
 

 

 

Contactpersoon Voorzieningen 
De taak om ouders te betrekken bij 
ondersteuning ligt bij: 
• Leerlingbegeleider  
• Ondersteuningscoördinator  
• Leraar / mentor  
• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Begeleiding in kleine groepjes 
• Huiswerkbegeleiding 
• Kleine klas 
• Structuurgroep 
• Time-in/time-out voorziening (met 

begeleiding) 
• Trajecten Op Maat 
• Versterkt mentoraat 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Schakelklas PrO/VMBO 
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
• Tussenvoorziening OPDC (reguliere, 

herstelgerichte en maatwerktrajecten) 
• verlengde onderbouw PrO/VMBO 
• kleine klas HAVO/VWO voor leerlingen 

met internaliserende problematiek 
 

Passend Onderwijs op sc Delfland voor VMBO 

Ouderrapport  
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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een 
beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

 



 

  

Specialisten Onderwijsaanbod 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Aandacht functionaris huiselijk geweld 
• Aandacht functionaris radicalisering 
• Autisme-specialist/ auti-coach 
• Decaan / loopbaanbegeleider 
• Docent-coach minder begaafde leerlingen 
• Docent-coach voor leerlingen met LZ/LG-

problematiek 
• Expert op het gebied van NT-2 
• Gedragsspecialist 
• Leerlingbegeleider 
• NT2-docent 
• Ondersteuningscoördinator 
• Reken-/wiskunde-specialist 
• Taal-/leesspecialist 
• Trainer faalangstreductie 
• Trainer sociale vaardigheden 
• Vertrouwenspersoon 
• Verzuimcoördinator 
 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Begeleider passend onderwijs 
• Expert op het gebied van LZ/LG 
• Expert op het gebied van minder- en 

laagbegaafdheid 
• Expert op het gebied van psychische- en 

gedragsproblematiek 
• Gedragswetenschapper 
• specialisten vanuit Expertiseteam cluster 3 

en 4 
• specialisten vanuit Expertiseteam NT-2 
• specialisten vanuit Expertisegroep 

HB/dubbel bijzonder voor HAVO/VWO 
• Gedragswetenschapper SWV 
• kernpartners vanuit de jeugdzorg 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd 
aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod (ernstige) rekenproblematiek 
• Aanbod lees- en spellingzwakte en dyslexie 
• Aanbod NT2 
• Aanbod studievaardigheden, 

plannen/organiseren of leren leren 
• Aanbod versterken sociaal-emotionele 

ontwikkeling en welzijn 
• Aanbod versterken sociale vaardigheden 

en de weerbaarheid 
• Preventief signaleren op leerontwikkeling 
• Preventief signaleren op sociaal-

emotionele ontwikkeling en gedrag 
• Vakgerichte ondersteuning 
• Vakspecifieke examentraining 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Ondersteunende lees- en spelling software 

(Kurzweil) 
• Maatwerk onderwijsarrangementen 
• Ondersteunende lees- en spelling software 

(Kurzweil) 
• Maatwerk onderwijsarrangementen 
• Ondersteunende groepsgewijze 

leerlingentrainingen in overleg met BPO-
ers SWV 

• Ondersteunende groepsgewijze 
leerlingentrainingen in overleg met BPO-
ers SWV 

• Ondersteunende groepsgewijze trainingen 
in preventief sociaal jeugddomein in 
overleg met JGZ 

• Ondersteunende groepsgewijze trainingen 
in preventief sociaal jeugddomein in 
overleg met JGZ 



 

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Binnen scholencombinatie Delfland verzorgen het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het 
Grotius College (GC) samen vmbo-opleidingen in de gemengde, kader- en 
basisberoepsgerichte leerweg.  
Ouders en leerlingen kunnen kiezen voor het onderwijs dat levensbeschouwelijk het best 
bij hen past: christelijk of openbaar onderwijs. Uitgangspunten zijn: respectvol met elkaar 
omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar.  
Binnen de visie van scholencombinatie Delfland staat centraal:  
Voorbereiding op het MBO  
Hoogwaardige Technologie  
Ondernemerschap  
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  
Fantastische schooltijd 
Wij profileren ons als een zorgzame school. Daar hoort een systeem bij van bijzondere 
zorg dat, op momenten dat dit nodig is, extra begeleiding biedt om iemand in staat te 
stellen te functioneren binnen de schoolomgeving. De mogelijkheden van de zorg die 
door de school geboden kan worden, zijn wel begrensd. De school is alleen een 
professionele zorgverlener op het gebied van onderwijs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sterke punten van de geboden ondersteuning zijn: 
- Veel contact met ouders 
- Duidelijke zorgroute (mentor als eerste aanspreekpunt, leerlingbeleiders, RT, 
faalangstreductietraining, examenvreestraining) 
- Basiszorg is goed omschreven 
- Goede contacten met externen 
 
 

   



 

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 
 
 De grens aan de mogelijkheid van de school bij de opvang van zorgleerlingen wordt 
bereikt wanneer er sprake is van bijvoorbeeld één van de volgende situaties: 

• Bovenmatig verzuim (geoorloofd, ongeoorloofd of door ziekte) 
• (ernstige) psychische problematiek 
• Gedragsproblematiek waarbij extra ondersteuning niet het gewenste effect 

heeft 
• De leerling vormt op school een gevaar voor zichzelf, voor andere leerlingen of 

voor medewerkers van de school. 

 

  
 De medewerkers van de school werken aan het versterken van de maatwerklijn. 
Doelstelling is het leerproces steeds meer te laten aansluiten bij de individuele leerling.  
Deze ontwikkeling wordt ondersteund door een scholingsprogramma binnen dit thema: 
- sociale vaardigheidstraining 
- taining rots & water 
- differentiatie 
- faalangstreductie 
- ondersteuning van leerlingen bij executieve vaardigheden 
 
 

 


