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1 INLEIDING 
Voor u ligt de beschrijving van de ondersteuningsstructuur van de Mozarthof. In dit document wordt 
beschreven hoe de verschillende elementen van de ondersteuningsstructuur met elkaar 
samenhangen: de basisondersteuning (dit is uitgewerkt in het document ‘Het onderwijsproces’), de 
extra ondersteuning die wordt geboden (de interventieniveaus), de instroom-, doorstroom- en 
uitstroominterventies, de werkwijze van de CvB, de rollen en verantwoordelijkheden, de onderlinge 
communicatie en afstemming en de verslaglegging.  
 
Dit document wordt in een cyclus van 2 schooljaren geëvalueerd en indien nodig bijgesteld op basis 
van de ontwikkeling die de school doormaakt m.b.t. het onderwijsproces en is voor het laatst 
bijgesteld in mei 2019. 
 
 

1.1 VOOR WIE? 
Dit document is geschreven voor alle medewerkers die uitvoering geven aan het onderwijsproces en 
de daarbij behorende ondersteuningsstructuur, daar ondersteuning bij bieden of leiding aan geven. 
Daarnaast kan het gebruikt worden om de door ons gehanteerde processen inzichtelijk te maken 
voor derden. 
 
 

1.2 DOEL VAN DIT DOCUMENT  
Het doel van dit document is dat alle betrokkenen bij de uitvoering van de onderwijszorgcyclus 
dezelfde taal spreken en het onderwijs vormgeven binnen de vastgestelde beleidskaders en 
uitgangspunten. 
 
 

1.3 SAMENHANG MET ANDERE DOCUMENTEN 
Dit document staat in nauw verband met onderstaande documenten. Om een goed en compleet 
beeld te krijgen van het totale onderwijsinhoudelijke beleid van de school wordt aanbevolen dit 
document in samenhang met de andere documenten te lezen.  
Hierbij wordt opgemerkt dat nog niet alle documenten gereed zijn  
 
• De doelgroep beschrijvingen [De placemat en de beschrijvingen van de ontwikkeling op de 

verschillende domeinen en de onderwijsbehoeften] (gereed) 
• De beschrijving van het onderwijsproces 
• De handleiding Werken met LOGOS/Edumaps  
• Het Handboek Kwaliteit waarin opgenomen de beschrijving van het Opbrengstgericht werken en 

de jaarverslagen. 
• De bij de processen behorende plannings-en volgdocumenten 
 
Het beleid m.b.t. het onderwijsproces is nader uitgewerkt in: 
• Beleid Rekenen (in ontwikkeling) 
• Beleid Taal (in ontwikkeling) 
• De beschrijving van onderwijsarrangementen voor specifieke doelgroepen (in ontwikkeling)  

Een toelichting hierop is te vinden in het document ‘Onderwijsproces: hoofdstuk 3’. 
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2 MISSIE 
De Mozarthof is een school; het is een plek waar kinderen en jongeren naartoe komen om te leren 
en waar zij worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, zowel in 
dagbesteding of werken als in wonen en vrijetijdsbesteding.  
 
Onze missie is het, dat onze leerlingen, aan het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk 
in het leven staan en met vertrouwen in hun eigen vaardigheden en talenten kunnen uitvliegen naar 
de voor hen best passende uitstroombestemming binnen vervolgopleiding, dagbesteding of 
(beschut) werk. 
Voor een verdere uitwerking van de missie en visie wordt verwezen naar het Schoolplan 2018-2022 

 
 
 

3 CYCLISCH PROCES, PDSA 
Het cyclisch werken en denken vormt de basis van alle processen binnen de school. Op alle niveaus 
en in alle geledingen wordt gewerkt volgens de methodische cyclus Plan-Do-Study-Act. 
 
De oorspronkelijke PDCA-cyclus (Deming; 1900-1993) is geëvolueerd naar PDSA, waarbij de S staat 
voor STUDY. Hiermee wordt meer benadrukt dat we niet alleen kijken óf we onze doelen behaald 
hebben (Check), maar dat we de resultaten bestuderen en op zoek gaan naar oorzaken als de 
resultaten afwijken van wat we daarbij voor ogen hadden. Op basis daarvan worden verbeterdoelen 
en acties of interventies bepaald. Pas wanneer op basis van de analyse en na uitvoering van 
mogelijke of passende interventies blijkt dat dit passend is, worden doelen bijgesteld. 
 
De PDSA-cyclus is herkenbaar in alle processen binnen de ondersteuningsstructuur: de pedagogische 
en didactische processen in en om de klas (onderwijsproces), de werkwijze van de CvB, de door ons 
gehanteerde instrumenten om daar sturing en uitvoering aan te geven en dit te monitoren (o.a. 
Edumaps, LVS, LOVS) en de onderlinge samenhang en afstemming in deze processen.  
(Het onderwijsproces maakt deel uit van de totale ondersteuningsstructuur, maar is in een apart 
document uitgewerkt)  
 
 

3.1 HANDELINGSGERICHT WERKEN 
Het Handelingsgericht Werken (HGW) is een methodisch en cyclisch proces, dat gebaseerd is op de 
methodische cyclus PDSA en ook veel overeenkomst vertoont met het model ‘Opbrengstgericht 
werken in 4D’ - Data, Duiden, Doelen, Doen (CED-groep), dat wij hanteren op afdelings- en 
schoolniveau. De door de Mozarthof gehanteerde interventieniveaus zijn gebaseerd op de HGW-
interventieniveaus. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
Het opbrengstgericht werken is uitgewerkt in het ‘Handboek Kwaliteit Mozarthof’.  
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4 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 
Alle leerlingen op onze school hebben, in vergelijk met het reguliere onderwijs, extra ondersteuning 
nodig. Zij hebben allemaal te maken met leerachterstanden en mogelijk ook problemen op het 
gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, de communicatie, het gedrag of de werkhouding. 
Dat betekent dat de basisondersteuning binnen de Mozarthof al een vorm van extra ondersteuning is 
t.o.v. het regulier onderwijs.  
 
 

4.1 DE INTERVENTIENIVEAUS 
De interventieniveaus in onze ondersteuningsstructuur zijn een afgeleide van de interventieniveaus 
in het Handelingsgericht Werken (HGW).  
  
We hebben er op de Mozarthof voor gekozen onderscheid te maken tussen: 
• Instroominterventies. Dit betreft nieuwe leerlingen 
• Doorstroominterventies. Dit betreft zittende leerlingen. Doorstroominterventies hebben  

interventieniveau 0-1, 2 of 3 
• Uitstroominterventies. Dit betreft leerlingen die de school verlaten. Het betreft zowel reguliere 

uitstroom als tussentijdse uitstroom  
 
De opbouw is als volgt: 
INSTROOM 
Nieuwe leerlingen SO en VSO (CvB) 
 
DOORSTROOMINTERVENTIES 
Interventieniveau 0 = basisondersteuning (groepsbespreking) 
Interventieniveau 1 = interventies in de basisondersteuning (bilateraal overleg, advies, groepsbespr.) 
Interventieniveau 2 = extra ondersteuning schoolintern (melding hulpvraag, CvB) 
Interventieniveau 3 = externe ondersteuning (CvB) 
 
UITSTROOM 
Reguliere uitstroom SO en VSO (CvB - Groepsbespreking) 
Tussentijdse uitstroom (CvB) 
Nazorg 

 
 

 
4.2 INSTROOM 
De instroom betreft nieuwe leerlingen, in SO en VSO (en dus ook de instroom in VSO vanuit het SO). 
Hier wordt geen interventieniveau aan verbonden. Soms komt het voor dat een proces na plaatsing 
doorloopt vanuit de instroomfase (bijvoorbeeld interventies die gedaan worden op basis van 
bevindingen van onderzoek of screening in de instroomfase). Dat worden dan 
doorstroominterventies, waar wel een interventieniveau aan verbonden is.  
 
De werkwijze van de CvB m.b.t. tot nieuwe instroom (overlegstructuur, taken en 
verantwoordelijkheden) komt aan de orde in Hoofdstuk 5, de Commissie van Begeleiding.  
De instroomprocedure is als bijlage opgenomen (Bijlage 1) 
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4.3 DE DOORSTROOMINTERVENTIES 
 

INTERVENTIENIVEAU 0 - DE BASISONDERSTEUNING 
De basisondersteuning omvat alle elementen van het onderwijsproces. Dit betreft zowel de 
pedagogische als de didactische aanpak in de klas. De basisondersteuning is beschreven in het 
document ‘Het onderwijsproces’. Door duidelijk te beschrijven wat hoort bij de basisondersteuning, 
is tegelijk helder wanneer de complexiteit van een ondersteuningsvraag dat niveau ontstijgt en 
besproken moet worden in de CvB.  
 
Op interventieniveau 2 overstijgt de hulpvraag het niveau van bilateraal overleg en wordt een 
hulpvraag geformuleerd. Er start een CvB traject. 
Ook dit kan zowel didactische als pedagogische interventies betreffen. Doorgaans echter gaat het 
hier over pedagogische (gedrags)interventies en/of interventies m.b.t. situaties die in relatie staan 
tot de thuissituatie en van invloed zijn op het leren. 
 

INTERVENTIENIVEAU 1 - INTERVENTIES IN DE BASISONDERSTEUNING 
Het doel van interventies op niveau 1 is dat de leerling kan blijven profiteren van het 
(groeps)aanbod. Het betreft de interventies die gedaan worden binnen de basisondersteuning.  
Dat wil zeggen dat de interventies die gedaan worden door de leerkracht1 in de klas, deel uitmaken 
van de basisondersteuning.  
• De leerkracht werkt doelgericht en oplossingsgericht. Op interventieniveau 1 doet de leerkracht 

interventies op basis van eigen inzicht en/of na (bilateraal/collegiaal) overleg met de 
orthopedagoog, IB-er, LC-er, SMD, afdelingsleider of een andere specialist.  
Dit zijn interventies waarbij de leerkracht voor deze leerling afwijkt van het groepsplan en/of 
andere algemeen geldende processen in de groep. Dit kan didactische interventies betreffen, 
waarbij de leerkracht aanpassingen doet in de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en 
(convergente) differentiatie bij de instructie en verwerking. Ook kan het interventies betreffen 
van pedagogische aard; de begeleiding en benaderingswijze of aanpassingen in de organisatie 
van de klas. 

• Bilateraal overleg (even sparren) met de afdelingsleider, IB-er of één van de specialisten hoort 
bij de basisondersteuning. Dit geldt ook als de afdelingsleider of specialist n.a.v. de vraag ‘even’ 
in de klas komt kijken. Dit heeft meestal als doel om de vraag helder te krijgen. Als dit leidt tot 
directe advisering, waar de leerkracht weer mee verder kan, hoort dit bij de basisondersteuning. 

• De interventies in de basisondersteuning worden niet bijgehouden in de monitor 
leerlingtrajecten.  Wel is het natuurlijk van belang om te monitoren wat de effectiviteit is van de 
interventie. De leerkracht houdt daarom indien relevant een logboek bij en evalueert de 
interventie op effectiviteit. Vaak worden de interventies op niveau 1 ‘met terugwerkende 
kracht’ geëvalueerd, als blijkt dat de inspanningen van de leerkracht niet tot het gewenste 
resultaat leiden en er toch een hulpvraag komt, die besproken wordt in de CvB. Dan wordt 
besproken welke interventies al zijn ingezet en wat de resultaten daarvan waren. 

 

  

                                                           
 
1 Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de term leerkracht, ook als dit tevens de overige leden 
van het klassenteam betreft.  
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INTERVENTIENIVEAU 2 - SCHOOLINTERNE EXTRA ONDERSTEUNING 
Het doel van interventies op niveau 2 is dat de leerling met extra schoolinterne ondersteuning kan 
blijven profiteren van het (groeps)aanbod. 
Als in het proces binnen de basisondersteuning geconcludeerd wordt, dat een bepaalde 
problematiek of ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgt, dan wordt dit ingebracht 
in de CvB. Wij bieden leerlingen extra ondersteuning wanneer: 
• De sociaal-emotionele ontwikkeling, de communicatieve ontwikkeling, gedrag of werkhouding, 

om meer aandacht en begeleiding vragen om tot verdere ontwikkeling te kunnen komen, dan de 
eigen leerkracht kan bieden. De basisondersteuning is voor deze leerling niet voldoende.  

• De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en ontwikkelingsvragen van de leerling nog verder 
geconcretiseerd dienen te worden. 

• De didactische ontwikkeling anders verloopt dan op basis van het ontwikkelingsperspectief 
verwacht mag worden.  

• Er aandacht nodig is voor de thuissituatie van de leerling 
• Er aandacht nodig is voor de gezondheid of medische zaken van de leerling 
 
In de hierboven genoemde probleemgebieden kan ondersteuning nodig zijn in verschillende 
gradaties. Als met de kennis en kunde die wij in huis hebben een adequaat en effectief antwoord kan 
komen op de hulpvraag, dan wordt dit besproken in de CvB op interventieniveau 2. Als de school 
daarmee kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling, dan valt dat 
binnen de reguliere ondersteuning die de Mozarthof kan bieden. 
 

INTERVENTIENIVEAU 3 - EXTERNE ONDERSTEUNING 
Het doel van interventies op niveau 3 is dat de leerling met extra externe ondersteuning kan blijven 
profiteren van het (groeps)aanbod. Als voor het beantwoorden van de hulpvraag externe expertise 
wordt ingeroepen, dan wordt dit besproken in de CvB op interventieniveau 3. 
 
Externe ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van multidisciplinair overleg met externe 
deskundigen (MDO), onderzoek door externen, begeleiding of behandeling door externe specialisten 
of, op basis van adviezen, uitgevoerd door interne specialisten.  
 
In de vorm van een specifiek arrangement (bijvoorbeeld een onderwijs-zorgarrangement) kan 
begeleiding of behandeling door externen binnen Mozarthof plaatsvinden. Interventies door 
externen onder onderwijstijd moeten bijdragen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van 
de leerling. Ook kan behandeling of begeleiding onder schooltijd plaatsvinden als dit een belangrijk 
gezondheids- of veiligheidsdoel dient. Een besluit hierover wordt genomen in het MT. 
 
Als de (externe) ondersteuning adequaat is, dan kan de school blijven voldoen (of weer voldoen) aan 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Dit valt dan weer binnen de 
basisondersteuning, ook als er blijvend of voor een langere periode uitvoerende externe 
ondersteuning wordt ingezet in de klas. Als daarnaast nog schoolinterne of externe ondersteuning 
/expertise nodig is, dan blijft interventieniveau 2 of 3 gehandhaafd. 
 
Wanneer de school met de tot de beschikking staande middelen en/of de inzet van externe 
ondersteuning, niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling, dan is meer 
gespecialiseerde zorg noodzakelijk. De school is dan handelingsverlegen en kan de leerling (al dan 
niet tijdelijk) geen adequaat onderwijs meer bieden. In dit geval zal gesproken worden over 
doorverwijzing (tussentijdse uitstroom).  
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4.4 UITSTROOM 
 

TUSSENTIJDSE UITSTROOM 
Doel van de interventies: De leerling stroomt uit naar een passende vorm van onderwijs en/of zorg. 
Indien een traject van een leerling leidt tot het besluit dat de leerling zal uitstromen naar een andere 
vorm van onderwijs of zorg, dan wordt het een uitstroomtraject. Hier is geen interventieniveau meer 
aan verbonden. De interventies zijn er niet meer op gericht dat de leerling kan blijven profiteren van 
het (groeps)aanbod, ook niet met extra ondersteuning.  
 

REGULIERE UITSTROOM 
Doel van de interventies: De leerling stroomt aan het einde van de schoolloopbaan uit naar een 
passende vorm van vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeid. Dit betreft zowel de uitstroom vanuit 
SO als VSO. 
 
De toeleiding naar uitstroom maakt deel uit van de basisondersteuning. Het betreft het reguliere 
traject van onderwijs gericht op vervolgonderwijs of het praktijkonderwijs, inclusief WEP en stage, 
gericht op uitstroom naar dagbesteding of arbeid. Dit is uitgewerkt in het document ‘Stagebeleid’. 
 
 

4.5 ONDERSTEUNING IN DE THUISSITUATIE 
Ondersteuning door de schoolmaatschappelijk deskundige (SMD), die alleen gericht is op de 
thuissituatie (op vraag van de ouders), heeft geen interventieniveau als het zaken betreft zoals het 
aanvragen van een indicatie, naschoolse opvang, doorverwijzing naar hulpverlenende instanties. 
Indien relevant wordt de CvB hier wel over geïnformeerd.  
 
Als de interventie in relatie staat tot problematiek op school (en het dus (ook) een vraag is vanuit 
school) dan wordt er wel een interventieniveau aan verbonden. 
 
 

4.6 DE-ESCALATIE EN OPSCHALEN 
Wanneer de aanpak in het betreffende niveau zijn vruchten heeft afgeworpen, is de-escalatie naar 
een voorliggend niveau aan de orde. Indien de problematiek groter is/wordt en interventies op een 
hoger niveau nodig blijken, wordt de leerling opgeschaald naar een hoger interventieniveau. 
Dit wordt door de betrokkenen in onderling overleg besproken. Vanaf niveau 2 wordt dit voorgelegd 
en vastgesteld in de Commissie van Begeleiding. 
 
De structuur van de-escalatie en opschalen en de samenhang in de interventieniveaus is in 
onderstaand schema weergegeven. 
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DE INTERVENTIENIVEAUS IN SAMENHANG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BASISONDERSTEUNING  

 
NIVEAU 0 
 
 
SIGNALERING VAN 

PROBLEMATIEK IN 
• DE LEERLING  

• EEN (DEEL VAN) DE 

GROEP 

• DE ORGANISATIE OF 

KLASSENMANAGEMENT 

• DE LEERKRACHT OF 

KLASSENTEAM 

• DE THUISSITUATIE 

 

DOOR / IN 
• LEERKRACHT OF 

KLASSENTEAM 

• AFDELINGSLEIDER OF 

CVB-ER 

• OUDERS 

• GROEPSBESPREKING 

 

INTERVENTIENIVEAU 1 
• BILATERAAL OVERLEG / SPARREN 

• GROEPSBESPREKING 

DE LEERKRACHT KAN VERDER. 
DE LEERLING PROFITEERT VAN HET 

(GROEPS)AANBOD 

 

DE INTERVENTIES LEVEREN ONVOLDOENDE 

OP, ER IS IETS ANDERS NODIG 

HANDHAVEN INTERVENTIENIVEAU 2 

INTERVENTIENIVEAU 2 
• KLEIN CVB 

• COMPLEXE EN LANGLOPENDE 

TRAJECTEN: GROOT CVB 
➢ SCHOOLINTERNE ONDERSTEUNING 

 

INTERVENTIENIVEAU 3 
➢ EXTERNE ONDERSTEUNING 

OPSCHALEN NAAR INTERVENTIENIVEAU 2 

• KLEIN CVB 

• GROOT CVB 

ER IS NOG SCHOOLINTERNE 

ONDERSTEUNING NODIG 

BASISONDERSTEUNING 
 

DE LEERKRACHT KAN VERDER  
DE LEERLING PROFITEERT VAN HET 

(GROEPS)AANBOD  
ER ZIJN EVENTUEEL BLIJVENDE 

AANPASSINGEN IN DE ONDERSTEUNING 

 

DE LEERKRACHT KAN VERDER  
DE LEERLING PROFITEERT VAN HET 

(GROEPS)AANBOD  
ER ZIJN EVENTUEEL BLIJVENDE 

AANPASSINGEN IN DE ONDERSTEUNING 

 

TUSSENTIJDSE UITSTROOM 
➢ NAZORG 

DE INTERVENTIES LEVEREN ONVOLDOENDE 

OP, ER IS IETS ANDERS NODIG 

DE INTERVENTIES LEVEREN ONVOLDOENDE 

OP, ER IS IETS ANDERS NODIG 

INTERVENTIENIVEAU 2 

OPSCHALEN NAAR INTERVENTIENIVEAU  3  

• EXTERNE ONDERSTEUNING 
 

BASISONDERSTEUNING 
 

BASISONDERSTEUNING 
 



5 DE COMMISSIE VAN BEGELEIDING 
 
Het bevoegd gezag van de Mozarthof heeft een Commissie van Begeleiding ingesteld. ‘Deze is 
zodanig samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, 
psychologisch, medisch en paramedisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de 
leerling’ (Wet op de expertisecentra, artikel 40b).  
 
In dit hoofdstuk worden de taken en de werkwijze beschreven van de Commissie van Begeleiding 
(CvB) binnen de Mozarthof. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke taken voor de CvB en er wordt 
beschreven hoe de CvB van de Mozarthof dit vorm geeft in de procedures voor instroom, de 
leerlingenondersteuning en de (reguliere of tussentijdse) uitstroom en nazorg voor onze leerlingen.  
 
 

5.1 WETTELIJKE TAAK 
De Commissie van Begeleiding heeft als wettelijke taak (Wet op de expertisecentra, artikel 40b): 
a. te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief, zoals bedoeld in 

artikel 41a, eerste, tweede en vijfde lid, 
b. het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief(plan) en hiervan 

verslag doen aan het bevoegd gezag, 
c. te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het 

voortgezet onderwijs en 
d. het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 

1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, te adviseren over de begeleiding van leerlingen op 
scholen als bedoeld in die wetten. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere taken aan de commissie voor de begeleiding 
worden opgedragen. 
 

Ad a. ADVISEREN OVER HET VASTSTELLEN EN BIJSTELLEN VAN HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF  
Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de school de wettelijke taak om binnen 6 weken na inschrijving 
het OPP of UPP voor de leerling vast te stellen. De datum plaatsing is tevens de datum inschrijving.   
I.v.m. de werkwijze van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, moeten leerlingen die aan 
het begin van een schooljaar instromen, voor de zomervakantie ingeschreven zijn. Voor het bepalen 
van het voorlopig ontwikkelingsperspectief (OP) wordt gerekend vanaf de eerste schooldag.   
Het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven en onderbouwd in het OntwikkelingsPerspectiefPlan 
(OPP) in LOGOS/Edumaps (een web-based leerlingvolgsysteem). In het OPP wordt het 
instroomprofiel beschreven. Op basis daarvan wordt het startniveau van de leerling bepaald en 
wordt de leerroute per leergebied vastgesteld. Gedurende de schoolloopbaan wordt dit document 
jaarlijks aangevuld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zie bijlage 1 - Instroomprocedure en 
bijlage 4 - Cyclisch werken met het OPP in LOGOS/Edumaps. 

 
 
Ad b. HET JAARLIJKS EVALUEREN EN VAST- OF BIJSTELLEN VAN HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF  
Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de school de wettelijke taak om jaarlijks de ontwikkeling van de 
leerling te evalueren. We gebruiken hiervoor het OPP, de didactische gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem (LVS-Edumaps, CITO-LOVS) welke worden afgezet tegen de streefniveaus. Voor 
het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt m.i.v. 2019-2020 gebruikt gemaakt van de  
CITO -SEO. Ook wordt andere relevante informatie betrokken, bijvoorbeeld uit recente onderzoeken.  
 
De Commissie van Begeleiding is het aangewezen orgaan binnen de school waar deze evaluatie 
plaatsvindt. De betrokkenheid van leerkrachten bij deze evaluatie is echter van groot belang. De 
evaluatie met de leerkracht wordt daarom gedaan tijdens de groepsbesprekingen, in aanwezigheid 
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van de afdelingsleider en IB-er. Hierdoor wordt het multidisciplinaire karakter van de evaluatie 
vergroot. De informatie uit de groepsbespreking wordt meegenomen naar de CvB indien relevant.  
Jaarlijks wordt vastgesteld wat de leerrendementsverwachting is en hoe het 
ontwikkelingsperspectief zich verhoudt tot de ontwikkeling van de leerling. Waar nodig wordt, op 
basis van de ontwikkeling die de leerling laat zien, de leerroute (voor een leergebied) en/of het OPP 
aangepast.  
Een leerling kan, voor een bepaald leergebied of vak in een andere leerroute lesaanbod krijgen dan 
het totale OP. Dit is opgenomen in het OPP en komt tot uitdrukking in het groepsplan. 
Het aanbieden van leerstof in een andere leerroute dan eerder is vastgesteld, kan een interventie zijn 
op niveau 1, indien het erom gaat uit te proberen of een leerling een hoger niveau aankan of beter 
gedijt in een lager niveau. De leerkracht kan dit zelf bepalen, maar heeft hierover altijd even overleg 
met de afdelingsleider of IB-er. Indien blijkt dat de interventie succesvol was wordt de nieuwe 
leerroute voor dat leergebied besproken vastgesteld in de CvB. 
 
Indien er aanleiding is het OP aan te passen, wordt dit besproken en besloten in de CvB (zie voor een 
nadere uitwerking ook het document ‘Onderwijsproces’) . 
Het opnieuw vastgestelde OP en de leerroute(s) worden elk schooljaar besproken met de ouders en 
zij tekenen voor gezien.  
 
 

Ad c. HET ADVISEREN OVER TERUGPLAATSING OF OVERPLAATSING VAN DE LEERLING NAAR HET 

BASISONDERWIJS OF HET VOORTGEZET ONDERWIJS. 
Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de school de wettelijke taak om te adviseren over 
terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het regulier basisonderwijs of het voortgezet 
onderwijs.  
 
De CvB heeft als taak het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs te adviseren over het meest 
passende onderwijs voor de leerlingen. Wanneer ZML onderwijs het meest passend blijft voor de 
leerling, wordt door de school een TLV aangevraagd.  
De CvB verwijst ook leerlingen door naar een andere onderwijsvorm als daar aanleiding toe is.  
 
Voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ondersteunen en adviseren de leden 
van de CvB de ouders bij de aanvraag. Daarnaast verzorgt de CvB de volgende zaken voor het 
aanvragen van de TLV: 
• invullen van de aanvraag (afdelingsleider/IB-er) en/of groeidocument 
• op-/bijstellen onderwijskundig rapport/handelingsplannen/evaluatie (afdelingsleider/IB-er) 
• verzorgen psychologisch onderzoek en aanvullende stukken (orthopedagoog) 
• versturen aanvraag naar het betreffende samenwerkingsverband Passend Onderwijs  

(secretariaat in opdracht van CvB) 
• De geldigheidsduur van de nieuwe TLV wordt door het secretariaat verwerkt in het OPP 
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5.2 DE OVERLEGSTRUCTUUR VAN DE CVB 
 
KLEIN CVB 
Op de Mozarthof hebben beide afdelingen (SO en VSO) een eigen CvB. Dit noemen we ook wel klein 
CvB. De leden van klein CvB zijn: de afdelingsleider, de orthopedagoog, de IB-er en de 
schoolmaatschappelijk deskundige (SMD). Op afroep, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, 
kunnen hierbij worden uitgenodigd de directeur, een betrokken leerkracht of een betrokken 
(paramedisch) specialist.  
In klein CvB worden lopende leerlingtrajecten besproken en nieuwe trajecten gestart. Dit betreft 
zowel de instroomtrajecten als de doorstroom- en uitstroomtrajecten. De meeste trajecten kunnen 
ook in klein CvB worden afgerond. Het klein CvB overleg vindt één- à tweewekelijks plaats op een 
vast moment, zodat andere betrokkenen bij een leerling daar in de agenda rekening mee kunnen 
houden. 
 
 
GROOT CVB 
Naast het klein CvB is er het groot leerlingen CvB op schoolniveau.  
Vaste leden van de CvB zijn de directeur, afdelingsleider, de orthopedagoog, de schoolarts en de 
schoolmaatschappelijk deskundige. Waar nodig kunnen andere specialisten worden uitgenodigd. De 
directeur is de formele voorzitter van de CvB. De vergadering van het groot CvB vindt zes tot acht 
keer per jaar plaats.  
 
In het groot CvB worden de formele besluiten genomen die voortvloeien uit de wettelijke taken; het 
vaststellen van het OP bij nieuwe instroom en het jaarlijks evalueren en vast- of bijstellen van het OP. 
Ook besluiten tot tussentijdse uitstroom of terugplaatsing naar regulier onderwijs, worden genomen 
in groot CvB. Deze onderwerpen zijn doorgaans al terdege voorbereid in klein CvB en liggen als 
voorgenomen besluit voor in groot CvB. Indien nodig wordt een leerling in groot CvB nog intensiever 
besproken alvorens tot een besluit te komen. 
 
Bij langlopende of complexe trajecten kan worden besloten een casus te bespreken in groot CvB. Dit 
wordt gedaan indien het wenselijk is de problematiek in breder multidisciplinair verband te 
bespreken en de expertise te benutten van de CvB leden van de andere afdeling. In dit overleg is de 
jeugdarts aanwezig en de mogelijkheid bestaat om ook andere betrokken dan de vaste CvB-leden uit 
te nodigen. Doorgaans zal het besluit om op te schalen naar interventieniveau 3 of een besluit tot 
(onderzoek naar de mogelijkheden van) uitplaatsing naar andere passende vorm van onderwijs, zorg- 
of dagbesteding, in groot CvB worden genomen. 
 
 
RELATIE MET DE GROEPSBESPREKING 
De groepsbespreking is onderdeel van de ondersteuningsstructuur en hoort bij de 
basisondersteuning. In de groepsbespreking worden onder meer de leeropbrengsten besproken.  
 
Bij de analyse van de leeropbrengsten wordt gesproken over factoren die het onderwijsproces 
beïnvloeden. Dit kan gaan over belemmerende (of bevorderende) factoren in een leerling of over 
problematiek in een deel van de groep of de groep als geheel (bijvoorbeeld als gevolg van een 
complexe samenstelling). Indien bespreking en interventies vanuit de  groepsbespreking niet of 
onvoldoende leiden tot verbetering, wordt opgeschaald naar de CvB. Dat begint doorgaans in klein 
CvB, maar afhankelijk van de ernst en omvang kan een onderwerp ook direct geagendeerd worden in 
groot CvB. 
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De functie van de groepsbespreking in relatie tot de evaluatie en analyse van het (didactische) 
onderwijsproces en de leeropbrengsten, is uitgewerkt in het document Onderwijsproces en in het 
Handboek Kwaliteit – Hoofdstuk 4 Opbrengstgericht werken. 
 
 
SIGNALERING IN DE PRAKTIJK 
In de praktijk wordt uiteraard niet gewacht tot de eerstvolgende groepsbespreking om problemen 
die het onderwijsproces belemmeren te bespreken. De leerkracht kan altijd terecht bij de 
afdelingsleider, de IB-er en de andere CvB-leden om een probleem te bespreken.  
 
Andersom hebben de CvB-leden (met name de afdelingsleider en de IB-er) een signalerende rol. 
Door veel in de klassen aanwezig te zijn en voortdurend in contact te staan met de medewerkers 
(management ‘by walking around’) kan, met een blik van buitenaf, een bepaalde problematiek 
wellicht sneller gezien en bespreekbaar gemaakt worden.  
Dit organische proces van voortdurend evalueren en met elkaar in gesprek zijn, is gericht op het tijdig 
signaleren en oppakken van problematiek en hier, door het doen van interventies, verbetering in aan 
te brengen, voor zover dit mogelijk is in de aard van de problematiek.  
Dit kunnen interventies zijn gericht op (gedrag van) de leerling, de (complexiteit van de) klas, de 
organisatie en klassenmanagement of de (competenties van de) leerkracht of andere leden van het 
klassenteam, om adequaat met de problematiek om te gaan. 
  
 

5.3 BESPREKING IN DE COMMISSIE VAN BEGELEIDING 
Bespreking in de Commissie van Begeleiding (klein CvB) is een belangrijk schakelmoment naar 
interne of externe ondersteuning. Bij langlopende of complexe problematiek kan besloten worden 
een casus te bespreken in groot CvB. Vanaf niveau 2 worden alle interventies in (klein of groot) CvB 
besproken, vastgesteld en toegewezen aan de betreffende specialist(en). 
In de bespreking in de CvB is het OPP (Edumaps) het leidende document waaruit we de informatie 
halen en in opslaan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de informatie in specifieke rapportages 
van observaties of onderzoek door in- of externe specialisten. Zie bijlage 4 - Cyclisch werken met het 
OPP in Edumaps 
 
De bespreking in de CvB verloopt langs de volgende processtappen: 
• Verhelderen van de problematiek (indien mogelijk al voorafgaand aan de bespreking in CvB) 

o Overzicht van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling 
o Overzicht van of onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren in de leerling of 

in de omgeving van de leerling, die bijdragen aan de problematiek of deze veroorzaken. 
o Observatie of onderzoek naar mogelijke oorzaken 
o Suggesties voor mogelijke oplossingen  

• Bespreken van de hulpvraag in klein CvB op basis van bovenstaande voorbereiding. Wat is de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling? Wat heeft de leerling nodig? 

• Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders? Wat is haalbaar? 
• Vaststellen doelen. Wat betekent de analyse voor de doelen die we nastreven en de gewenste 

aanpak?  
• Toewijzen van de uitvoerende verantwoordelijkheid en/of casemanager 
• Indien nodig bespreken in groot CvB 
• Maken van afspraken; wie doet wat, waarom, hoe en wanneer?  
• Evaluatie en monitoring in de CvB en in samenspraak met betrokkenen (ouders, klassenteam, 

specialisten, externe deskundigen)  
• Verslaglegging 
• Opstellen/aanvullen/bijstellen OPP 
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Zoals blijkt uit bovenstaande stappen heeft de CvB een overwegend proces-sturende en 
monitorende functie. De focus ligt op de PLAN-, STUDY- en ACT-fase in de methodische PDSA-cyclus.  
 
De DO-fase is het uitvoerende deel dat buiten de CvB plaatsvindt. Dit kan een observatie of 
onderzoek inhouden, een leerlingbespreking of MDO of het inzetten / uitproberen van interventies in 
de klas. Bij complexe trajecten waar meerdere specialisten een (uitvoerende) taak in hebben, wordt 
afgesproken wie (welk CvB-lid) daarover de regie houdt (casemanager). De casemanager zorgt dat de 
CvB geïnformeerd blijft zodat het traject kan worden gemonitord in de CvB. 
 
 
BIJ NIEUWE INSTROOM 
Nadat een leerling is geplaatst en enkele weken in de klas heeft doorgebracht wordt de leerling 
opnieuw besproken. Om te komen tot gezamenlijke beeldvorming wordt de leerling in breder 
verband besproken met de leerkracht en eventueel andere betrokkenen: 

• Komt het geschetste beeld in het instroomprofiel overeen met de eerste ervaringen in de klas? 

• Komt het voorlopige OP overeen met het beeld van de leerkracht op basis van de eerste 
ervaringen in de klas? 

• Is er voldoende zicht op de beginsituatie en het leervermogen van de leerling? Als de didactische 
gegevens die worden aangeleverd uit de school/plek van herkomst onvoldoende informatie 
geven wordt de leerling getoetst om de beginsituatie goed te kunnen bepalen.  

• Bepalen van het OP en de inschaling op de leerlijnen 

• Formuleren van het integratief beeld 
Aan de hand van deze informatie wordt de leerling na ca. 6 weken opnieuw besproken in CvB en 
wordt het OPP vastgesteld. De afdelingsleider bespreekt dit met ouders.   
 
 

5.4 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Alle betrokkenen bij de leerlingen hebben taken in de ondersteuningsstructuur op alle 
interventieniveaus.  
In de basisondersteuning zijn dit de klassenteams, de IB-er en de specialisten of leidinggevenden die 
daarin ondersteunen (op interventieniveau 1). De CvB-leden en eventueel andere specialisten 
hebben daarin een rol van sparringpartner en adviseur.  
 
Als een leerling of een bepaalde problematiek wordt ingebracht in de CvB hebben de CvB-leden 
daarin de taak het proces te sturen, de voortgang te bewaken en zorg te dragen voor evaluatie, 
afronding, verslaglegging en monitoring (op interventieniveau 2 en 3). 
 
De specialisten en de IB-ers zijn daarnaast uitvoerend betrokken bij een leerlingtraject. Zij hebben, 
vanuit de eigen discipline en met de eigen expertise en deskundigheid, een belangrijke rol in het 
(soms multidisciplinaire) proces van verheldering van de problematiek (bijvoorbeeld door het 
uitvoeren van onderzoek of observaties) en het meedenken en adviseren over de mogelijke aanpak 
of strategie om tot verbetering te komen. Bij dit proces worden het klassenteam, ouders en 
eventueel andere betrokken in-of externe specialisten nauw betrokken.  
 
De taken en verantwoordelijkheden zijn nader uitgewerkt in bijlage 5 - Taken en 
verantwoordelijkheden binnen de ondersteuningsstructuur van Mozarthof. 
 
 
  



 

 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR, MOZARTHOF, MEI 2019 15 
 

BIJ NIEUWE INSTROOM 
Bij nieuwe instroom zijn de taken gericht op informatieverzameling, beeldvorming en het bepalen 
van het (voorlopig) OP en de leerroutes per leergebied. 
In deze fase van informatieverzameling en beeldvorming is in eerste instantie een rol weggelegd voor 
de leden van klein CvB. Op basis van de beeldvorming in het instroomprofiel wordt een voorlopig OP 
bepaald.  
 
 

5.5 VERSLAGLEGGING EN DOSSIERVORMING N.A.V. DE BESPREKINGEN IN CVB 
De vergaderingen van zowel klein als groot CvB worden vastgelegd in het ‘Groeidocument 
werkaantekeningen klein CvB’. In dit document wordt van iedere leerling die in de CvB besproken 
wordt, verslag gedaan van de ontwikkelingen.  
 
Door deze manier van werken wordt op kort-cyclische wijze voortdurend gemonitord of en hoe 
voorgenomen interventies worden uitgevoerd en geëvalueerd en wat daarvan de resultaten zijn. Op 
basis daarvan wordt bekeken of:  

• er nader onderzoek nodig is (door een interne of externe deskundige) 

• er aanpassingen nodig zijn in de aanpak 

• de casus moet worden besproken in groot CvB 

• er moet worden opgeschaald naar externe ondersteuning (interventieniveau 3) 

• er onderzoek moet komen naar de noodzaak van uitplaatsing naar een passende vorm van zorg 
of (regulier) onderwijs  

• er kan worden gede-escaleerd  

• een traject kan worden afgerond 

• afspraken worden gemaakt over (soms blijvende) monitoring 
 
Zo ontstaat een chronologisch overzicht van een lopend traject. Nadat een traject is afgerond (of 
eerder indien nodig) wordt de relevante informatie (conclusies, aanpak etc) verwerkt in het OPP van 
de leerling (zie bijlage 4 - Cyclisch werken met het OPP in Edumaps)   
 
 

5.6 DE MONITOR LEERLINGTRAJECTEN 
De monitor leerlingtrajecten is een document in Excel waarin alle gegevens van de leerlingen worden 
bijgehouden. Dit betreft feitelijke (onveranderlijke) informatie en gegevens m.b.t. de 
leerlingtrajecten (vanaf interventieniveau 2). Een belangrijke functie van de monitor is om informatie 
te kunnen verzamelen, analyseren en duiden op schoolniveau. 
 
De gegevens van uitgestroomde leerlingen worden verplaatst naar de uitstroommonitor, waarin met 
name gegevens m.b.t. de nazorg en bestendiging worden opgenomen. Doel hiervan is om op 
schoolniveau de uitstroomniveaus en bestendiging in beeld te kunnen brengen.  
 
 

5.7 HET LEERLINGENDOSSIER 
Het totale leerlingendossier bestaat uit een aantal onderdelen: 

• De leerlingdossier in Office (DFS)  

• Het OPP in Edumaps 

• Het handelingsdeel in Edumaps (leerlingplan en evaluatie leerlingplan en (indien aan de orde) 
het individueel handelingsplan en het overgangsdocument (waarin opgenomen de vorderingen 
in WEP en stage) 

• De leervorderingen in LOVS 
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Het opbouw van het leerlingendossier in Office (DFS) is sterkt verouderd.  
Sommige mappen hebben bij de huidige werkwijze geen functie meer of overlappen qua inhoud met 
andere mappen. Bij zittende leerlingen zal de oude structuur wellicht gehandhaafd blijven, omdat 
bepaalde documenten/formats  die vroeger werden gebruikt er voor die leerlingen wel zijn en ergens 
een plek moeten krijgen/houden. Een voorstel voor de opbouw van het leerlingen dossier is in 
ontwikkeling. Daarnaast een proces gaande om de leerlingendossiers onder te brengen in ‘Office 
365, Teams’ 
 
Momenteel bestaat het leerlingdossier uit een aantal sub-mappen 
1. Beschikkingen-aanmeldingsformulieren 

In deze map worden de aanmeldingsformulieren en beschikkingen bewaard, evenals sommige 
andere formulieren, zoals die gebruikt worden bij het aanvragen van (verlenging van) een TLV, 
leerlingenvervoer e.d.  

2. Onderwijskundige gegevens.  
Deze map wordt sinds de invoering van LOGOS (Edumaps) en LOVS niet meer aangevuld maar 
bevat nog wel de informatie tot aan [invoeringsdatum]. Deze map hoeft voor nieuwe leerlingen 
niet te worden aangelegd 

3. Logboek-gespreksverslagen 
In deze map verslagen van huisbezoeken, gesprekken, 10 minuten gesprekken e.d. bewaard.  
Soms wordt een logboek bijgehouden, bijvoorbeeld om gedrag te monitoren. Ook dat wordt in 
deze map bewaard. Ook worden in deze map incidentbeschrijvingen bewaard.  

4. Onderzoeken-behandelingen-testen en diagnoses 
Deze map bevat rapportage vanuit de plek van herkomst, verslagen van (diagnostisch) onderzoek 
en observaties (zowel door interne als externe deskundigen), rapportage van paramedische 
behandelaars, eventueel medische informatie etc. 
De relevante informatie hieruit is verwerkt in het OPP. De verslagen in deze map geven meer 
inzicht in de historie en/of achtergrond informatie bij de uitwerking in het OPP. 

5. Commissie van Begeleiding 
Bij oudere leerlingen bevat deze map nog het z.g. CvB-dossier (wat vergelijkbaar is met het 
groeidocument van Unita e.d. Deze map hoeft voor nieuwe leerlingen niet te worden aangelegd 

6. Protocollen 
Deze map bevat leerlinggebonden protocollen, zoals de overeenkomst medicijngebruik, een 
epilepsieprotocol of een protocol (voedings)allergie 

7. Stage en arbeid 
Deze map bevat formulieren (stageovereenkomst e.d.), informatie en rapportage/evaluaties  
m.b.t. WEP en  stage.  

 
 

5.8 INHOUDELIJK CVB 
Evaluatie leerlingtrajecten (instroom, doorstroom uitstroom) 
Nazorg en bestendiging 
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6 EXTRA IN- OF EXTERNE ONDERSTEUNING IN DE 

BASISONDERSTEUNING 
 
 

6.1 ZORGONDERSTEUNING 
Er zijn leerlingen die tijdelijk of structureel meer ondersteuning nodig hebben dan de school normaal 
biedt. De ondersteuningsbehoefte kan liggen op het gebied van persoonlijke begeleiding. Ook kan de 
behoefte aan extra ondersteuning liggen in gedragsproblemen of de psychiatrische problemen die 
sommige leerlingen hebben. 
 
Het realiseren van een meer passende begeleiding van deze leerlingen vraagt om specifieke 
expertise. Om dit mogelijk te maken is de Mozarthof een samenwerking aangegaan zorgaanbieder 
Sherpa. In deze samenwerking voelen we het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
onderwijs en zorg om goede begeleiding te realiseren voor deze leerlingen, zodat zij optimaal van het 
onderwijs kunnen profiteren. 
 
DE DOELEN VAN DE SAMENWERKING ZIJN: 
• dat Mozarthof haar leerlingen die dit nodig hebben een onderwijs-zorg arrangement kan bieden 

waarbij ze het onderwijs (blijvend) kunnen volgen 
• dat Sherpa leerlingen die een onderwijsperspectief hebben, een zorg- onderwijs arrangement 

kan bieden om ze toe te leiden naar onderwijs. (Dit punt zullen wordt in een latere fase verder 
uitgewerkt) 

 
Het uitgangspunt voor het onderwijs-zorg arrangement op de Mozarthof is de ondersteuningsvraag 
van de leerling. Deze ondersteuningsvraag staat beschreven in het ontwikkelingsperspectief zoals 
deze opgesteld is door de school, in afstemming met de ouders. Hieruit vloeien de doelen voort om 
tijdens de begeleiding van de leerling aan te werken. 
Op basis van deze ondersteuningsvraag adviseert de Commissie van Begeleiding van de Mozarthof 
om een indicatie aan te vragen om extra ondersteuning mogelijk te maken. Deze indicatie wordt 
‘verzilverd’ bij Sherpa waarna inzet van een zorgmedewerker op school mogelijk is. 
 
Sherpa streeft ernaar om vaste medewerkers in te zetten voor de ondersteunende begeleiding op 
Mozarthof. We noemen deze medewerkers ‘zorgmedewerkers’.  Aangezien de zorgmedewerkers 
regelmatig op school zijn, worden zij vertrouwde gezichten binnen de school. De zorgmedewerkers 
maken deel uit van het team van Mozarthof en voeren de taken uit zoals gebruikelijk zijn binnen de 
school. Zij vallen voor de dagelijkse aansturing onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleider van 
Mozarthof, maar blijven arbeidsrechtelijk onder Sherpa vallen.  
 
We verwachten van de zorgmedewerkers dat zij flexibel ingezet kunnen worden wanneer er 
leerlingen zijn die acuut behoefte hebben aan ondersteuning. We onderzoeken of we middelen 
kunnen vinden om deze niet planbare zorg te financieren. Hiermee willen we voorkomen dat deze 
leerlingen in structurele zorgfinanciering terecht komen. 
 
De leerlingen worden begeleid in de groep. Het volgen van onderwijs op een school is namelijk per 
definitie iets wat zich in de klas afspeelt. Daar waar dat wenselijk of noodzakelijk is, kan een leerling 
op sommige momenten buiten de groep worden begeleid, bijvoorbeeld om overprikkeling te 
voorkomen of vermindering van spanning te realiseren, altijd met het doel om deelname in de klas 
weer mogelijk te maken. 
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Hoewel de begeleiding aan individuele leerlingen wordt toegekend, is het onze visie om te kijken 
naar de leerling in relatie tot de groep; zijn medeleerlingen en het klassenteam.  
Waar dat nodig is, kan er op de interactie gestuurd worden of gedrag in kleine groepjes worden 
geoefend. 
 
Het klassenteam, de leerkracht en klassenassistent zijn primair verantwoordelijk voor het geven van 
onderwijs, de zorgmedewerker wordt ingezet om de voorwaarden om tot leren te komen in te 
vullen, zodat de leerling het onderwijs kan volgen. 
Wanneer de afstemming tussen alle betrokken goed verloopt, ontwikkelt de leerling zich optimaal. 
 
 

6.2 SPELTHERAPIE EN ORTHOPEDAGOGISCHE MUZIEKBEOEFENING 
Speltherapie en orthopedagogische muziekbeoefening (OMB) zijn onderdeel van de 
ondersteuningsstructuur van de Mozarthof. Een aanvraag voor speltherapie of OMB wordt 
besproken in klein CvB en met de speltherapeute of de vakleerkracht muziek/OMB. Er wordt 
beoordeeld of speltherapie of OMB inderdaad een antwoord kan bieden op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Indien dit het geval is kan speltherapie of OMB aangeboden 
worden en worden de doelstellingen bij het traject bepaald. Ouders worden betrokken bij het 
traject. 
 
Daarnaast worden afspraken gemaakt over de evaluatie van de doelstellingen (wanneer, hoe, wie 
daarbij betrokken zijn etc). Doorgaans zal na ongeveer 8 keer een tussenevaluatie plaatsvinden en 
een eindevaluatie aan het einde van een periode (Periode 1 of 2 in de plancyclus). Op basis van de 
evaluatie wordt een besluit genomen over het indien nodig continueren of afronden van het traject. 
 
De resultaten van het traject (handelingsadviezen m.b.t. ondersteuningsbehoefte) worden 
opgenomen in LOGOS/Edumaps, conform de werkwijze beschreven in bijlage 4, Cyclisch werken met 
het OPP in Edumaps. Ook als uit het traject geen concrete adviezen of interventies naar voren komen 
wordt dit opgenomen in het OPP, eventueel onder verwijzing naar een kort evaluatieverslag.  
 
ORTHOPEDAGOGISCHE MUZIEKBEOEFENING  
Muziekles wordt op de Mozarthof aangeboden in groepen. De vakleerkracht muziek/OMB-er is 
primair gericht op relatievorming als basis voor het bevorderen en/of stimuleren van de muzikale 
ontwikkelingsmogelijkheden c.q. het welzijn van de leerling. Er wordt gewerkt aan muzikale doelen. 
Daarnaast wordt er (gewerkt aan ortho(ped)agogische doelen, waarbij muziek als middel wordt 
ingezet.   
 
MOGELIJKE DOELEN WAARAAN KAN WORDEN GEWERKT 
• Het stimuleren van de communicatie / spreekvaardigheid 
• Het stimuleren van sociale interactie en contactname 
• Het nemen van initiatieven en het maken van keuzes 
• Het vergroten van het zelfvertrouwen 
• Ontspanning 
• Activering 
• Het in gang zetten van bewegingen, stimuleren grove of fijne motoriek, mondmotoriek (denk 

aan het oefenen met spreken) 
• Concentratie, de aandacht vasthouden 
• Het verminderen en/of ombuigen van gedragsproblemen door het bieden van structuur 
• Het uitbreiden van de belevingswereld 
• Hobbyontwikkeling 
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SPELTHERAPIE 
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt 
om een kind te begrijpen en te helpen.  
 
WAAROM SPELTHERAPIE? 
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op 
gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en 
wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De 
speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind 
emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind. 
 
WANNEER SPELTHERAPIE? 
Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.  
Er kan aan de volgende problemen gedacht worden: 
• Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet 
• Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld 
• Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s 
• Hechtingsproblemen 
• Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, 

teruggetrokken gedrag 
• Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren,  
Bron: NVVS 
 
 

6.3 FYSIOTHERAPIE, ERGOTHERAPIE, LOGOPEDIE 
Om te kunnen werken aan (para)medische ondersteuningsvragen van leerlingen werken we nauw 
samen met Kinderfysiotherapie ‘Annelieke Voorboom’, Logopedie op Maat, Kinderergotherapie 
Almere|Gooi en Vecht, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek (JJGV).  
Het betreft hier dus de inzet van externe deskundigen binnen de setting van de school. Strikt 
genomen zou dit betekenen dat de inzet van paramedische ondersteuning valt onder de 
schoolexterne nabije ondersteuning (niveau 3).  
Indien de therapeuten werken aan een ondersteuningsvraag vanuit de basisondersteuning (dus n.a.v. 
een hulpvraag vanuit het klassenteam) rekenen we dit tot de schoolinterne extra ondersteuning 
(interventieniveau 2), aangezien de paramedici werken binnen de school. Het verschil wordt gemaakt 
door de manier waarop dit wordt bekostigd, nl vanuit de zorgverzekering van de leerling (via de 
ouders).  
 
Voor het overgrote deel behandelen de therapeuten op basis van een vraag vanuit de thuissituatie. 
Zolang dit bijdraagt aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling om tot leren te kunnen komen, 
kan dit binnen de school en onder lestijd plaatsvinden. We verbinden er in dat geval geen 
interventieniveau aan omdat het behandeling betreft die niet vanuit school is geïnitieerd.  
 
Naast de individuele behandelingen worden groepslessen logopedie geboden in de onder- en 
middenbouw van het SO. Tijdens de groepslessen logopedie in de klassen leren de leerlingen nieuwe 
gebaren, die ze in hun dagelijkse communicatie kunnen inzetten. Voorts hebben de paramedici op 
aanvraag een adviserende rol.  
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BIJLAGE 1 - INSTROOMPROCEDURE  
 

PROCESBESCHRIJVING PLAATSING NIEUWE LEERLING EN VASTSTELLEN VAN HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
 
ORIËNTATIEFASE 
Ouders komen voor een oriënterend gesprek met de afdelingsleider. Het is mogelijk dat hun kind al 
bij het gesprek aanwezig is. 
 

HET ORIËNTATIEGESPREK  

• In dit gesprek krijgen de ouders informatie over de school: de organisatiestructuur, de 
verschillende afdelingen en groepen, het leerlingaantal, groepsgrootte en groepssamenstelling, 
de rol van de CvB, het werken met ontwikkelingsperspectieven en leerroutes, het 
onderwijsproces, pedagogisch klimaat, didactisch beleid en schoolklimaat (sociale veiligheid).  

• In dit gesprek vragen we de eerste informatie over de leerling en zijn of haar achtergrond: de 
gezinssamenstelling, school of instelling van herkomst, de belangstelling, de 
ondersteuningsbehoefte en informatie betreffende de gezondheid van de leerling, de 
aanwezigheid van stoornissen en/of syndromen en eventueel daaruit voortvloeiende 
(gedrags)problematiek en het gebruik van medicatie. 

• Voorts wordt gesproken over de verwachtingen die de ouders hebben van de schoolloopbaan 
van hun kind en de mogelijkheden die de school daarin te bieden heeft. 

• Het gesprek wordt afgesloten met informatie over de procedure om het kind aan te melden en, 
indien nog nodig, het aanvragen van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  

• De ouders krijgen het aanmeldingsformulier en de schoolgids mee naar huis. 

• De ouders wordt verzocht om bij aanmelding al zoveel mogelijk rapportage en informatie mee te 
sturen en/of de afdelingsleider vraagt rapportage op bij de school of instelling van herkomst, 
met schriftelijke toestemming van de ouders. 

• Aansluitend worden de ouders rondgeleid door de school. 

 
 
AANMELDINGSFASE, INFORMATIE EN KENNIS VERGAREN OVER DE LEERLING. 
Hieronder worden de stappen in de aanmeldingsfase beschreven. Het tijdspad is uitgedrukt in het 
aantal weken waarbinnen de actie moet worden uitgevoerd, vanaf de datum aanmelding. 

STAPPEN TIJDSPAD 
IN WEKEN  

De ouders melden hun kind schriftelijk aan, middels het aanmeldingsformulier. 
Ouders sturen al zoveel mogelijk rapportage mee.  

0 

Het aanmeldingsformulier wordt direct door het secretariaat doorgestuurd aan de 
afdelingsleider 

1 

De stamgegevens van de aangemelde leerling worden door het secretariaat 
doorgegeven aan de GGD, zodat de leerling opgeroepen kan worden door de 
schoolarts 

1 

De afdelingsleider vraagt, met toestemming van ouders, rapportage op bij de 
instelling of school van herkomst en/of andere expertisecentra. 

1 

Observatie door de orthopedagoog. Deze observatie vindt bij voorkeur plaats op de 
school of instelling van herkomst.  

3 

De leerling wordt gezien door de schoolarts. Deze schrijft een samenvatting van de 
medische gegevens en dit wordt door de afdelingsleider in het OPP gezet. Hierin staat 
ook of er al dan niet logopedie, fysiotherapie of ergotherapie geïndiceerd is. 

3 
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Om de leerling  te kunnen bespreken en een voorlopig ontwikkelingsperspectief te 
kunnen bepalen, wordt tenminste 2 weken voor bespreking in de CvB alle relevante 
informatie door de CvB-leden in het OPP geplaatst. (zie voor de werkwijze en 
taakverdeling het document ‘Werken met Edumaps’.  

4 

Op basis van de informatie in het OPP wordt de leerling in de CvB besproken en wordt 
vastgesteld of de Mozarthof kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
De CvB bepaalt in welke afdeling van de school de leerling wordt geplaatst en welke 
groep het meest passend is.  

6 

De leden van de CvB bepalen een voorlopig ontwikkelingsperspectief (OP) voor de 
leerling, waaraan de leerroutes zijn gekoppeld die de CvB voor deze leerling adviseert. 
Ook kan een screening door logopedist fysiotherapeut en/of ergotherapeut worden 
geïndiceerd door de CvB 

6 

De afdelingsleider zorgt voor een terugkoppeling vanuit de CvB naar de betrokken 
leerkracht(en) en assistent(en).  

7 

De bevindingen uit het overleg van de CvB worden verwerkt in het OPP in Edumaps 
waarin het voorlopige ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoeften 
beschreven zijn. 

7 

Mondelinge terugkoppeling ouders over de plaatsbaarheid van de leerling en 
verstrekken van informatie (ook informeren over het voorlopig OP?) 
(En schriftelijke bevestiging??) 

8 

De afdelingsleider maakt in dat telefoongesprek ook meteen een afspraak met de 
ouders voor de bespreking van het ontwikkelingsperspectief dat plaatsvindt 6 weken 
na plaatsing. Bij dit gesprek is veelal ook een orthopedagoog betrokken. 

8 

 
 
NA PLAATSING, HET VASTSTELLEN VAN HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF  
Hieronder worden de stappen beschreven om te komen tot een vastgesteld 
ontwikkelingsperspectief. Het tijdspad is uitgedrukt in het aantal weken waarbinnen de actie moet 
worden uitgevoerd, vanaf de datum plaatsing. 

STAPPEN TIJDSPAD IN 

WEKEN   

Plaatsingsdatum leerling 0 

Ter voorbereiding op de bespreking in de CvB bespreekt de afdelingsleider vooraf 
onderstaande punten met de leerkracht: 

• Klopt het geschetste beeld in het OPP met de eerste ervaringen in de klas? 

• Klopt het voorlopige ontwikkelingsperspectief (OP) met de eerste ervaringen in de 
klas? 

• Is de inschaling op de leerlijnen passend? 

• Indien nodig toetsen om de beginsituatie goed te kunnen bepalen (0-meting) 

4 

Aan de hand van deze informatie wordt de leerling opnieuw besproken in CvB en 
wordt het OP, indien nodig bijgesteld en vastgesteld.  

5 

De ouders van de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek over het OPP. Er 
wordt uitleg gegeven over het vastgestelde ontwikkelingsperspectief en de leerroute 
die hierbij hoort.  
Dit gesprek is gericht op overeenstemming met de ouders over het 
ontwikkelingsperspectief en gebaseerd op de ervaringen met de leerling tot nu toe. In 
die zin heeft dit gesprek ook een evaluatief karakter.  
Aan de hand hiervan kan nogmaals worden gesproken over de verwachtingen die 
ouders hebben m.b.t. de schoolloopbaan van hun kind (zie voor meer 
achtergrondinformatie hierover, de notitie Psycho-educatie Bijlage ?). 

6  
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Ouders ondertekenen het OPP voor gezien.  
 
Indien er geen overeenstemming is met de ouders over het ontwikkelingsperspectief, 
geldt het uitgangspunt dat de school verantwoordelijk is voor het onderwijsaanbod. 
Indien ouders en leerkrachten /afdelingsleider hier niet samen uitkomen kan een 
gesprek plaatsvinden met de directeur. 

Na bespreking en vaststelling van het ontwikkelingsperspectief in de CvB, wordt  de 
leerling opgenomen in de jaarlijkse OPP-cyclus. Zie hiervoor de uitwerking van het 
cyclisch werken met het OPP in Edumaps, bijlage 3 
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BIJLAGE 2 - REGULIERE EN TUSSENTIJDSE UITSTROOM 
 
1. DE OPBOUW VAN DE SCHOOL 
De opbouw van de school is gebaseerd op de leerroutes en de streefniveaus. 
Leerlingen in het SO krijgen tot 7 jaar (basis)aanbod gebaseerd op leerroute 3 en er wordt 
convergent gedifferentieerd.  
 
Vanaf 7 jaar tot de leeftijd van 10 à 11 jaar krijgen de leerlingen voor wie leerroute 3 niet haalbaar 
blijkt, (basis)aanbod in leerroute 2. 
 
Leerlingen die cognitief hoger functioneren en mogelijk kunnen terugstromen naar SBO of 
uitstromen naar het Praktijkonderwijs (OP 5), krijgen groepsaanbod in leerroute 4 en worden op de 
uitstroombestemming voorbereid door te werken aan verdiepingsdoelen, passend bij de 
instroomeisen van het praktijkonderwijs. 
 
Vanaf 10 jaar en in het VSO wordt gedifferentieerd naar passend aanbod in de leerroutes 1, 2, 3 en 
4). Dit is een vorm van divergente differentiatie. Binnen een leerroute wordt convergent 
gedifferentieerd. 
 

IN SCHEMA ZIET DE OPBOUW VAN DE SCHOOL ER ALS VOLGT UIT 
SO VSO 

4-7 jaar 7-10 jaar 10-12 jaar 12-20 jaar 

Groepsaanbod in leerroute 3 
 
Differentiatie binnen de 
leerroute door intensiveren en 
verdiepen (Convergente 
differentiatie) 
 
Verdiepen voor leerlingen die 
mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

Groepsaanbod in leerroute 3  
 
Differentiatie binnen de leerroute 
door intensiveren en verdiepen  
 
 
 
Verdiepen voor leerlingen die 
mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

Groepsaanbod is passend voor 75% van de groep.  
 
Differentiatie binnen de leerroute door intensiveren en 
verdiepen  
 
 
 
Verdiepen voor leerlingen die mogelijk  kunnen terugstromen 
naar SBO of Praktijkonderwijs 

 Differentiatie naar leerroute 2 en 4. 
Dit kan per leergebied verschillen 
(Divergente differentiatie) 
 
Differentiatie naar leerroute 5 
gericht op terugstroom naar SBO of 
Praktijkonderwijs 

Differentiatie naar leerroute 1, 2, 3, 4(5) 
 

Met 7 jaar, indien nodig of passend, besluit tot divergente 
differentiatie naar leerroute 2, 3, 4 of 5 

Vanaf 10 jaar ’definitieve’ keuze voor het 
ontwikkelingsperspectief: OPP 1, 2, 3, 4 of 5.  

Altijd ambitieus blijven en koersen op de Poolster 

 
 
2. REGULIERE UITSTROOM SO 
Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar wordt het definitieve OP vastgesteld in de CvB. Dit is een 
inschatting van het uitstroomniveau bij schoolverlaten SO. 
Voor de meeste leerlingen die het SO verlaten is het Voortgezet Speciaal Onderwijs de aangewezen 
vorm van vervolgonderwijs. Een enkeling stroomt uit naar het praktijkonderwijs. 
Leerlingen die uitstromen naar het VSO kunnen tot de leeftijd van ongeveer 14 jaar nog steeds 
terugstromen naar een vorm van regulier onderwijs, zoals het praktijkonderwijs, Entree etc). 
 
In het laatste schooljaar dat de leerling het SO bezoekt wordt, in samenspraak met ouders en indien 
mogelijk de leerling zelf, besproken wat mogelijk vervolgonderwijs kan zijn. 
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Leerlingen die uitstromen naar het VSO van de Mozarthof worden daar ingedeeld in de leerroutes 
die logisch aansluiten op de schoolloopbaan in het SO. Zo is een doorgaande lijn van SO naar VSO 
gewaarborgd. 
 
 
3. REGULIERE UITSTROOM VSO 
De toeleiding naar uitstroom maakt deel uit van de basisondersteuning. Het betreft het reguliere 
traject van onderwijs gericht op vervolgonderwijs of het praktijkonderwijs, inclusief WEP en stage, 
gericht op uitstroom naar dagbesteding of arbeid. Dit is uitgewerkt in het document ‘Stagebeleid’. 
 
De reguliere uitstroom VSO is uitgewerkt in het document ‘Beleid stage en toeleiding naar 
Dagbesteding of Arbeid’. 
 
 
4. TUSSENTIJDSE UITSTROOM 
Er kan sprake zijn van tussentijdse uitstroom indien een verhuist naar een andere regio of wanneer 
ouders een andere schoolkeuze maken. 
 
Het kan ook voorkomen dat een leerling tussentijds uitstroomt omdat het aanbod niet (meer) 
passend is bij de onderwijs-of ondersteuningsbehoefte van een leerling. 
Dit kan betekenen dat de leerling kan terugstromen naar een vorm van regulier onderwijs of 
uitstroomt naar een beter passende vorm van speciaal onderwijs.   
 
Het kan ook betekenen dat de school met de tot de beschikking staande middelen en/of de inzet van 
externe ondersteuning, niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en dat meer 
gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. De school is dan handelingsverlegen en kan de leerling (al dan 
niet tijdelijk) geen adequaat onderwijs meer bieden. In dit geval zal gesproken worden over 
doorverwijzing.  
Dit is doorgaans een besluit dat wordt genomen nadat een traject waarin in- of externe 
ondersteuning is geboden, is doorlopen. 
 
Besluiten tot tussentijdse uitstroom of terugplaatsing naar regulier onderwijs, worden genomen in 
groot CvB. Deze onderwerpen zijn doorgaans al terdege voorbereid in klein CvB en liggen als 
voorgenomen besluit voor in groot CvB. Indien nodig wordt een leerling in groot CvB nog intensiever 
besproken alvorens tot een besluit te komen. 
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BIJLAGE 3 - NAZORG EN BESTENDIGING 
Mozarthof heeft de verplichting én de wens om nazorg te verlenen aan alle leerlingen die de school 
verlaten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen uitstromen naar een vervolgplek, waar zij tot hun 
recht komen gezien hun mogelijkheden, voorkeur en persoonlijkheid. 
 
 

1. DOELSTELLING 
Door het uitvoeren van de nazorg krijgt de school informatie over de resultaten van het 
uitstroomadvies en zicht op de situatie van de oud-leerling op de uitstroombestemming of 
vervolgplek.  
 
Op leerlingniveau: 

• Wanneer blijkt dat een plek niet passend (meer) is en ouders daarbij onze hulp inroepen, kunnen 
wij (oud-) leerlingen en/of hun ouders adviseren over andere mogelijkheden voor 
werk/dagbesteding/vervolgopleiding of doorverwijzen naar instanties die daarbij kunnen helpen. 
Indien daar aanleiding toe is zullen oud-leerlingen besproken worden in de CvB. Er wordt 
geïnventariseerd welke vragen er spelen en we zullen, waar dat in onze mogelijkheden ligt, acties 
uitzetten om te ondersteunen. 

 
Op schoolniveau 

• Nazorg geeft ons inzicht in de juistheid van de voorbereiding op de uitstroombestemming en in 
de juistheid van de overwegingen van school die tot de keuze voor een (uitstroom-)plek hebben 
geleid.  
De uitstroomgegevens en de informatie vanuit de nazorg, worden verwerkt in de overzichten 
Bestendiging en geanalyseerd. Indien daar aanleiding toe is kan dit leiden tot aanpassing van 
onze werkwijze. In dat geval krijgt dit een plek in het jaarplan voor het volgende schooljaar en of 
het betreffende beleidsdocument. 

 
 

2. UITSTROOM 
Mozarthof kent 3 soorten uitstroom: 
1. Tussentijdse schoolverlaters omdat Mozarthof geen passend aanbod (meer) kan doen 
2. Tussentijdse schoolverlaters door verhuizing of andere schoolkeuze ouders 
3. Reguliere uitstroom aan het einde van de schoolloopbaan 
 
Bij leerlingen die de uitstroomleeftijd voor het VSO hebben bereikt, heeft voorafgaand aan de 
uitstroom, een intensief stagetraject plaatsgevonden, passend bij het uitstroomperspectief van de 
leerling. Wanneer een leerling de school verlaat, wordt er een onderwijskundige eindrapportage 
geschreven door de leerkracht (transitiedocument is nog in ontwikkeling) 
 
 

3. WERKWIJZE EN TAAKVERDELING 
Wij verlenen op een structurele en proactieve wijze nazorg. 
Leerlingen die uitstromen bij Mozarthof worden, tot twee jaar nadat ze de school verlaten hebben, 
gevolgd door navraag te doen bij ouders/verzorgers, de vervolgplek en de leerling zelf.  
In dit gesprek komen in ieder geval onderstaande onderwerpen aan de orde: 
1. Welbevinden van de leerling 
2. Kan hij/zij de werkzaamheden goed aan? 
3. Toekomstperspectief: is de plek nog steeds passend? 
4. Is de kwaliteit van de overdracht voldoende gebleken? 
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De CvB van Mozarthof heeft de taken voor de nazorg van leerlingen als volgt verdeeld:  

• De afdelingsleider volgt de leerlingen die tussentijds uitstromen a.g.v. verhuizing of andere 
schoolkeuze ouders. 

➢ Nabellen na 6 weken en na 1 jaar 

• De casemanager volgt de leerlingen die tussentijds uitstromen naar een andere vorm van 
onderwijs of dagbesteding/zorg.  

➢ Nabellen na 6 weken, 6 maanden, 1 jaar en na 2 jaar (of vaker/eerder, afhankelijk 
van de situatie) 

• De Consulent Stage en Arbeid (CSA) volgt de leerlingen die aan het einde van de schoolloopbaan 
uitstromen naar arbeid of dagbesteding.  

➢ Nabellen na een half jaar (uitstroom december: nabellen in juni; uitstroom juli: 
nabellen volgende schooljaar in januari) en vervolgens na 1 jaar en na 2 jaar.  

 
De nazorgmomenten worden vooruit ingepland. De afdelingsleider/casemanager/CSA neemt dit op 
in de eigen agenda en in de monitor leerlingtrajecten (tab Nazorg jjjj-jjjj), voor de gehele periode dat 
we nazorgverplichting hebben. D.w.z. tot twee jaar na de uitstroomdatum. 
 
De informatie uit het nazorggesprek wordt door de afdelingsleider of CSA direct verwerkt in de 
monitor leerlingtrajecten.  
In geval van tussentijdse uitstroom brengt de casemanager de informatie vanuit het nazorggesprek in 
bij de CvB. Dit wordt (evenals de overige informatie vanuit CvB) door de afdelingsleider/ 
beleidsmedewerker verwerkt in de monitor leerlingtrajecten.  
 
 

4. MONITORING IN DE CVB 
 
BIJ TUSSENTIJDSE UITSTROOM: 

• Afdelingsleider/casemanager voert 6 weken na datum uitstroom het eerste nazorg gesprek 
De afdelingsleider verwerkt de bevindingen in de monitor leerlingtrajecten.  

• Afdelingsleider/casemanager geeft door dat de leerling i.v.m. nazorg op de agenda CvB komt 
(ter informatie of ter bespreking) 

• Idem na 1 jaar en na 2 jaar 
 
BIJ REGULIERE UITSTROOM: 

• CSA voert een half jaar na datum uitstroom het eerste nazorg gesprek en verwerkt de 
bevindingen in de monitor leerlingtrajecten.  

• Nazorg bij reguliere uitstroom is goed te koppelen aan vaste momenten in een schooljaar. 
Dit wordt opgenomen in de CvB Jaarplanner (CvB februari en juni) 

• Idem na 1 jaar en na 2 jaar 
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IN SCHEMA 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazorgtraject 

Tussentijdse schoolverlaters 
verhuizing en andere 
schoolkeuze ouders 

Tussentijdse  
schoolverlaters 
geen passend aanbod 

Reguliere uitstroom 

Nazorg door afdelingsleider 
Na 6 weken en na 1 jaar 

Nazorg door casemanager 
na 6 weken, na 1 jaar en 
na 2 jaar of eerder / vaker 
indien nodig 

 

Nazorg door CSA 
na 6 maanden, na 1 jaar en 
na 2 jaar  

1 Welbevinden van de leerling 

2 Kan hij/zij de werkzaamheden goed aan? 

3 Toekomstperspectief: is de plek over een half jaar nog steeds passend? 

4 Is de kwaliteit van overdracht voldoende gebleken? 
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BIJLAGE 4 - CYCLISCH WERKEN MET HET OPP IN EDUMAPS 
 
 

1. CYCLISCH WERKEN MET HET OPP IN EDUMAPS 
De informatie over een leerling in het OPP in Edumaps is de weerslag van de cyclische processen die 
in het werken met de leerling worden doorlopen. Daarmee is het werken met Edumaps in zichzelf 
ook een cyclisch proces. Dit omvat, nadat het instroomproces is afgerond, twee cyclische processen: 

• Het onderwijsproces in de klas (plancyclus) 

• De ondersteuningsstructuur (cyclus CvB) 
 
In onderstaand schema wordt het cyclische proces van het werken met het ontwikkelingsperspectief 
plan in Edumaps op hoofdlijnen weergegeven. 
 

 
 

2. PROCESBESCHRIJVING, STARTEND BIJ NIEUWE INSTROOM: 
1. Informatie verzamelen (uit oriëntatiegesprek, opgevraagde informatie en eigen observatie, 

gesprekken over de leerling) 
2. Opstellen instroomprofiel 

a. Beschrijving van de dimensies van het menselijk functioneren: verstandelijke 
mogelijkheden, adaptief gedrag, participatie, kindfactoren (algemeen), omgevingsfactoren 
(algemeen) 

b. Bevorderende en belemmerende kindfactoren 
c. Bevorderende en belemmerende omgevingsfactoren 

3. Het beeld van de leerling dat zo ontstaat (met name de bevorderende en belemmerende kind- 
en omgevingsfactoren), geeft een indicatie van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op de 
verschillende domeinen  
a. Ondersteuning t.a.v. leren en ontwikkelen 
b. Ondersteuning t.a.v. de sociale en emotionele ontwikkeling  
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c. Ondersteuning t.a.v. de communicatie 
d. Fysiek medische ondersteuning 

4. Op basis van de informatie in het instroomprofiel en de beschreven ondersteuningsbehoeften, 
wordt bepaald wat de Onderwijsbehoefte is. Hier wordt een afgewogen keuze gemaakt wat de 
uitstroombestemming zal zijn (voorlopig Ontwikkelingsperspectief [OP]).  
De verstandelijke mogelijkheden van de leerling zijn het vertrekpunt van waaruit de afweging 
wordt gemaakt om tot een keuze voor het OP te komen. Hierin worden de invloed van de 
bevorderende en belemmerende kind- en omgevingsfactoren en de daarmee samenhangende 
ondersteuningsbehoeften meegewogen, alsmede het didactisch functioneren, de 
leervaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de praktische vaardigheden en 
participatiemogelijkheden. Dit vormt tevens de onderbouwing van de uitstroombestemming.  

5. Verwerken van de informatie in het Integratief beeld.  
Het integratief beeld is een samenvatting of synthese van de afzonderlijk beschreven ‘dimensies 
van het menselijk functioneren’ in het instroomprofiel, de invloed van bevorderende en 
belemmerende kind- en omgevingsfactoren en de daarmee samenhangende 
ondersteuningsbehoeften en de uitstroombestemming. 
Het integratief beeld is tevens een persoonsbeeld. Het geeft een positief en duidelijk beeld van 
de leerling: Wie is deze leerling? Wat is kenmerkend voor hem/haar, wat maakt hem/haar 
uniek?  

6. Het OP wordt 6 weken na plaatsing vastgesteld in de CvB. Vanuit het vastgestelde OP en op 
basis van verzamelde informatie over eerdere leerresultaten van de leerling, wordt bepaald wat 
de leerroute per leergebied is.  

 
Nu start het cyclische onderwijsproces. De ingestroomde leerling is vanaf dit moment een ‘zittende’ 
leerling. Het cyclische onderwijsproces is uitgewerkt in het document Onderwijsproces en de  
Plancyclus. Daarbinnen vindt het cyclische proces van de ondersteuningsstructuur plaats: het 
inzetten van pedagogische en didactische interventies ter bevordering van het leren van de leerling 
en gedragsinterventies. 
 

 
3. PROCESBESCHRIJVING BIJ ZITTENDE LEERLINGEN 
7. De leerkracht maakt het groepsplan en hieruit rolt het leerlingplan. De doelen in het leerlingplan 

worden geëvalueerd middels toetsing (toetsresultaten, verwerkt in LOVS) en door observatie 
van de leerkracht (evaluatie leerlingplan, d.m.v. score behaald niveau op de leerlijn in LVS) 

8. Interventies:  
Gaande het onderwijsproces kan, op basis van wat de leerkracht observeert, blijken dat het 
nodig is interventies te doen: 
a. De leerkracht werkt doelgericht en oplossingsgericht. Op interventieniveau 1 doet de 

leerkracht interventies op basis van eigen inzicht en/of na (bilateraal/collegiaal) overleg 
met de orthopedagoog, IB-er, LC-er, SMD, afdelingsleider of een andere specialist.  
Dit zijn interventies waarbij de leerkracht voor deze leerling afwijkt van het groepsplan 
en/of andere algemeen geldende processen in de groep.  

• Dit kan didactische interventies betreffen, waarbij de leerkracht aanpassingen doet in 
de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en door (convergente) differentiatie bij 
de instructie en verwerking.  

• Ook kan het interventies betreffen van pedagogische aard; de begeleiding en 
benaderingswijze of aanpassingen in de organisatie van de klas. 

b. Op interventieniveau 2 of 3 overstijgt de hulpvraag het niveau van bilateraal overleg en 
wordt een hulpvraag geformuleerd. Er start een CvB traject. 
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• Ook dit kan zowel didactische als pedagogische interventies betreffen. Doorgaans 
echter gaat het hier over pedagogische (gedrags)interventies en/of interventies m.b.t. 
situaties die in relatie staan tot de thuissituatie en van invloed zijn op het leren. 

9. Interventies op niveau 1 worden niet bijgehouden in de monitor leerlingtrajecten. Wel is het 
natuurlijk interessant en nuttig om te monitoren wat de effectiviteit is van de interventie. De 
leerkracht houdt daarom indien relevant een logboek bij en evalueert de interventie op 
effectiviteit.  

10. Interventies op niveau 2 of 3 worden geëvalueerd in de CvB, de evaluatie en de effectiviteit 
daarvan, worden bijgehouden in de monitor leerlingtrajecten.  
Aan de evaluatie in CvB zal doorgaans een evaluatie met de leerkracht en/of betrokken 
specialist voorafgaan, bilateraal, in klein CvB of in de groepsbespreking. 

11. De bevindingen vanuit de evaluatie ofwel de effectiviteit van de interventie kunnen van invloed 
zijn op wat beschreven is in het Instroomprofiel en de ondersteuningsbehoeften en van daaruit 
in het integratief beeld. Dit wordt aangepast in het OPP in Edumaps.  

12. Vanuit het aangepaste beeld kan dit in een enkel geval leiden tot bijstellen van het OP en/of 
bijstellen van de leerroute voor een bepaald leergebied. Dit wordt besproken in de 
groepsbespreking en vastgesteld in de CvB.    

13. En zo gaan de cyclische processen rond.  
 
NB: de term Instroomprofiel suggereert dat dit een beschrijving is van de leerling op het moment van 
instroom. Dit wordt echter, zoals hierboven omschreven, steeds aangepast en aangevuld met nieuwe 
informatie, zodat het beeld van de leerling actueel blijft. Elk schooljaar begint dus in feite weer met 
een geactualiseerd instroompofiel. 
 
 
UITGEWERKT VOORBEELD VAN HET CYCLISCHE PROCES 
In dit voorbeeld wordt uitgewerkt hoe het cyclische proces van een doorstroominterventie zijn 
weerslag krijgt in Edumaps: 
 
Een leerling, Jan,  wordt (direct of indirect) belemmerd in het leren door een factor in het kind 
(kindfactoren) of in zijn omgeving (omgevingsfactoren) 
➢ Jan wordt belemmerd door zijn autisme. Een aspect daarvan is dat hij moeite heeft met het 

verwerken van prikkels en niet tot leren komt in een drukke omgeving. 
De invloed van deze belemmerende factor op het leren wordt beschreven bij het domein 
leervaardigheden en bij de kindfactoren. Hoewel de oplossing of interventie misschien wel 
gevonden wordt in aanpassingen in de omgeving, is het een factor in het kind dat hem parten 
speelt. 

 
➢ Vanuit deze belemmerende factor wordt bijvoorbeeld bij de ondersteuningsbehoeften (Leer- en 

ontwikkelingsondersteuning) beschreven dat Jan behoefte heeft aan een rustige omgeving om 
tot leren te kunnen komen en daarom tijdens leermomenten in een structuur werkplek werkt, 
een  koptelefoon draagt etc. 

 
Als dit een statisch gegeven is, dan zal er niet veel veranderen in het instroomprofiel, het integratief 
beeld of de ondersteuningsbehoeften. 
Maar als we de inschatting maken dat de belemmerende factor beïnvloedbaar is; we denken dat Jan 
kan leren beter om te gaan met prikkels in de omgeving, dan kan de pedagogische begeleiding hierop 
gericht zijn. Dan wordt gewerkt aan de intrinsieke factor die hem belemmert.  
Dit kan als individueel doel voor Jan worden opgenomen in een individueel handelingsplan of in een 
plan van aanpak. 
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Als blijkt dat de interventies een positief effect hebben, dan ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. 
Dit wordt verwerkt in het instroomprofiel en bij de ondersteuningsbehoeften: 

• De belemmerende factor wordt misschien anders beschreven: Jan kan soms last hebben van …. 
maar heeft geleerd om …..  
Of de belemmerende factor speelt helemaal geen rol meer? Dan verwijderen we dat, maar 
nemen in het integratief beeld op dat/hoe daaraan gewerkt is met welk resultaat ..…  

• Bij de ondersteuningsbehoeften wordt bijvoorbeeld beschreven dat Jan kan omgaan met 
prikkels in de omgeving als hij ….. of als wij ..… 

• Hierdoor verandert de informatie in het integratief beeld. Daar wordt opgenomen welke 
interventies zijn uitgeprobeerd en wat het effect daarvan was. 

• Als het een spectaculaire verbetering is, kan dit zelfs leiden tot aanpassing van de 
onderwijsbehoefte, de uitstroombestemming of de leerroute voor een leergebied. 

• Ook als blijkt dat de interventies geen of nauwelijks effect hadden op de invloed van deze 
belemmerende factor, wordt dit in het integratief beeld opgenomen, zodat bekend is wat al is 
uitgeprobeerd voor Jan. 
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BIJLAGE 5 - TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN DE 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VAN MOZARTHOF 
 
 
TAKEN VAN DE DIRECTEUR  

De taken van de directeur zijn onder te brengen in drie gebieden:  
 

Beleidstaken en innovatietaken 

• Ontwikkelen en borgen van kwaliteit van het begeleidingsbeleid 

• Evalueren van het begeleidingsbeleid, samen met de afdelingsleiders en de beleidsmedewerker 
Onderwijs en Kwaliteit  

• Aanpak voor verbetering vaststellen 

• Kennis hebben van aanpak en begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
(leer- en gedragsproblemen, externe hulpverlening, WSNS/Passend Onderwijs) 

• Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding binnen de school.  

• Afleggen van verantwoording aan het bevoegd gezag 
 

Coördinerende taken 

• Afstemmen van vraag en aanbod tussen school en externen op het gebied van leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften 

• Coördineren van het collectief leren en het stimuleren van leren met en van elkaar 

• Onderhouden van contact met de inspectie van het onderwijs 

• Beheren van het budget en de inzet van formatie ten aanzien van begeleidingsstructuur en de 
leerlinggebonden financiering / onderwijsarrangementen 

• Bespreken van de analyse van de resultaten van het leerlingvolgsysteem op groep- en 
schoolniveau met de afdelingsleiders en de beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 

• Voorzitten van de Commissie van Begeleiding 

• Voeren van structureel overleg met allen die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding 
 
Begeleidende taken 

• Voeren of bijwonen van gesprekken met ouders van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 

• Onderhouden van contacten met externe instanties en personen 

• Observeren in de groep en het geven van feedback aan de leerkracht 
 
 
TAKEN VAN DE AFDELINGSLEIDERS 

De taken van de afdelingsleiders zijn onder te brengen in drie gebieden:  
 
Innoverende taken  

• Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de begeleiding  

• Implementeren en borgen van ingezette ontwikkelingen  

• Systematische gegevensverzameling en rapportage ten behoeve van beleidsontwikkelingen  

• Analyseren van de tussen- en eindopbrengsten op didactisch en sociaal emotioneel gebied en 
het bepalen van vervolgacties, samen met de beleidsmedewerker  

• Evalueren van de planmatigheid van de begeleiding  

• Motiveren van leerkrachten bij ingezette innovaties  
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• Mede opstellen van de begeleidingsparagrafen van het schoolplan en de schoolgids en het mede 
opstellen van het onderwijs-ondersteuningsplan  

 
Coördinerende taken  

• Coördineren van alle ontwikkelingen op het gebied van de begeleiding.  

• Mede opstellen van procedures en richtlijnen, samen met de beleidsmedewerker 

• Coördineren van het opstellen en bijstellen van de ontwikkelingsperspectieven  

• Opstellen van de ontwikkelingsperspectieven bij start van een leerling op school  

• Coördineren van de instroom van nieuwe leerlingen  

• Coördineren van diagnostisch onderzoek en mogelijke vervolgstappen  

• Bewaken van procedures en afspraken  

• Verzorgen van afstemming met de coördinatoren van de werkgroepen over o.a. de 
deelgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen 

• Voorbereiden en voorzitten van de groepsbesprekingen 

• Deelnemen aan de vergadering van de CvB. 

• Structureel overleg met directeur en de beleidsmedewerker over de begeleidingsstructuur  

• Dossiervorming en dossierbeheer  

• Zorgdragen voor het opstellen van de toets- en bespreekkalender  

• Mede analyseren van alle toets gegevens en /of groepsoverzichten  

• Coördineren van aanmelding en verwijzing van leerlingen voor interne ondersteuning  
(logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, SMW, begeleiding door psycholoog/orthopedagoog)  

• Bijwonen Ib-netwerken van Speciaal Centraal 

• Onderhouden van contacten met andere interne begeleiders/afdelingsleiders uit het 
werkverband van Speciaal Centraal 

• Kennis hebben van de sociale kaart  

• Onderhouden van contacten met externe instanties  

• Coördineren van activiteiten met betrekking tot schoolverlaters  

• Coördineren van het terugplaatsen van leerlingen naar het Speciaal basisonderwijs of het 
Praktijkonderwijs.  

 
Begeleidende taken  

• Ondersteunen van leraren in het vergroten van de vaardigheden voor handelingsgericht- en 
opbrengstgericht werken  

• Stimuleren van collegiale consultatie 

• Geven van handelingsadviezen aan collega’s met betrekking tot leerlingen die extra begeleiding 
nodig hebben, beantwoorden van didactische vragen e.d. 

• Begeleiden van leerkrachten om vanuit de opgestelde ontwikkelingsperspectieven invulling te 
geven aan gedifferentieerd onderwijs.  

• Indien nodig ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen van diverse documenten binnen 
de cyclus handelings- en opbrengstgericht werken.  

• Begeleiden van leerkrachten bij het zoeken van remediërend materiaal/wegwijs maken in de 
orthotheek  

• Begeleiden van nieuwe leerkrachten, vertrouwd maken met de werkwijze op Mozarthof 

• Coachen van leerkrachten  

• Uitvoeren van klassenobservaties  

• Begeleiden van leerkrachten in het onderhouden van contacten met ouders  
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TAKEN VAN DE BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEIT 

De werkzaamheden zijn onder te brengen in drie gebieden. De taken van de beleidsmedewerker zijn 
gedelegeerde directietaken.  
 
Innoverende taken  

• Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de begeleiding  

• Implementeren en borgen van ingezette ontwikkelingen  

• Systematische gegevensverzameling en rapportage ten behoeve van beleidsontwikkelingen  

• Analyseren van de tussen - en eindopbrengsten en het doen van voorstellen ten aanzien van 
vervolgacties.  

• Evalueren van de planmatigheid van de begeleiding  

• Motiveren van leerkrachten bij ingezette innovaties  

• Opstellen en bijhouden van het document ondersteuningsstructuur. 

• Opstellen en bijhouden van de begeleidingsparagrafen van het schoolplan en de schoolgids 
 
Coördinerende taken  

• Coördineren van alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit.  

• Opstellen van procedures en richtlijnen  

• Bewaken van procedures en afspraken  

• Structureel overleg met directeur en de afdelingsleiders over de begeleidingsstructuur 

• Opstellen van de toets- en bespreekkalender  

• Analyseren van toets gegevens en/of groepsoverzichten 

• Onderhouden van contacten met andere beleidsmedewerkers gericht op onderwijs en kwaliteit 

• Onderhouden van contacten met externe instanties 
 
Begeleidende taken  

• Ondersteunen van leerkrachten m.b.t. het werken volgens de juiste werkwijzen  

• Begeleiden van nieuwe leerkrachten, vertrouwd maken met de werkwijze op Mozarthof 
 
 
TAKEN VAN DE GROEPSLEERKRACHT  

• Zorg dragen voor het stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van alle leerlingen in de groep, hierbij rekening houdend met de verschillende 
onderwijsbehoeften van zijn/haar leerlingen. Leerlingen indelen in leerroutes en beredeneerd 
leerstofaanbod bieden 

• Vertalen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ontwikkelingsperspectieven naar 
de groepsplannen en de individuele ontwikkelingsplannen  

• Ontwikkelingen en veranderingen van leerlingen bespreken met de afdelingsleider, zodat 
aanpassing van het Ontwikkelingsperspectief mogelijk is. 

• Toepassen van de cyclus handelingsgericht werken zoals dat vertaald is naar de school  

• Bekend zijn met de begeleidingsstructuur van de school.  

• Hanteren van het systeem voor gedifferentieerde instructie (IGDI-model) 

• Afnemen van de methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen (CITO, LVS en CITO SEO) 
en de toetsresultaten per vakgebied interpreteren en analyseren.  

• Maken van groepsoverzichten per vakgebied en sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Invoeren van de toetsuitslagen in het digitale LVS   

• Noteren van signalen uit de groep  

• Leerlingen plaatsen op de ontwikkelingsvolglijnen van het LVS, gebruik maken van bijbehorende 
programma 
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• Evalueren van zijn/haar onderwijs en indien nodig het didactisch en pedagogisch handelen 
bijstellen 

• Evalueren van de groeps- en handelingsplannen tijdens de groepsbespreking (twee maal per 
schooljaar), waarbij de evaluatiegegevens als input worden gebruikt voor de nieuwe 
groepsplannen  

• Voorbereiden van groepsbesprekingen aan de hand van de documenten 

• De leerkrachten van de schoolverlaters dragen zorg voor het verzamelen van de nodige 
gegevens, en voeren adviesgesprekken met ouders  

• Aanmelden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij de afdelingsleider. Invullen 
van het formulier ‘melding hulpvraag’ 

• Zorg dragen dat alle relevante stukken in de dossiers van leerlingen komen  

• Onderhouden van contacten met de ouders van de leerlingen uit zijn/haar groep  

• Opstellen van rapporten voor de leerlingen  

• Voor de leerkrachten in het VSO; mentor taken en activiteiten die verband houden met de 
stageactiviteiten van de leerlingen 

• Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van aanpak en begeleiding van 
leerlingen 

• Bijdragen aan innovaties en ontwikkelingen binnen de school 
 
 
TAKEN VAN DE BEGELEIDER STAGE EN UITSTROOM 

• De CSA is de spil in het stage-proces en is contactpersoon voor alle betrokkenen 

• Voorziet ouders van informatie m.b.t. het aanvragen van benodigde indicaties en het aanvragen 
van de WAJONG-uitkering. 

• Attendeert ouders op bovenbeschreven verantwoordelijkheden. 

• Draagt er zorg voor dat alle stappen in het proces worden gezet, o.a. het maken van afspraken 
voor de diverse overlegvormen. 

• Draagt zorg voor de administratieve verwerking, o.a. correspondentie, stage-overeenkomst, 
stage-map, stage-evaluatie en trajectformulier. 

• Maakt een stage-overzicht voor de leerkrachten. 

• Legt samen met de leerling en ouders een oriëntatiebezoek af aan een mogelijke stageplek. 

• Legt de stagemap aan en zorgt dat de taak-kaarten, behorend bij de leerroute in de map komen 

• Bekijkt en bespreekt samen met de leerlingen de stagemap 

• De CSA (en/of de mentor) gaat met de leerling naar de tussentijdse evaluatie en zorgt voor 
terugkoppeling aan de mentor (stage-evaluatieformulier). 

• Gaat samen met ouders en leerlingen naar de eindevaluatie van een stage. 

• Draagt zorg voor nazorg, nadat een leerling de school verlaten heeft 

• Onderhoudt en vergroot het netwerk van stagebedrijven en mogelijke uitstroomlocaties 

• Organiseert stage-informatiebijeenkomsten 

• Deelname aan afdelingsoverleg VSO 
 
 
TAKEN VAN DE PARAMEDICI: LOGOPEDIE, ERGOTHERAPIE, FYSIOTHERAPIE 

• Verrichten van onderzoek naar aanleiding van begeleidingsvragen 

• Het beschrijven van de ontwikkeling van de leerling in het OPP passend bij hun vakgebied 

• Het opstellen van een Individueel Handelingsplan binnen hun vakgebied 

• Op afroep deelnemen aan de vergaderingen van klein CvB 

• Indien gewenst leerkrachten ondersteunen bij hulpvragen binnen hun vakgebied 

• Coachen / adviseren over de aanpak van individuele leerlingen 
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• Uitvoeren van individuele behandeling of ondersteuning van leerlingen  

• Uitvoeren van activiteiten met een groep leerlingen  

• Onderhouden van contacten met zorginstellingen/afstemmen van de aanpak rond leerlingen. 

• Terugkoppelen naar de afdelingsleider en/of CvB naar aanleiding van contacten, waarna 
vervolgafspraken gemaakt kunnen worden 

• Doorverwijzen van ouders naar externe instanties  

• Nemen van initiatieven in innovatieve veranderingen binnen hun vakgebied 

• Leveren van een bijdrage met betrekking tot kennisoverdracht in vergaderingen en individuele 
begeleidingstrajecten 

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen ten aanzien van aanpak en begeleiding van leerlingen 
binnen hun vakgebied 

 
 
TAKEN VAN LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN BEGELEIDING 

 
Taken van de orthopedagoog  

• Mede opstellen van het Ontwikkelingsperspectief van nieuwe leerlingen. 

• Advisering bij het wijzigen van Ontwikkelingsperspectief van zittende leerlingen. 

• Verrichten van onderzoek naar aanleiding van begeleidingsvragen en verzorgen van de 
verslaglegging hiervan 

• Vertalen van diagnostische bevindingen naar de praktijk 

• Verrichten van onderzoek ten behoeve van het schooladvies voor de schoolverlaters en zorgen 
voor de verslaglegging hiervan 

• Deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding 

• Begeleiden van leerkrachten, beantwoorden van hulpvragen 

• Indien gewenst leerkrachten ondersteunen bij oudergesprekken 

• Voeren van individuele begeleidingsgesprekken met leerlingen  

• Voeren gesprekken met ouders  

• Onderhouden van contacten met zorginstellingen/afstemmen van de aanpak rond leerlingen. 

• Terugkoppelen naar de CvB naar aanleiding van contacten, waarna vervolgafspraken gemaakt 
kunnen worden 

• Doorverwijzen van ouders naar externe instanties (onder andere de GGZ), beschrijving van de 
hulpvraag van de school c.q. de leerling als document voor de aanmelding. 

• Nemen van initiatieven in innovatieve veranderingen met betrekking tot het sociaal-emotioneel 
functioneren van de leerlingen en/of het sociale klimaat binnen de school  

• Leveren van een bijdrage met betrekking tot kennisoverdracht in vergaderingen 

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen ten aanzien van aanpak en begeleiding van leerlingen 

• Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkelingen t.a.v. het orthopedagogisch en 
orthodidactisch handelen 

 
Taken van de schoolmaatschappelijk deskundige 

• Voeren van gesprekken met ouders en/of het afleggen van huisbezoeken naar aanleiding van 
genomen besluiten in de groepsbesprekingen of de CvB. Een verzoek voor een huisbezoek of 
voor een oudergesprek loopt altijd via de afdelingsleider.  

• Maken van een start- en eindverslag van de begeleiding van ouders en dit bespreken met de 
afdelingsleider 

• Terugkoppelen naar de CvB van contacten met de ouders waarna vervolgafspraken worden 
gemaakt 
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• Doorverwijzen van ouders naar externe instanties (Mee, Jeugdzorg, Algemeen maatschappelijk 
werk e.d.), indien gewenst 

• Deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding. 

• Leerkrachten ondersteunen bij oudergesprekken 

• Leveren van een bijdrage met betrekking tot kennisoverdracht op inhoudelijke vergaderingen 
(bijvoorbeeld op het gebied van gesprekstechnieken, rouwverwerking e.d.)  

• Onderzoeken van mogelijkheden om de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten 

• Organiseren van oudercursussen of thema-avonden  

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen ten aanzien van aanpak en begeleiding van leerlingen 

• Bijhouden van de sociale kaart en netwerk 
 
Taken van de schoolarts 

• Volgen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling 

• Verzamelen van medische gegevens en die – indien nodig- beschikbaar stellen voor het 
opstellen en/of bijstellen van het Ontwikkelingsperspectief 

• Informeren van de school over de gevolgen van de aandoening voor het onderwijs. 

• Deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding 

• Oproepen van leerlingen (en hun ouders) bij medische begeleidingsvraagstukken en 
schoolverzuim 

• Terugkoppelen naar de CvB van contacten met de ouders, waarna vervolgafspraken worden 
gemaakt 

• Geven van voorlichting  

• Bijhouden van relevante ontwikkelingen ten aanzien van aanpak en begeleiding van leerlingen 
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BIJLAGE 6 – SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SO 
Het schoolondersteuningsprofiel zal in 2019-2020 worden bijgesteld. Hierover vindt overleg plaats 
met het samenwerkingsverband. 
 

Mozarthof, voor een volwaardige toekomst 

Inleiding Dit is het schoolondersteuningsprofiel van de afdeling 

Speciaal Onderwijs van Mozarthof. Mozarthof is een 
school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

aan zeer moeilijk lerenden (ZML) in de leeftijd van vier 
tot twintig jaar. Onze school is gevestigd in een rustige 

bosrijke wijk in Hilversum en biedt onderwijs aan 

kinderen en jongeren met speciale 
onderwijsbehoeften. 

Mozarthof heeft circa 185 leerlingen.  
Leerlingen van 4 tot 12 jaar gaan naar de SO afdeling 

en in de VSO afdeling wordt onderwijs geboden aan 
leerlingen van 12  tot 20 jaar.  

Er zitten ca. 55 leerlingen in de afdeling SO en 130 
leerlingen in het VSO.  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs geeft 
vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring 

af. 
Daarna geeft de Commissie van Begeleiding, (CvB) 

van Mozarthof advies aan de directie van de school om 
de leerling ook daadwerkelijk te plaatsen.  

Adresgegevens 

van de school 
Naam directeur  

Mozarthof                

Mozartlaan 29-31 
1217 CM Hilversum 

035-6241932 
info@mozarthof.nl 

website: www.mozarthof.nl 
 

postbus 1035 
1200 BA Hilversum 

 
Directeur: Trix Stöve      t.stove@mozarthof.nl 

Bestuur: Ed Knies          e.knies@mozarthof.nl 

Welke regio 
bedient 

Mozarthof 

Het voedingsgebied van Mozarthof beslaat grofweg 
een straal van 30 kilometer rond Hilversum.  

Leerlingen komen uit diverse gemeenten waaronder 
Hilversum, Naarden, Bussum, Weesp, Laren, Huizen, 

Eemnes, Baarn, Soest, Wijdemeren, Muiden, Stichtse 
Vecht en de Ronde Venen.   

De meeste leerlingen maken gebruik van het 
taxivervoer om op school te komen. 

mailto:info@mozarthof.nl
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Het pedagogisch-

didactisch 
klimaat.  

 

Mozarthof geeft onderwijs op maat waarbij 

voorspelbaarheid, nabijheid en ondersteuning naar 
zelfstandigheid kernwoorden zijn. 

De leerlingen volgen een leerroute die is afgestemd op 
hun onderwijsbehoeften. Deze leerroutes zijn 

gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief dat voor 
de leerling is vastgesteld. We onderscheiden in ons 

aanbod vier perspectieven, die gericht zijn op;  
1. uitstroom naar het voortgezet speciaal 

onderwijs, ervaringsgerichte dagbesteding 
2. uitstroom naar het voortgezet speciaal 

onderwijs, licht arbeidsmatige dagbesteding 

3. uitstroom naar het voortgezet speciaal 
onderwijs, arbeidsmatige dagbesteding 

4. uitstroom naar het voortgezet onderwijs met 
uitstroom naar (begeleide) arbeid via de ZML 

leerlijn 
5. uitstroom naar regulier voortgezet onderwijs 

(Praktijkonderwijs of andere vorm van 
voortgezet onderwijs) of het voortgezet speciaal 

onderwijs. We werken toe naar uitstroom naar 
de sociale werkplaats, het vrije bedrijf of een 

vervolgopleiding op het Praktijkonderwijs of het 
Regionaal Opleidingscentrum (ROC) via de PO 

basisleerlijn 
Totale communicatie, duidelijke pedagogisch-

didactische regels en afspraken voor leerlingen en  

medewerkers zijn daarbij belangrijk en helder 
geformuleerd. 

In elke klas is een digibord aanwezig. Hierdoor zijn we 
in staat ons onderwijs zo realistisch mogelijk te 

maken. 
De school staat in een rustige omgeving en is verdeeld 

over twee naast elkaar gelegen locaties. De afdeling 
speciaal onderwijs (SO) is gehuisvest op nummer 31. 

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is gehuisvest 
op nummer 29. De school is licht en overzichtelijk. Er 

zijn ruimtes  waar onze leerlingen praktische 
vaardigheden oefenen. Kunst & cultuur en sport 

maken een belangrijk onderdeel uit van het aanbod. 
Onze schoolpleinen zijn veilig en afgeschermd van de 

openbare weg.  

Mozarthof maakt 
deel uit van het 

samenwerkingsve
rband Unita, wat 

een dekkend 

Leerlingen van Mozarthof hebben een verstandelijke 
beperking (IQ < 55)  

Veel leerlingen hebben naast hun verstandelijke 
beperking ook bijkomende problematiek; autisme, 

PDD-NOS, syndroom van Down, 
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netwerk aan 

voorzieningen 
heeft. 

hechtingsproblematiek of epilepsie. Ook kan er sprake 

zijn van een ernstige communicatiebeperking. 
Op Mozarthof zitten ook leerlingen met een  IQ tussen 

55 en 70. Deze leerlingen functioneren door hun 
bijkomende beperkingen op een lager niveau. 

Daardoor zijn ze eveneens toelaatbaar op Mozarthof. 
Hierbij speelt de behoefte aan structuur en 

ondersteuning bij de sociaal emotionele ontwikkeling 
een rol.  

Daarnaast verzorgt onze school onderwijs aan 
leerlingen met een meervoudige beperking.  

Een deel van de leerlingen op Mozarthof is afkomstig 

uit het regulier of speciaal basisonderwijs. Het komt 
ook voor dat  leerlingen aangemeld worden vanuit de 

thuissituatie of via een kinderdagcentrum of medisch 
kinderdagverblijf.  

Over het algemeen stromen de leerlingen van het SO 
uit naar het VSO. Enkele leerlingen maken de overstap 

naar het Praktijkonderwijs.  
Het opgestelde ontwikkelingsperspectief is leidend 

voor de aangeboden leerroute. 

Gespecialiseerde 

begeleiding en 

ondersteuning 
die wordt 

geboden. 

• De commissie van begeleiding – waarvan een arts 

van de GGD, orthopedagogen, maatschappelijk 

werkende en de directie deel uitmaken – volgt en 
begeleidt de leerlingen gedurende hun 

schoolloopbaan. 
• Binnen de school werken we met vijf 

ontwikkelperspectieven. De perspectieven zijn 
gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen. Deze worden beschreven in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP). 

• Bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief 
door de commissie voor de begeleiding werken we 

sturend. De leerroutes – waarin het leeraanbod en 
de te behalen doelen beschreven staan – zijn 

gekoppeld aan de perspectieven. We streven naar 
een ambitieuze leerroute voor elke leerling.  

• We werken met doelen die we willen behalen voor 

elk perspectief (de schoolstandaarden). Leerlingen 
kunnen hiervan afwijken. We bieden voldoende 

verwerkingstijd aan, zodat elke leerling zich naar 
zijn mogelijkheden kan ontwikkelen. Er wordt 

convergent gedifferentieerd. Het onderwijs wordt in 
kleine stapjes en gestructureerd aangeboden. 

• Er wordt steeds de koppeling gemaakt tussen het 
aanbod op school en de toepasbaarheid in het 

dagelijks leven. Dit doen wij om leerlingen voor te 
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bereiden op een zo zelfstandig mogelijk 

functioneren in de maatschappij. 
• De sterke kanten en interesses van de leerling 

worden ingezet om een volgende stap te maken in 
de ontwikkeling. 

• We werken met een passend aanbod door de inzet 
van specialistische kennis. Hierbij valt te denken 

aan fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of 
orthopedagogische muziek beoefening (OMB) of 

extra sport beoefening. 
• Ons onderwijs is maatwerk. Groepsgericht waar kan 

en individueel waar nodig.  

Het team Op Mozarthof werken we volgens de principes van het 
handelingsgericht werken (HGW). Er is een teambrede 

deskundigheid (kennis, vaardigheden en attitude) over 
de leerlingen die onze school bezoeken.  

Waar dat wenselijk of noodzakelijk is, werken we 
multidisciplinair. Er zijn verschillende specialisten aan 

school verbonden. 
In de commissie van begeleiding (CvB) worden de 

leerlingen gevolgd en besproken als daar aanleiding 
toe is. 

 

We hanteren de volgende uitgangspunten: 
• De leerkracht is de spil binnen het onderwijs en heeft 

een signalerende functie. 
• Er wordt gewerkt volgens het principe één kind één 

plan. 
• De leerkracht werkt nauw samen met 

ouders/verzorgers en met de verschillende 
ondersteunende disciplines. 

 
We zijn orthodidactisch sterk, wat blijkt uit: 

• Klassenmanagement  

• Instructievaardigheid 
• Het werken met ontwikkelingsperspectieven  

• Het werken met onderwijsarrangementen  
 

We zijn orthopedagogisch sterk, wat blijkt uit: 
• Kennis van stoornissen 

• Werken vanuit een sociaal klimaat waarin leerlingen 
zich veilig voelen en tot leren kunnen komen 

• Kennis en deskundigheid m.b.t. de aanpak van 
gedrag 

• Een orthopedagogische grondhouding die zich 
kenmerkt door het uitgaan van kwaliteiten en 

mogelijkheden van onze leerlingen. 
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• Heldere zorgstructuur passend bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen 
 

We zijn communicatief sterk, wat blijkt uit: 
• De inzet van totale communicatie om het leren via 

verschillende informatiekanalen te bevorderen. 
• Kennis van ‘Nederlands met gebaren’ 

We bieden de 

volgende 
onderwijsarrange

menten 

We onderscheiden op Mozarthof verschillende vormen 

van ondersteuning die zijn vorm gegeven in onze 
leerroutes 1 t/m 5. Voor de leerroutes 1 en 2 is een 

hoge onderwijsbekostiging afgegeven om ze te 
plaatsen in een kleine groep met meer dan gemiddelde  

begeleiding dan in leerroute 3 t/m 5 geboden kan 
worden. 

Dit zijn de onderwijsarrangementen. 
 

Als een leerling intensieve begeleiding nodig heeft op 
het gebied van lichamelijke verzorging en/of 

gedragsondersteuning die de begeleiding die de 
Mozarthof kan bieden te boven gaat, dan wordt een 

onderwijs-zorg arrangement ingezet. Dit kan in alle 
leerroutes nodig zijn en daarmee voorkomen. 

Met inzet van gelden uit de WMO, WLZ of PGB wordt 

extra zorgondersteuning bekostigd. Voor deze inzet 
worden zorgmedewerkers van Sherpa ingezet, 

waarmee Mozarthof een overeenkomst heeft gesloten. 
Dit om de rust, regelmaat en voorspelbaarheid door 

vaste medewerkers, die daarmee onderdeel gaan 
uitmaken van de Mozarthof, te garanderen. 

 
Aan de school zijn verschillende specialisten verbonden 

die vanuit hun expertise geconsulteerd kunnen 
worden.  

Groeps-

samenstelling 

Leerlingen vanaf 4 jaar kunnen geplaatst worden op de 

Mozarthof. 
Op de SO afdeling zijn de groepen samengesteld op 

basis van leeftijd en niveau. We gebruiken hierbij het 
ontwikkelingsperspectief als uitgangspunt. Bij de 

indeling van onze groepen wordt ook rekening 
gehouden met de sociale en emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen.  

Voor welke 

leerlingen is 

Mozarthof de 
aangewezen 

school? 

Mozarthof kan onderwijs bieden aan leerlingen die op 

hun 4e jaar ongeveer een ontwikkelingsleeftijd van 18 

maanden hebben en waarbij de verwachting is dat er 
op allerlei functioneringsgebieden groei doorgemaakt 

zal kunnen worden. 
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Bij het ontwikkelingsperspectief 1 kunnen de leerlingen 

functioneren in een groep van minimaal 7 leerlingen, 
met begeleiding van één leerkracht en één (fulltime) 

onderwijsassistent. 
Leerlingen met de perspectieven 2 t/m 5 kunnen 

functioneren in een groep van minimaal 12 leerlingen 
met begeleiding van één leerkracht en soms een (part-

time) onderwijsassistent. 
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 

schoolplaatsing is dat de leerling zich prettig voelt in 
een schoolse situatie. Dit houdt o.a. in dat de leerling 

het ritme van de groep in een rooster kan volgen. 

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de veiligheid 
van de leerling én van de omgeving bewaard kan 

blijven. 
  

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan 
worden, kan Mozarthof onderwijs bieden. 

Mochten deze voorwaarden nog niet zijn ingevuld, dan 
is plaatsing in een andere setting een betere optie voor 

de leerling. 

(vak)leerkrachten 

en specialisten 

Alle leerlingen van Mozarthof krijgen les van een 

leerkracht of een zorgbegeleider. Vaak ook werkt er 

een onderwijsassistente op de groep. 
Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de 

leerlingen wordt de assistentie ingezet.  
Naast leerkrachten en ondersteuners kent de school 

een team van specialisten; orthopedagogen, een 
maatschappelijk werkende, logopedisten, 

ergotherapeut, fysiotherapeut, consulenten stage en 
arbeid, vakleerkrachten voor gymnastiek, drama en 

muziek.  

Aanmelding en 
inschrijvings-

procedure 

Om toegelaten te kunnen worden op Mozarthof hebben 
leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig van 

het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita.  
Daarna beslist de school t.a.v. de daadwerkelijke 

plaatsing. 
 

In de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure komen 
de onderstaande punten aan de orde: 

• Oriëntatiegesprek met ouders en de afdelingsleider 
• Aanmelding door ouders 

• Observatie op de huidige school of voorschoolse 
instelling 

• Opvragen van de gegevens van de leerling in 
overleg met ouders 

• Bespreking van de leerling in de CvB 
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• Voorlopig vaststellen van het 

ontwikkelingsperspectief door CvB 
Binnen zes weken na plaatsing wordt 

ontwikkelingsperspectief besproken met ouders en 
wordt deze ondertekend. 

Leerling-
begeleiding 

Op Mozarthof staan de doelen waaraan gewerkt wordt 
in het curriculum. Vanuit deze curriculums worden 

groepsplannen gemaakt. Hierin staat beschreven welke 

groepjes leerlingen aan bepaalde doelen werken.  
In een groep bieden we het onderwijs zoveel mogelijk 

in niveaugroepen aan.  
In september wordt voor elke leerling het 

onderwijsaanbod beschreven in het leerlingplan. In 
januari worden toetsen afgenomen waarna in februari/ 

maart het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld 
wordt. In juni volgt de eindevaluatie. 

Eén maal per jaar wordt de ontwikkeling van de 
leerling aan de hand van het ontwikkelingsperspectief 

besproken in de groepsbespreking. De behaalde 
toetsresultaten worden hierbij betrokken. 

In de groepsbespreking zijn leden van de CvB 
vertegenwoordigd. Indien nodig wordt het 

ontwikkelingsperspectief bijgesteld door de CvB en 

besproken met ouders. 

Betrokkenheid 

van de ouders  

Mozarthof ziet de ouders als pedagogisch partner. Ons 

uitgangspunt is dat wij gezamenlijk werken vanuit een 
gedeeld beeld van de mogelijkheden en hulpvragen 

van het kind. Dit start al bij de eerste kennismaking in 

het oriëntatiegesprek. Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

• De professionals binnen de school maken gebruik 
van de ervaringsdeskundigheid van ouders met 

betrekking tot het eigen kind 
• Mozarthof streeft naar overeenstemming met ouders 

over het ontwikkelingsperspectief en de aan te 
bieden leerroute  

• Mozarthof biedt ondersteuning bij het maken van 
keuzes m.b.t. vrije tijd en later ook wonen en 

werken. 
 

In de eerste maand van het schooljaar vindt een 

verwachtingengesprek plaats met ouders. Ouders en 
de leerkracht  spreken hierin hun verwachtingen uit 

ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling voor 

het komende jaar.  
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Een huisbezoek maakt deel uit van de reguliere 

contacten met ouders. 
 

Soms wordt er aan individuele doelen gewerkt bij een 
leerling. Deze doelen zijn opgenomen in het 

leerlingplan. Dit wordt overlegd met de ouders. Zo 
nodig worden er tussentijds afspraken ingepland om 

met ouders de ontwikkeling van een leerling te 
bespreken. 

 
Woont een leerling niet meer thuis, dan wordt er met 

de mentor of voogd van de instelling een overleg 

gepland waarin het OPP wordt besproken. 

Het volgen van 

de vorderingen 
van de leerling 

en het digitaal 
leerlingvolg-

systeem (LVS) 

Leerlingen worden gevolgd via het leerlingvolgsysteem 

Logos van Datacare. We gebruiken de ZML leerlijnen 
en de Plancius leerlijnen. Voor taal en rekenen wordt in 

leerroute 5 gewerkt met de PO leerlijnen. 
In het LVS worden de doelen 2 maal per jaar 

geëvalueerd middels observaties. 
Jaarlijks worden de Cito toetsen voor ZML afgenomen. 

Daarnaast worden er nog andere toetsen afgenomen 
om de leerontwikkeling te volgen en het 

onderwijsaanbod af te stemmen. 

Welke toetsen worden afgenomen staat beschreven in 
de toetskalender.  

De manier 
waarop de school 

opbrengstgericht 
en 

handelingsgericht 
werkt. 

 

Om de kwaliteit te waarborgen en de leeropbrengsten 
van onze leerlingen te kunnen meten, werken we met 

schoolstandaarden.  
Daarnaast werken we volgens het principe van 

handelingsgericht werken (HGW).  
De doelen uit het LVS geven inhoud aan de 

arrangementen voor de leerlingen.   

De manier 
waarop de school 

investeert in het 
versterken van 

de handelings-
bekwaamheid en 

competenties van 
haar personeel. 

Mozarthof bewaakt en borgt de kwaliteit en de 
deskundigheid van personeel en beschrijft de wijze 

waarop dat gebeurt in het scholingsbeleid.  
Het scholingsbeleid op teamniveau heeft relatie met de 

ontwikkelingsdoelen die voortkomen uit het schoolplan 
en de jaarplannen.  

Elk jaar wordt er een scholingsplan gemaakt. 
Dit plan heeft vier niveaus: 

1. Verplichte opleiding/scholing/training 
2. Scholing/trainingsactiviteiten passend binnen de 

organisatieontwikkeling 

3. Scholing/trainingsactiviteiten passend binnen de 
onderwijsinhoudelijke schoolontwikkeling 

4. Overige scholings/trainingsactiviteiten 
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Op Mozarthof werken we met een vastgestelde 

gesprekkencyclus, bestaande uit 
doelstellingengesprekken, voortgangsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken. 
 

Er vinden structureel klassenbezoeken plaats. Hierbij 
wordt gewerkt met een kijkwijzer waarin criteria zijn 

opgenomen met betrekking tot de basiscommunicatie 
en het direct instructiemodel.  

We werken samen met 

Bureau jeugdzorg Incidenteel 

Leerplicht-

ambtenaar 

Incidenteel 

Zorginstellingen Met Sherpa hebben we een overeenkomst gesloten 
t.a.v. de inzet van zorgmedewerkers op school. 

 
Er worden leerlingen doorverwezen naar het 

Robertshuis als de beperking een leerling zodanig in de 
weg zit dat hij/zij niet meer kan functioneren in de 

schoolsituatie. Waar mogelijk begeleidt het Robertshuis 
de leerlingen weer terug naar Mozarthof. 

 

Ook wordt samengewerkt met de volgende 
Zorgpartners; de Bascule, ’s-Heerenloo, Amerpoort, 

Abrona, Reinaerde en Philadelphia. 
 

Aan de school in een naschoolse opvang verbonden. 
‘het Zandkasteel’ biedt opvang na schooltijd, op 

studiedagen, in weekenden en vakanties. Het 
Zandkasteel is gevestigd op het terrein van de school.  

De opvang kan o.a. bekostigd worden door de inzet 
van het persoonsgebonden budget. 

Zorg in beweging verzorgt naschoolse opvang op het 
gebied van sport. Er worden op allerlei locaties sport 

activiteiten verzorgd, ook op de Mozarthof. 

GGD Jeugdarts binnen Commissie van Begeleiding 

Medische en 

paramedische 
instellingen 

Incidenteel, arts voor verstandelijke beperkten. 

MEE Contacten met schoolmaatschappelijk werk Mozarthof  

Voogdij-
vereniging 

William Schrikkergroep 

Andere scholen  

(V)SO 
SBO 

Regulier 

Samenwerking via Speciaal Centraal,  

scholen voor cluster 3 onderwijs in midden Nederland. 
Reguliere en speciale scholen voor basisonderwijs en 

de Praktijkschool in de regio. 
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Landelijke vereniging speciaal onderwijs; LECSO 

Andere instanties Incidenteel 

SWV Unita voor het SO 
Qinas voor het VSO 

Overige samenwerkingsverbanden waar we mee 
samenwerken, afhankelijk van de woonplaats van de 

leerling. 

Onze sterke 

kanten zijn 

• Onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van de 

leerlingen, gericht op het verwerven van een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid. 

• Bieden van onderwijs-zorg arrangementen bij 
grotere zorg- of begeleidingsbehoefte waardoor de 

leerling het onderwijs op school kan blijven volgen. 

• We werken aan realistische doelen 
• Onderwijs praktisch toepasbaar maken voor het 

dagelijks leven 
• Naast onderwijs zijn wij ook gericht op begeleiding 

richting wonen, werken en vrije tijd 
• Zorgen voor voorspelbaarheid en nabijheid, voor 

een veilig en vertrouwd klimaat voor leerlingen en 
hun ouders 

• Het vergroten van het zelfvertrouwen 
• Inzet van ‘Totale Communicatie’ 

• Ruimte voor de ontplooiing van creatieve kwaliteiten 
• Begeleiden van leerlingen met een stoornis binnen 

het autistisch spectrum 
• Onderwijs aan leerlingen met een complexe 

hulpvraag 

Wat willen we 
ontwikkelen 

• Verder ontwikkelen van het opbrengstgericht 
werken 

• Een onderwijsarrangement voor leerlingen met zeer 
intensieve begeleidingsbehoeften t.a.v. gedrag 

• Een onderwijsarrangement op het snijvlak met het 
Praktijkonderwijs 

• Inzetten van onze expertise ten behoeve van het 
regulier onderwijs 

Verdere 

informatie 

Het schoolondersteuningsprofiel van de SO-afdeling 

van Mozarthof sluit aan op het 
schoolondersteuningsprofiel van de VSO-afdeling van 

de school. 
 
 
 
 
 
 



 

 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR, MOZARTHOF, MEI 2019 48 
 

BIJLAGE 7 – SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO 
Het schoolondersteuningsprofiel zal in 2019-2020 worden bijgesteld. Hierover vindt overleg plaats 
met het samenwerkingsverband. 
 
 

Mozarthof, voor een volwaardige toekomst 

Inleiding Dit is het schoolondersteuningsprofiel van de afdeling 

Voortgezet Speciaal Onderwijs van Mozarthof. 
Mozarthof is een school voor Speciaal en Voortgezet 

Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) in 
de leeftijd van vier tot twintig jaar. Onze school is 

gevestigd in een rustige bosrijke wijk in Hilversum en 
biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met speciale 

onderwijsbehoeften. 
Mozarthof heeft circa 185 leerlingen.  

Leerlingen van 4 tot 12 jaar gaan naar de SO afdeling 

en in de VSO afdeling wordt onderwijs geboden aan 
leerlingen van 12 tot 20 jaar.  

Er zitten ca. 60 leerlingen in de afdeling SO en 125 
leerlingen in het VSO.  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs geeft 
vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring 

af. 
Daarna geeft de Commissie van Begeleiding, (CvB) 

van Mozarthof advies aan de directie van de school om 
de leerling ook daadwerkelijk te plaatsen.  

Adresgegevens 

van de school 
Naam directeur  

Mozarthof                

Mozartlaan 29-31 
1217 CM Hilversum 

035-6241932 
info@mozarthof.nl 

website: www.mozarthof.nl 
 

postbus 1035 
1200 BA Hilversum 

 
Directeur: Trix Stöve t.stove@mozarthof.nl 

Bestuur: Ed Knies  e.knies@mozarthof.nl 

Welke regio 
bedient 

Mozarthof 

Het voedingsgebied van Mozarthof beslaat grofweg 
een straal van 30 kilometer rond Hilversum. Leerlingen 

komen uit diverse gemeenten waaronder Hilversum, 
Naarden, Bussum, Weesp, Laren, Huizen, Eemnes, 

Baarn, Soest, Wijdemeren, Muiden, Stichtse Vecht en 
de Ronde Venen.   

mailto:info@mozarthof.nl
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De meeste leerlingen maken gebruik van het 

taxivervoer om op school te komen. 

Het pedagogisch-

didactisch 
klimaat.  

 

Mozarthof geeft onderwijs op maat waarbij 

voorspelbaarheid, nabijheid en ondersteuning naar 
zelfstandigheid kernwoorden zijn. 

De leerlingen volgen een leerroute die is afgestemd op 
hun onderwijsbehoeften. Deze leerroutes zijn 

gekoppeld aan het uitstroomperspectief dat voor de 

leerling is vastgesteld. We onderscheiden in ons 
aanbod vier perspectieven, die gericht zijn op;  

1. uitstroom naar ervaringsgerichte dagbesteding 
2. uitstroom naar licht arbeidsmatige dagbesteding 

3. uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding 
4. uitstroom naar beschermd werken of het vrije 

bedrijf  
5. uitstroom naar vervolgopleiding op het Regionaal 

Opleidingscentrum (ROC) 
Stage maakt een wezenlijk onderdeel uit van het 

leeraanbod op de VSO afdeling. 
 

In de onderbouw wordt er gewerkt aan de 
basisvaardigheden van de praktijkvakken, de 

middenbouw is gericht op werkervaringsprojecten 

(WEP). Dit zijn stages begeleid door leerkrachten van 
de school (intern of extern) en in de bovenbouw 

worden externe stages gelopen. 
 

Er zijn twee consulenten stage en uitstroom aan de 
school verbonden. Zij hebben een groot netwerk aan 

contacten. De consulenten stage en uitstroom 
begeleiden de leerlingen tijdens de externe stage. 

 
Totale communicatie, duidelijke pedagogisch-

didactische regels en afspraken voor leerlingen en  
medewerkers zijn daarbij belangrijk en helder 

geformuleerd. 
In elke klas is een digibord aanwezig. Hierdoor zijn we 

in staat ons onderwijs zo realistisch mogelijk te 

maken. Er zijn ruimtes waar onze leerlingen praktische 
vaardigheden oefenen. 

De school staat in een rustige omgeving en is verdeeld 
over twee naast elkaar gelegen locaties. De school is 

licht en overzichtelijk. Er zijn ruimtes waar onze 
leerlingen praktische vaardigheden oefenen. 

Onze schoolpleinen zijn veilig en afgeschermd van de 
openbare weg.  
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Mozarthof maakt 

deel uit van het 
samenwerkings-

verband Qinas, 
wat een dekkend 

netwerk aan 
voorzieningen 

heeft. 

Leerlingen van Mozarthof hebben een verstandelijke 

beperking (IQ < 55)  
Veel leerlingen hebben naast hun verstandelijke 

beperking ook bijkomende problematiek; autisme, 
PDD-NOS, syndroom van Down, 

hechtingsproblematiek of epilepsie. Ook kan er sprake 
zijn van een ernstige communicatiebeperking. 

Op Mozarthof zitten ook leerlingen met een IQ tussen 
55 en 70. Deze leerlingen functioneren door hun 

bijkomende beperkingen op een lager niveau. 
Daardoor zijn ze eveneens toelaatbaar op Mozarthof. 

Hierbij speelt de behoefte aan structuur en 

ondersteuning bij de sociaal- emotionele ontwikkeling 
een rol.  

Daarnaast verzorgt onze school onderwijs aan 
leerlingen met een meervoudige beperking.  

Met ingang van september 2017 zijn we gestart met 
een pilot groep om ZMOLK leerlingen een afgestemd 

onderwijs aanbod te geven. 
Een deel van de leerlingen op de VSO afdeling van 

Mozarthof is afkomstig uit het regulier of speciaal 
basisonderwijs.  

De meeste leerlingen zijn afkomstig van de SO 
afdeling van Mozarthof dat onderwijs verzorgt aan 

leerlingen van 4 tot 12 jaar. 
Het opgestelde uitstroomperspectief is leidend voor de 

aangeboden leerroute. 

Gespecialiseerde 
begeleiding en 

ondersteuning 
die wordt 

geboden. 

• De commissie van begeleiding – waarvan een arts 
van de GGD, orthopedagogen, maatschappelijk 

werkende en de directie deel uitmaken – volgt en 
begeleidt de leerlingen gedurende hun 

schoolloopbaan. 
• Binnen de school werken we met vijf 

ontwikkelingsperspectieven. De perspectieven zijn 
gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen. Deze worden beschreven in het 
document ontwikkelingsperspectief. 

• Bij het vaststellen van het perspectief door de 

commissie van begeleiding werken we sturend. De 
leerroutes – waarin het leeraanbod en de te behalen 

doelen beschreven staan – zijn gekoppeld aan de 
perspectieven. We streven naar een ambitieuze 

leerroute voor elke leerling.  
• We werken met doelen die we willen behalen voor 

elk perspectief (de schoolstandaarden). Leerlingen 
kunnen hiervan afwijken. We bieden voldoende 
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verwerkingstijd aan, zodat elk kind zich naar zijn 

mogelijkheden kan ontwikkelen.  
Het onderwijs wordt in kleine stapjes en 

gestructureerd aangeboden. 
• Er wordt steeds de koppeling gemaakt tussen het 

aanbod op school en de toepasbaarheid in het 
dagelijks leven. Dit doen wij om leerlingen voor te 

bereiden op een zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in de maatschappij. Het lopen van 

stage is een belangrijk onderdeel van de vorming 
van onze leerlingen. 

• De sterke kanten en interesses van de leerling 

worden ingezet om een volgende stap te maken in 
de ontwikkeling. 

• We werken met een passend aanbod door de inzet 
van specialistische kennis. Hierbij valt te denken 

aan logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, 
motorische remedial teaching (MRT) of 

orthopedagogische muziek beoefening (OMB) 
• Ons onderwijs is maatwerk. Groepsgericht waar kan 

en individueel waar nodig.  

Het team Op Mozarthof werken we volgens de principes van het 

handelingsgericht werken (HGW). Er is een teambrede 

deskundigheid (kennis, vaardigheden en attitude) over 
de leerlingen die onze school bezoeken.  

Waar dat wenselijk of noodzakelijk is, werken we 
multidisciplinair. Er zijn verschillende specialisten aan 

school verbonden. 
In de commissie van begeleiding (CvB) worden de 

leerlingen gevolgd en besproken als daar aanleiding 
toe is. 

 
We hanteren de volgende uitgangspunten: 

• De leerkracht is de spil binnen het onderwijs en heeft 
een signalerende functie. 

• Er wordt gewerkt volgens het principe één kind één 
plan. 

• De leerkracht werkt nauw samen met 

ouders/verzorgers en met de verschillende 
ondersteunende disciplines. 

 
We zijn orthodidactisch sterk, wat blijkt uit: 

• Klassenmanagement  

• Instructievaardigheid 

• Het werken met ontwikkelingsperspectieven 
• Het werken met onderwijsarrangementen  
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We zijn orthopedagogisch sterk, wat blijkt uit: 

• Kennis van stoornissen 
• Werken vanuit een sociaal klimaat waarin leerlingen 

zich veilig voelen en tot leren kunnen komen 
• Kennis en deskundigheid m.b.t. de aanpak van 

gedrag 
• Een orthopedagogische grondhouding die zich 

kenmerkt door het uitgaan van kwaliteiten en 
mogelijkheden van onze leerlingen. 

• Heldere zorgstructuur passend bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 

We zijn communicatief sterk, wat blijkt uit: 
• De inzet van totale communicatie om het leren via 

verschillende informatiekanalen te bevorderen. 
• Kennis van ‘Nederlands met gebaren’ 

We bieden de 
volgende 

onderwijs-
arrangementen 

We onderscheiden op Mozarthof  verschillende vormen 
van ondersteuning vanuit onze schoolstandaarden. 

Wanneer de leerling onderwijs krijgt dat past binnen 
de vastgestelde leerroute, spreken we over een 

basisarrangement.  
Naast het basisarrangement bieden we een verdiept 

arrangement voor leerlingen die werken aan doelen 

boven de schoolstandaarden. Er is een intensief 
arrangement voor leerlingen voor wie het voldoen aan 

de schoolstandaarden (nog) niet mogelijk is. 
 

Daarnaast zijn er groepsarrangementen voor: 
• Leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. 

• Leerlingen met een meer dan voor ZML gemiddelde 
behoefte aan voorspelbaarheid en structuur 

• Leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag 
 

Er zijn individuele arrangementen mogelijk voor 
leerlingen die: 

• intensieve ondersteuning nodig hebben t.a.v. de 
lichamelijke verzorging 

• intensieve ondersteuning nodig hebben t.a.v. 

gedragsregulatie 
 

Voor extra individuele ondersteuning wordt gebruik 
gemaakt van de inzet van zorgmedewerkers van 

Sherpa. Sherpa is een zorginstelling in de regio ’t Gooi. 
Soms wordt de individuele ondersteuning geclusterd 

ingezet binnen de groep. Uitgangspunt van de extra 
zorgondersteuning is dat de leerling blijvend het 
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onderwijs zoals dat op Mozarthof wordt aangeboden, 

kan volgen. 
 

Aan de school zijn verschillende specialisten verbonden 
die vanuit hun expertise geconsulteerd kunnen 

worden.  

Groeps-

samenstelling 

Op de VSO afdeling zijn de groepen samengesteld op 

basis van leeftijd en niveau. We gebruiken hierbij het 

ontwikkelingsperspectief als uitgangspunt. Bij de 
indeling van onze groepen wordt ook rekening 

gehouden met de sociale- en emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen. 

Het VSO bestaat uit drie fasen; 
• De brugklas 

• De middengroep 
• De eindgroep 

Binnen deze fases zien we een opbouw naar 
zelfstandigheid en het werken in de praktijk. 

Gedurende de VSO loopbaan van de leerling zal de 
nadruk steeds meer op het toepassen van praktische 

vaardigheden liggen om de leerlingen voor te bereiden 
op hun uitstroombestemming. 

 

In het VSO wordt gewerkt met een individueel rooster 
per leerling. Leerlingen gaan vanuit hun vaste 

stamgroep naar verschillende vakken op bepaalde 
momenten.  

De leerlingen van het VSO werken in vaste lesuren 
volgens het rooster. 

Voor welke 
leerlingen is 

Mozarthof de 

aangewezen 
school? 

Mozarthof kan onderwijs bieden aan leerlingen die een 
ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 3 jaar hebben bij 

een kalenderleeftijd van 12 jaar. Hierbij is de 

verwachting dat er op allerlei functioneringsgebieden 
groei doorgemaakt zal kunnen worden. 

 
Bij het uitstroomperspectief 1 kunnen de leerlingen 

functioneren in een groep van minimaal 7 leerlingen, 
met begeleiding van één leerkracht en één (fulltime) 

onderwijsassistent. 
 

Leerlingen met de perspectieven 2 t/m 5 kunnen 
functioneren in een groep van minimaal 12 leerlingen 

met begeleiding van één leerkracht en soms een (part-
time) onderwijsassistent. 

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
schoolplaatsing is dat de leerling zich prettig voelt in 
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een schoolse situatie. Dit houdt o.a. in dat de leerling 

het ritme van de groep in een rooster kan volgen. 
Een tweede belangrijke voorwaarde is dat de veiligheid 

van de leerling én van de omgeving bewaard kan 
blijven. 

  
Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan 

worden, kan Mozarthof onderwijs bieden. 
Mochten deze voorwaarden nog niet zijn ingevuld, dan 

is plaatsing in een andere setting een betere optie voor 
de leerling. 

(vak)leerkrachten 

en specialisten 

Alle leerlingen van Mozarthof krijgen les van een 

leerkracht. Vaak ook werkt er een klassenassistente of 
leerkrachtondersteuner op de groep. 

Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de 
leerlingen wordt de assistentie ingezet.  

Naast leerkrachten en ondersteuners kent de school 
een team van specialisten; orthopedagogen, een 

maatschappelijk werkende, logopedisten, 
ergotherapeut, fysiotherapeut, consulenten stage en 

uitstroom en een speltherapeute. Er zijn 
vakleerkrachten voor gymnastiek, drama en muziek.  

Een arts van de GGD heeft zitting in de commissie van 

begeleiding en voert gezondheidsonderzoeken uit. 

Aanmelding en 

inschrijvings- 
procedure 

Om toegelaten te kunnen worden op Mozarthof hebben 

leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig van 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Qinas.  

Daarna beslist de school t.a.v. de daadwerkelijke 
plaatsing. 

 
In de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure komen 

de onderstaande punten aan de orde: 

• Oriëntatiegesprek met ouders en de afdelingsleider 
• Aanmelding door ouders 

• Observatie op de huidige school of voorschoolse 
instelling 

• Opvragen van de gegevens van de leerling in 
overleg met ouders 

• Bespreking van de leerling in de CvB 
• Voorlopig vaststellen van het 

ontwikkelingsperspectief door CvB 
• Beschrijven van de begeleidingsbehoefte.  

Binnen zes weken na plaatsing wordt het 
ontwikkelingsperspectief besproken met ouders en 

wordt deze ondertekend. 
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Leerling-

begeleiding 

Op Mozarthof werken we met de CED leerlijnen. De 

doelen uit de leerlijnen zijn opgenomen in LOGOS, 
waarin het OPP een digitaal leerlingvolgsysteem zit. 

Vanuit LOGOS worden groepsplannen gemaakt. Hierin 
staat beschreven welke groepjes leerlingen aan 

bepaalde doelen werken.  
In een groep bieden we het onderwijs zoveel mogelijk 

in niveaugroepen aan.  
In september wordt voor elke leerling het 

onderwijsaanbod beschreven. In maart wordt dit plan 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In juni volgt de 

eindevaluatie. 

Eén maal per jaar wordt de ontwikkeling van de 
leerling aan de hand van het ontwikkelingsperspectief 

besproken in de groepsbespreking. De behaalde 
toetsresultaten worden hierbij betrokken. 

In de groepsbespreking zijn leden van de CvB 
vertegenwoordigd. Indien nodig wordt het perspectief 

bijgesteld door de CvB. 

Betrokkenheid 

van de ouders  

Mozarthof ziet de ouders als pedagogisch partner. Ons 

uitgangspunt is dat wij gezamenlijk werken vanuit een 
gedeeld beeld van de mogelijkheden en hulpvragen 

van het kind. Dit start al bij de eerste kennismaking in 

het oriëntatiegesprek.Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

• De professionals binnen de school maken gebruik 
van de ervaringsdeskundigheid van ouders met 

betrekking tot het eigen kind 
• Mozarthof streeft naar overeenstemming met ouders 

over het ontwikkelingsperspectief en de aan te 

bieden leerroute  

• Mozarthof biedt ondersteuning bij het maken van 

keuzes m.b.t. wonen, werken en vrije tijd 
 

In de eerste maand van het schooljaar vindt een 

verwachtingengesprek plaats met ouders. Ouders en 
de leerkracht spreken hierin hun verwachtingen uit ten 

aanzien van de ontwikkeling van de leerling voor het 
komende jaar.  

Een huisbezoek maakt deel uit van de reguliere 
contacten met ouders. 

 
Aan het groepsplan kan een leerlingplan gekoppeld 

worden wanneer de leerling aan een specifiek doel 
gaat werken. Dit wordt overlegd met de ouders. Zo 

nodig worden er tussentijds afspraken ingepland om 
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met ouders de ontwikkeling van een leerling te 

bespreken. 
 

Woont een leerling niet meer thuis, dan wordt er met 
de mentor of voogd van de instelling een overleg 

gepland waarin het OPP wordt besproken. 

Het volgen van 

de vorderingen 

van de leerling 
en het digitaal 

leerlingvolg-
systeem (LVS) 

Leerlingen worden gevolgd via het leerlingvolgsysteem 

LOGOS van Datacare. We gebruiken de ZML leerlijnen 

en de Plancius leerlijnen. 
In het LVS worden de doelen 2 maal per jaar 

geëvalueerd middels observaties. 
Jaarlijks worden de Cito toetsen voor ZML afgenomen. 

Daarnaast worden er nog andere toetsen afgenomen 
om de leerontwikkeling te volgen en het 

onderwijsaanbod af te stemmen. 
Welke toetsen worden afgenomen staat beschreven in 

de toetskalender.  

De manier 
waarop de school 

opbrengstgericht 
en 

handelingsgericht 
werkt. 

 

Om de kwaliteit te waarborgen en de leeropbrengsten 
van onze leerlingen te kunnen meten, werken we met 

schoolstandaarden.  
Daarnaast werken we volgens het principe 

handelingsgericht werken (HGW).  
De doelen uit het LVS geven inhoud aan het 

onderwijsaanbod voor de leerlingen.   

De manier 

waarop de school 
investeert in het 

versterken van 

de handelings-
bekwaamheid en 

competenties van 
haar personeel. 

Mozarthof bewaakt en borgt de kwaliteit en de 

deskundigheid van personeel en beschrijft de wijze 
waarop dat gebeurt in het scholingsbeleid.  

Het scholingsbeleid op teamniveau heeft relatie met de 

ontwikkelingsdoelen die voortkomen uit het schoolplan 
en de jaarplannen.  

 
Elk jaar wordt er een scholingsplan gemaakt. 

Dit plan heeft vier niveaus: 
1. Verplichte opleiding/scholing/training 

2. Scholing/trainingsactiviteiten passend binnen de 
organisatieontwikkeling 

3. Scholing/trainingsactiviteiten passend binnen de 
onderwijsinhoudelijke schoolontwikkeling 

4. Overige scholings-/trainingsactiviteiten 
 

Op Mozarthof werken we met een vastgestelde 
gesprekkencyclus, bestaande uit 

doelstellingengesprekken, voortgangsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken. 
 

Er vinden structureel klassenbezoeken plaats. Hierbij 
wordt gewerkt met een kijkwijzer waarin criteria zijn 
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opgenomen met betrekking tot de basiscommunicatie 

en het direct instructiemodel.  
 

We werken samen met 

Bureau jeugdzorg Incidenteel 

Leerplicht-

ambtenaar 

Incidenteel 

Zorginstellingen Er wordt t.a.v. de zorgbegeleiding in de school 
samengewerkt met Sherpa. 

 
Ook met andere zorginstellingen wordt samengewerkt; 

Amerpoort, Abrona, Reinaerde en Philadelphia. 
Voor vragen t.a.v. de geestelijke gezondheid werken 

we samen met de Bascule. 
 

Aan de school in een naschoolse opvang verbonden. 
‘het Zandkasteel’ biedt opvang na schooltijd, op 

studiedagen, in weekenden en vakanties. Het 
Zandkasteel is gevestigd op het terrein van de school.  

De opvang kan o.a. bekostigd worden door de inzet 
van het persoonsgebonden budget. 

Ook ‘Zorg in Beweging’ is actief met naschoolse 

opvang op de Mozarthof. 

GGD Jeugdarts binnen Commissie van Begeleiding 

Medische en 
paramedische 

instellingen 

Incidenteel 

MEE Contacten met schoolmaatschappelijk werk Mozarthof  

Voogdij-

vereniging 

William Schrikkergroep 

Andere scholen  
(V)SO 

SBO 
Regulier 

Samenwerking via Speciaal Centraal,  
scholen voor cluster 3 onderwijs in midden Nederland. 

Reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, de 
Praktijkschool en scholen voor speciaal (basis) 

onderwijs in de regio. 

Andere instanties Incidenteel 

SWV Qinas 

Onze sterke 
kanten zijn 

• Onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van de 
leerlingen, gericht op het verwerven van een zo 

groot mogelijke zelfstandigheid. 
• We werken aan realistische doelen 

• Onderwijs praktisch toepasbaar maken voor het 

dagelijks leven 
• Naast onderwijs zijn wij ook gericht op begeleiding 

richting wonen, werken en vrije tijd 
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• Zorgen voor voorspelbaarheid en nabijheid, voor 

een veilig en vertrouwd klimaat voor leerlingen en 
hun ouders 

• Het vergroten van het zelfvertrouwen 
• Inzet van ‘Totale Communicatie’ 

• Ruimte voor de ontplooiing van creatieve kwaliteiten 
• Begeleiden van leerlingen met een stoornis binnen 

het autistisch spectrum 
• Onderwijs aan leerlingen met een licht 

verstandelijke beperking en externaliserend gedrag 
• Onderwijs aan leerlingen met een complexe 

hulpvraag 

Wat willen we 
ontwikkelen 

• Een onderwijsarrangement voor leerlingen met zeer 
intensieve begeleidingsbehoeften (ZMOLK) verder 

ontwikkelen. 
• Een onderwijsarrangement op het snijvlak met het 

Praktijkonderwijs 
• Inzetten van onze expertise ten behoeve van het 

regulier onderwijs en het samenwerkingsverband. 

Verdere 
informatie 

Het schoolondersteuningsprofiel van de SO-afdeling 
van Mozarthof sluit aan op het 

schoolondersteuningsprofiel van de VSO-afdeling van 
de school. 

 

 


