen de leerlingzorg in en rond de school geholpen kunnen worden. De 

leerling moet wel gemotiveerd zijn of te motiveren zijn om hun opleiding binnen 

het regulier onderwijs te vervolgen. In principe niet voor: 

- leerlingen waarvan duidelijk is dat ze zijn aangewezen op voortgezet 

speciaal onderwijs 

- Pro-leerlingen 

                                                                 
65 Bron: http://www.vsvverkenner.nl/ bezocht juli 2015 
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Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Hulpverlening. 

 

Beschrijving voorziening  De rebound is een opvang buiten de eigen schoolomgeving waarbij het behalen 

van een onderwijskwalificatie centraal staat. Onderwijs wordt op individueel 

niveau aangeboden.               

De gebruikte methodieken zijn handelingsgericht werken en probleemtaxatie.  

In de Rebound werkt een leerling aan:  

-  schoolmotivatie en gedragsverandering; 

- herstel van verhoudingen; 

- verbetering van leerattitude; 

- inhalen leerachterstanden. 

 

Tevens is het een doel van de voorziening om opvoedingsvaardigheden van 

ouders in relatie tot de schoolgang te vergroten. 

Ondersteunende 

diensten 

Eventueel kan aanvullend onderzoek worden toegepast 

Succes en faalfactoren - Crisisinterventie waarbij nieuw perspectief kan worden gecreëerd.  

Resultaten: kwalitatief 

en kwantitatief 

- 40 leerlingen binnen een schooljaar: groepsgrootte 12 leerling -plaatsen 

met een maximale verblijfsduur van 50 schooldagen 

- Spirit moet ivm de geldende subsidievoorwaarden 36 producties halen. 

- Kwantitatieve gegevens eigen onderzoek Rebound: 

o 1% VSV-ers; 

o Vrijwel alle leerlingen volgen 1,2 of 3 jaar na de Rebound een 

opleiding (relatief vaak VSO) 

- Kwalitatieve resultaten eigen onderzoek VO Waterland:  

o Leerlingen vinden het prettig even een time-out te hebben 

waar ze echt aandacht krijgen en even wat andere docenten 

o Ouders krijgen handvatten voor opvoedondersteuning; 

o Minder geschikt voor havo/vwo leerlingen ivm  beperkter 

effectieve leertijd door aanbod sociale vaardigheden en 

interventies. 

o Rebound werkt soms maar tijdelijk, eenmaal terug op de eigen 

school beginnen de problemen weer 

Personele inzet - In de groep is altijd 1 fte docent aanwezig en 1 fte klassenassistent ; 

gedetacheerd vanuit een van de bij het Samenwerkingsverband 

aangesloten scholen. 

- De coördinatie is in handen van het samenwerkingsverband (0,3fte). 

Jeugdhulpverlening (mediatie tussen leerling, ouders en school), 

crisisinterventie en opvoedhulp beschikbaar vanuit de 

jeugdhulpverleningsinstantie Spirit!, door twee ambulant hulpverleners, 

1,59 fte.  

- De plusmiddelen zijn een toevoeging aan het budget dat het 

samenwerkingsverband zelf ter beschikking heeft voor deze 

voorziening. Van deze extra middelen wordt een vakdocent bekostigd 

t.b.v. wiskunde, scheikunde en natuurkunde waardoor ook Havisten en 

VWO leerlingen op maat onderwijs aanbod kunnen krijgen. 

- Inzet van de bascule in geval van complexe GGZ problematiek  (door VO 

team, de andere plusvoorziening in Waterland) op afroep. 
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VO Team   

Type Ondersteunende voorziening 

Doelstelling - Preventieve begeleiding en ondersteuning ter voorkoming van afstroom 

binnen de school of schooluitval voor leerlingen met (vermoeden) van 

GGZ problematiek.  

- Preventieve begeleiding en ondersteuning ter voorkoming van 

intensievere vormen van hulpverlening 

- Begeleiden naar de andere vormen van onderwijs of toeleiding naar 

hulpverlening; 

-  Passend onderwijs voor leerlingen met cluster-4 (gerelateerde) 

problematiek. Voor het behalen van de gestelde onderwijsdoelen; 

- Deskundigheidsbevordering van het schoolteam zodat zij de leerling in 

het vervolg zelf kunnen begeleiden; 

Doelgroep - Jaarlijks 10-13 leerlingen met sociaal-emotionele- en/of 

gedragsproblemen en (mogelijk) jeugdpsychiatrische problematiek. Vaak 

cluster-4 (gerelateerde) problematiek.  

- Tevens begeleidt het VO team de thuiszitters 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

In het VO team zitten deskundigen met GGZ expertise en expertise op gebied van 

onderwijsproblematiek/leerstoornissen vanuit ‘de Bascule’ voor speciale 

onderwijszorg.66 Het VO team van de Bascule wordt alleen ingezet  als de school 

en ketenpartners jeugdzorg en ggz in de regio er niet in geslaagd zijn de 

belemmeringen op te heffen. De verwijzing naar VO team gebeurt altijd door de 

zorgcoördinator van de school in overleg met de directeur van het 

samenwerkingsverband.  Het VO-team werkt vanuit de kaders van het 

handelingsgericht en oplossingsgerichte  werken. 

Ondersteunende 

diensten 

Training Tools4school 

Succes en faalfactoren - Inzet vanuit GGZ zonder verplicht indicatietraject of diagnose; 

- Het team onderzoekt en begeleidt, het behandelt niet, waardoor ouders 

en leerling het minder ‘eng’ vinden om de begeleiding te accepteren: er 

wordt niet meteen een sticker op geplakt 

- In gevallen waarbij GGZ problematiek (stoornis) een rol speelt werkt inzet 

van een psychiater of andere deskundige t.b.v. ondersteuning van 

schoolteam kalmerend. Vaak is voor leken problematiek ‘te spannend en 

ongrijpbaar”. Als ‘de dokter ’komt uitleggen dat het met een bepaalde 

aanpak wel mee valt is begrip in de schoolteams soms sneller tot stand te 

brengen 

- Scholen neigen ernaar leerlingen die zwaar overbelast zijn door 

omstandigheden en door stoornissen af te laten stromen om ze niet nog 

meer te laten belasten. VO team is meer gericht op juist activeren 

gezonde elementen als beschermende factor en in sommige gevallen juist 

                                                                 
66 Bron: Projectplan plusvoorziening VO team 2013-2014 
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leerlingen te laten opstromen zodat ze meer uitdaging hebben en minder 

aan zorgen denken 

- Basculeteam onderscheidt zich van andere ggz organisaties doordat deel 

medewerkers zelf in onderwijs heeft gewerkt als docent of directie: 

hierdoor zijn schoolteams gevoeliger voor hun adviezen en zijn de 

adviezen ook vaak net iets realistischer toepasbaar binnen de 

schoolsetting. 

- Leerlingen zijn in beeld en krijgen hulp op maat. 

Resultaten: kwalitatief 

en kwantitatief 

Geen gegevens 

Personele inzet - 100% toegekende subsidie : Inzet type medewerker (psycholoog, 

orthopedagoog, maatschappelijk deskundige, arts, psychiater) afhankelijk 

van problematiek/casus. 
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Zaanstreek 
Factsheet Vo   

Aantal scholen naar 

type 
type Naam school Aantal leerlingen 2014 

vso Dynamica Onderwijs 100      

vso Altra College/Zaanstreek 102 0 

vo RK SGM St Michaelcollege 1.245 15 

vo Pascal College 890 2 

vo Pascal College 698 18 

vo Scholengroep Zaandam 1.265 12 

vo Scholengroep Zaandam 865 9 

vo Scholengroep Krommenie 1.021 14 

vo Scholengroep Krommenie 1.873 41 

vo Saenredam College 850 20 

vo Praktijkschool De Brug 165 9 

vo De Faam - school voor PRO 198 13 

vo Compas VMBO 741 9 
 

Aantal leerlingen 

totaal en naar type 

10.013 leerlingen totaal 

202 leerlingen VSO 

165 leerlingen Praktijkschool 

Aantal vsv 2010-

2014  

Zaanstad:  

0,6% vsv in 2012-2013 

0,9 % vsv in 2013-2014 67 

Type voorzieningen Buitenschoolse voorziening 

Aparte coach en voorziening binnen de school 

 

 

Baanbegeleiding Zaanstad 

Type Buitenschoolse voorziening 

Doelstelling Een laatste poging de leerlingen via arbeidservaring en intensieve begeleiding te laten 

ontdekken welke competenties van belang zijn om een plaats op de arbeidsmarkt te 

vinden en te behouden. Daarbij hoort een nieuwe motivatie om deel te nemen aan 

scholing die direct te maken heeft met het werk dat wordt uitgevoerd. Door de inzet 

van de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk kan aan de oorzaken gewerkt 

worden. 

 De leerling gaat door naar een beroepsopleiding en heeft de mogelijkheid in te 

stromen in AanZ!    (mbo)programma.  

                                                                 
67 Bron: http://www.vsvverkenner.nl/ bezocht juli 2015 

http://www.vsvverkenner.nl/
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Doelgroep Leerlingen waarbij sprake is van een opeenstapeling van diverse problemen. Vaak 

heeft de leerling naast problemen op school ook problemen thuis en in de omgeving. 

De leerlingen zijn meestal 15 of 16 jaar. Leerlingen komen voornamelijk van het vmbo 

maar ook havo/vwo leerlingen kunnen gebruik maken van de voorzieningen. Vaak 

zijn het leerlingen die soepel door de onderbouw komen en in de 3e of 4e door 

diverse oorzaken in de problemen komen en de motivatie voor school verliezen.68 

Ondersteunings-

domeinen 

 Arbeidsmarkttoeleiding en Onderwijs  

Beschrijving 

voorziening  

15-20 leerlingen (voornamelijk uit het vmbo) lopen 4 dagen per week stage en krijgen 

één dag per week onderwijs op het OPDC - het OPDC is een expertisecentrum dat 

kennis en expertise de scholen in brengt en heeft tevens een aantal voorzieningen. 

Leerlingen moeten zelf een stageplek zoeken en moeten gemotiveerd zijn voor dit 

traject. Ze worden wel geholpen met zoeken door Bbz of de school van herkomst.  

  

Er is vervangende leerplicht aangevraagd en toegekend voordat een leerling in BBZ 

kan starten. Het programma bestaat uit een vierdaagse werkervaringsplek en 1 dag 

onderwijs in de vakken Nederlands, wiskunde, Engels en maatschappijleer van het 

vmbo programma. Daarnaast krijgen leerlingen programma’s in sport en is 

certificering in bijvoorbeeld VCA mogelijk. Aan deze voorziening is daarom directe 

hulpverlening gekoppeld. 

Ondersteunende 

diensten 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Succes en 

faalfactoren 

 

- Vitamine A (aandacht). Te geven door middel van individuele aandacht, het 

opstellen van een plan, het voeren van gesprekken en het onderzoeken van 

leerlingen; 

- denken vanuit ondersteuningsbehoefte en niet vanuit diagnose; 

- het uit de strafsfeer halen van een probleem. Hierdoor wordt de negatieve 

spiraal doorbroken en krijgen leerlingen weer een nieuwe kans.69 

 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Leerlingen krijgen weer zin in school en maken in enkele gevallen toch eerst hun 

vmbo af of worden toegeleid naar het Mbo 

Personele inzet ± 0,5 fte= € 30.000 

Scholen betalen voor leerling een vaste voet van € 1000,--. De overige kosten worden 

betaald uit de plusvoorzieningen. Ook het School Maatschappelijk Werk in BBZ wordt 

bekostigd uit de plusvoorzieningen. Totale inzet plusgelden  

€ 25.000.70 

 
  

                                                                 
68 Bron: interviews 
69 idem 
70 Bron: Memo Vo Zaanstad Plusvoorzieningen 
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Trajectgroepen   

Type Aparte coach en voorziening binnen de school 

Doelstelling  Leerlingen een diploma laten behalen in het reguliere onderwijs.  

Doelgroep Alle leerlingen tussen 12 en 18 die voldoen aan de criteria van een overbelaste 
jongere. Momenteel betreft het vooral leerlingen met een LGF, maar de doelgroep 
‘overbelaste jongeren’ kan goed geholpen worden via deze vorm van begeleiding 
In de trajectgroepen en vergelijkbare arrangementen zitten gemiddeld 25 
leerlingen. per school 
Overzicht trajectgroepen: 
H/V trajectgroepen: 

- Bertrand Russell College 
- St. Michaël College  
- Zaanlands Lyceum 

VMBO trajectgroepen: 
- Saenredam College 
- Pascal Zuid 
- Saenstroom opdc 

VMBO vergelijkbaar arrangement: 
- Compaen vmbo – Interlokaal 
- Zuiderzee College – team persoonlijke begeleiding 

 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg. 

Begeleiding van leerlingen en docenten en een intensieve samenwerking met 

ouders. 

Beschrijving 

voorziening  

- Een groep leerlingen wordt intensief begeleid door een speciale 

trajectbegeleider op structuur, gedrag en motivatie, waarbij de leerling in 

de reguliere klassen lessen volgen.  

- De trajectgroep is een voorziening voor een geselecteerde groep 

leerlingen en vormt een constante beschikbare plek voor deze leerlingen 

om hulp te krijgen bij gedrag, structuur, huiswerk en dergelijke.  

- De Trajectgroep functioneert ook als expertisecentrum voor de docenten. 

Ze kunnen bij de trajectgroepbegeleider, ambulante begeleider en de 

zorgcoördinatoren handelingsadviezen en/of informatie over de 

achtergronden van een leerling krijgen.  

Ondersteunende 

diensten 

Ambulante begeleiding en zorg coördinatie  

Succes en 

faalfactoren 

- Vitamine A (aandacht). Te geven door middel van individuele aandacht, 
het opstellen van een plan, het voeren van gesprekken en het 
onderzoeken van leerlingen; 

- denken vanuit ondersteuningsbehoefte en niet vanuit diagnose; 

- het uit de strafsfeer halen van een probleem. Hierdoor wordt de 

negatieve spiraal doorbroken en krijgen leerlingen weer een nieuwe 

kans71 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Geen gegevens 

Personele inzet De plusvoorzieningen leveren een bijdrage van  

                                                                 
71 Bron: interviews 
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± 17.500 per school. De exacte bijdrage is mede afhankelijk van een aantal andere 
keuzes omtrent plusvoorzieningen en het aantal scholen dat een trajectgroep zou 
willen starten. 

± 1,6 fte per school 
Personele inzet ± € 100.000, deze kosten worden momenteel betaald uit de 
ambulante begeleiding LGF, met een aanvulling uit het invoeringsbudget passend 
onderwijs. 
Materialen ± € 5.000                 wordt betaald     
Ruimte en inrichting ± 25.000      door school72 
 

 

 

Time out/ Rebound:   

Type Buitenschoolse voorziening 

Doelstelling - door middel van een “time-out” wordt de afstand tussen ouders en kind 
aan de ene kant en de school aan de andere kant tijdelijk vergroot met als 
doel het herstellen van het contact, terwijl het onderwijs door gaat; 

- In het licht van de problematiek van voortijdig schoolverlaten blijvende 
terugkeer naar het reguliere onderwijs met uitzicht op een VO-diploma; 

- zo nodig overplaatsing naar een ander passend onderwijstraject; 
- ondersteunen van de scholen waar de leerlingen naartoe terugkeren; 
- monitoren van leerlingen in het vervolgtraject na Rebound 

Doelgroep Rebound is een voorziening voor leerlingen tussen 12 en 18  jaar uit de reguliere 
scholen voor VO, die tijdelijk niet meer op hun eigen school  kunnen blijven. Jaarlijks 
betreft het 40 leerlingen uit het VO waarmee iets aan de hand is waardoor ze 
tijdelijk niet meer te handhaven zijn op school – bijvoorbeeld door deelname aan 
een vechtpartij, diefstal of het systematisch regels overtreden -  kunnen acuut naar 
de  time out/rebound voorziening. 

Ondersteunings-

domeinen 

Onderwijs en Zorg 

Beschrijving 

voorziening  

- In de Time-out Rebound wordt vanuit het Expertise centrum in het OPDC 
een onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van het gedrag. Vroeger 
zouden deze leerlingen van school gestuurd worden maar nu krijgen ze de 
kans om even op adem te komen en te werken aan de oorzaken, waarna ze 
in principe terugkeren naar de school van herkomst; 

-  De leerlingen krijgen werk van eigen school mee en gaan hier met een 
docent van de rebound mee aan de slag. Ook wordt er veel aandacht 
besteed  aan sociale vaardigheden; 

- Leerlingen mogen maximaal 3 maanden blijven; 
- Er is sprake van een verstoorde onderwijsleersituatie in de school van 

herkomst. Meestal is de veiligheid in de eigen school in het geding. is de 
Rebound een preventieve maatregel. 

- De ouders / verzorgers worden nadrukkelijk betrokken (en ondersteund) bij 
de begeleiding van hun kind op de rebound. Daarnaast worden ze zeer 
regelmatig en op vaststaande momenten tijdens de begeleiding 
geïnformeerd. 

-  In de Rebound krijgen de leerlingen het onderwijsprogramma van de eigen 
school en worden zij bij het maken daarvan begeleid en gecoacht door 
docenten van de Reboundvoorziening.  

- De Rebound wordt gekenmerkt door de combinatie van onderwijs en 
hulpverlening. Aan de Rebound is de geïndiceerde hulpverlening 
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verbonden via Spirit. Leerlingen die nog niet in een hulpverleningstraject 
zitten worden begeleid door Spirit.  

- Naast de docent is er een hulpverlener van Spirit aan de voorziening 
verbonden. Deze stelt het plan van aanpak op voor de leerling. Hierin 
worden de leerdoelen en werkafspraken vastgelegd. Daarnaast voert hij 
gesprekken met de leerling over de problemen die tot de verwijzing 
hebben geleid. Indien gewenst wordt meer specialistische hulp 
ingeroepen.73 

Ondersteunende 

diensten 

- Naast de time-out is het ook mogelijk een leerling voor maximaal 4 weken 
ter observatie te plaatsen. De leerling krijgt dan een onderzoek waarin 
wordt gekeken of er mogelijk sprake is van een stoornis en er wordt 
gekeken of de leerling in relatie tot de capaciteiten op de goede 
onderwijssoort zit. 

 

Succes en 

faalfactoren 

Succesfactoren: 

- Plaatsing op Rebound is niet mogelijk zonder toestemming van ouders 

- De Rebound kleinschalig en gericht op het individu; 

- Vitamine A (aandacht). Te geven door middel van individuele aandacht, het 

opstellen van een plan, het voeren van gesprekken en het onderzoeken van 

leerlingen; 

- denken vanuit ondersteuningsbehoefte en niet vanuit diagnose; 

- het uit de strafsfeer halen van een probleem. Hierdoor wordt de negatieve 

spiraal doorbroken en krijgen leerlingen weer een nieuwe kans. 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Onbekend 

Personele inzet en 

bekostiging 

Totaal voor Rebound € 45.000 
2,2 FTE, dit is exclusief Spiritdeel Onderzoeken ± € 25.000 
Scholen krijgen een bedrag van € 2000,- om het terugkeertraject van de leerlingen 
te verbeteren: totaal € 20.000,--. De scholen maken aantoonbaar wat zij met het 
geld doen.  
Inzet uit de plusgelden:  
€ 20.000. 74 
 

 

 

Deskundige samenwerkingsverband   

Type Ondersteunde voorziening 

Doelstelling Deskundigheid van het ZAT vergroten 

Adviseren over vervolgaanpak en vervolg traject van leerlingen die zich in 

complexe situaties bevinden 

Doelgroep De doelgroep bestaat uit (potentieel uitvallende) leerlingen. Zij vallen op door 

zwakke resultaten, motivatieproblemen, contact met de politie, regelmatig 

drugsgebruik en veel spijbelgedrag. Het gaat om potentiële absoluut verzuimers, 

Rebound-leerlingen en BBZ-leerlingen. 

Ondersteuningsdome

inen 

Zorg 
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Beschrijving 

voorziening  

Op 10 scholen voor VO in Zaanstad is er een deskundige vanuit het SWV 

structureel aanwezig bij de overleggen van het ZAT  

Ondersteunende 

diensten 

- De deskundige is een ondersteunende dienst. 
- Het Zat bestaat uit vertegenwoordigers van school, leerplicht, Centrum 

jeugd en gezin, BJZ en optioneel politie. Vanuit de voorziening is er 
standaard een specialist van het samenwerkingsverband aanwezig bij de 
bespreking van het ZAT op de school. Hij voorziet in de behoefte het ZAT 
te adviseren met betrekking tot het vervolgtraject van leerlingen; 

- Door deze voorziening kunnen potentieel uitvallende leerlingen en 
thuiszitters op gestructureerde wijze worden verwezen naar 
hulpverlening, ondersteuning op schoolniveau of samenwerkingsverband 
niveau, BBZ, Op de Rails, TOP, Herstart of REC 4.75 

Succes en 

faalfactoren 

Denken vanuit ondersteuningsbehoefte en niet vanuit diagnose; 
het uit de strafsfeer halen van een probleem. Hierdoor wordt de negatieve spiraal 
doorbroken en krijgen leerlingen weer een nieuwe kans. 

Resultaten: 

kwalitatief en 

kwantitatief 

Onbekend 

Personele inzet 0,15 fte Personele inzet SVZ: € 9000 
Optioneel per 1 jan. 2013 personele inzet GGZ: 

€ 10.000 
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