
 

 

ASS-onderwijsarrangement 2College Ruivenmavo 

 
Per 1 augustus 2018 biedt 2College Ruivenmavo een ASS-onderwijsarrangement voor leerlingen met 
een mavo-/havoniveau, in samenwerking met Mill-Hillcollege in Goirle. 
Beide scholen bieden een schakel van maximaal 2 jaar tussen het basisonderwijs en het reguliere 
voortgezet onderwijs voor leerlingen met een diagnose binnen ASS met een mavo/-havoniveau.  
Het ASS-onderwijsarrangement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vo-scholen die 
onder het samenwerkingsverband Portvolio vallen. Dit betekent dat leerlingen naar een school naar 
keuze kunnen gaan, als zij na het onderwijsarrangement kunnen doorstromen naar het reguliere 
onderwijs. 
Het ASS-onderwijsarrangement van 2College Ruivenmavo en het Mill-Hillcollege is ingericht voor 4 
schooljaren. In schooljaar 2021-2022 vindt binnen het Scholenoverleg van het samenwerkingsverband 
Portvolio een uitgebreide evaluatie van dit ASS-onderwijsarrangement plaats. Op basis hiervan zullen 
aanbevelingen worden gedaan aan alle scholen van het regulier onderwijs, zodat zij allemaal 
leerlingen met ASS toe kunnen laten en ondersteuning bieden bij hun schoolcarrière.   
 
 

Profiel 2College Ruivenmavo  

2CR maakt deel uit van de scholengroep 2College en verzorgt regulier mavo-onderwijs voor ongeveer 
385 leerlingen. 2CR is een kleinschalige school in de dorpskern van Berkel-Enschot. De school biedt 
haar leerlingen een veilige leeromgeving.  
In schooljaar 2017-2018 is de school gestart met gepersonaliseerd onderwijs volgens het Zweedse 
onderwijsmodel Kunskapsskolan om de ambitie zoals beschreven in de missie en visie nog beter waar 
te kunnen maken. Vanaf leerjaar 1 is er een ingroeimodel voor dit concept waarin doelgericht in 
plaats van taak/methodegericht gewerkt wordt. Hiervoor is het leerstof jaarklassensysteem 
losgelaten om leerlingen optimaal de gelegenheid te geven op eigen niveau en in eigen tempo naar 
het einddoel toe te werken. 
Door haar kleinschaligheid en de situering van de school, trekt zij veel leerlingen aan met een speciale 
ondersteuningsbehoefte. Kwetsbare (en minder kwetsbare) leerlingen met adviezen van kgt tot en 
met havo vinden hun weg naar de school. Dit vereist een gepersonaliseerde aanpak die de school met 
het nieuwe onderwijsconcept heeft gevonden. De medewerkers zijn door de jaren heen steeds meer 
ervaren en vertrouwd geraakt met deze uitdagende doelgroep. Bovenstaande maakt 2CR tot een 
ideale leeromgeving voor leerlingen die binnen de ASS omschrijving vallen. 
 

 

ASS-onderwijsarrangement 

2CR start op 1-8-2018 met een aanbod voor HAVO en VMBO-tl voor leerjaar 1 en 2 voor leerlingen 
met een diagnose binnen ASS of kenmerken van ASS; de school doet dit met inbegrip van de expertise 
van de huidige Frater van Gemertschool en het Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen het 
samenwerkingsverband, waarmee symbiosemogelijkheden ontstaan tussen regulier en speciaal 
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onderwijs conform de geest van de Wet Passend Onderwijs. Er is sprake van een tweejarige 
schakelperiode. De schakelperiode is zodanig ingericht dat leerlingen nadien in principe instromen in 
het regulier voortgezet onderwijs. Na twee jaar onderwijs binnen het ASS-onderwijsarrangement 
(AOA) beoordeelt de school of de leerling: 

a. een schakeladvies krijgt naar regulier onderwijs; in dit geval is de leerling zonder meer 
toelaatbaar tot iedere school voor regulier onderwijs op het niveau van de leerling; 

En beoordeelt de TAC of een leerling: 
b. een TLV krijgt voor het VSO; in dit geval vervolgt de leerling zijn onderwijs op een school voor 

speciaal onderwijs. 
In 2021, vier jaar na de start van AOA, vindt er een uitgebreide evaluatie plaats waarin aanbevelingen 
worden gedaan voor het overig regulier onderwijs binnen het samenwerkingsverband Portvolio. Het 
doel is dat alle scholen voor regulier onderwijs binnen het samenwerkingsverband leerlingen binnen 
ASS vanaf klas 1 zullen aannemen en begeleiden tot een einddiploma. 
 

Dagindeling  

De dagindeling binnen het gepersonaliseerd leerlingen is voor de leerlingen in de tussenvoorziening 
dezelfde als voor de reguliere leerlingen en ziet er als volgt uit: 
08u30 – 09u30                        coachgesprek – workshoptijd 
09u30 – 10u00                        dagstart met de stamgroep; NOS-journaal kijken, dag doornemen 
10u00 – 11u00                        leeractiviteiten 
11u00 – 11u15                        pauze 
11u15 – 12u45                        leeractiviteiten 
12u45 – 13u15                        pauze 
13u15 – 14u45                        leeractiviteiten 
14u45 – 15u00                        dagsluiting – terugblik op hoe de dag verlopen is 
15u00 – 15u15                        pauze 
15u15 – 16u00                        PT-uur (persoonlijk talent) optioneel keuzelessen 
 
Elke leeractiviteit heeft een specifiek doel, een andere doelgroep en een bijpassende groepsgrootte. 
Wij onderscheiden de volgende 6 leeractiviteiten: 
 
1. 

 

In een lezing staat het verhaal van de docent centraal en leidt de docent de 
dialoog over het onderwerp. 

 

2. 

 

In de workshop zijn leerlingen individueel aan het werk en worden zij 
begeleid door docenten. 

 

3. 

 

Tijdens een lab sessie werken leerlingen in groepen samen aan een 
onderzoek, een vraagstelling of een experiment. 
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4. 

 

In een communicatiesessie draait het om mondelinge opdrachten door actief 
gebruik van taal en oefening van communicatieve vaardigheden. 

 

5. 

 

In een seminar voeren leerlingen een discussie over essentiële vraagstukken 
van leerlingen binnen het vak. 

 

6.  

 

De stamgroep sessie vindt elke dag aan het begin van de dag plaats. Hier 
worden doelen en leerstrategieën besproken en ingepland. 

 

 

 
Doelgroep en toelating 

De doelgroep is tweeledig: 
1. Leerlingen die nu (schooljaar 2017-2018) in klas 1 van de Frater van Gemertschool zitten en 

vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn aangewezen op voortzetting van het onderwijs op een 
andere school. 

2. Leerlingen met een voor de Frater van Gemertschool passende onderwijs- en 
ondersteuningsvraag  die vanaf het schooljaar 2018-2019 vanuit het basisonderwijs instromen 
in het voortgezet onderwijs. 

 
Voor doelgroep 2 gelden de volgende toelatingseisen: 

- Er is een aantoonbare ondersteuningsbehoefte; de leerling heeft een diagnose ASS of 
kenmerken van ASS die dusdanig het leerproces in de weg staan dat ze belemmerend werken. 
Er ligt een onderzoeksrapport van een kinderarts, psycholoog of andere deskundige dat dit 
bevestigt.  

- De leerling heeft minstens een TL-advies; leerlingen met een KGT-advies zijn niet toelaatbaar. 
- De basisschool van herkomst levert een OPP aan waarmee de TAC-aanvraag door 2CR kan 

worden ingevuld. 
- De grenzen van de ondersteuningsbehoefte laten zich moeilijk bepalen. De diagnose categorie 

licht (regulier onderwijs), midden (AOA) of zwaar (VSO) is daardoor lastig. De TAC moet 
daarom voor het AOA een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven.  

 
Er is een quotering op het aantal plaatsen vastgesteld. 2CR reserveert voor het AOA in totaal 16 
plaatsen in twee cohorten. Bij een overaanmelding zorgt het samenwerkingsverband Portvolio voor 
een plaats op een van de overige scholen. De plaatsing gaat op volgorde van toewijzing van het TLV 
door de TAC. 
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Aanmeldingsprocedure  

Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor AOA melden hun kind rechtstreeks op 2CR aan. 
De aanmelding is niet gebonden aan de regionale aanmelddata van enig schooljaar. Dit om de druk op 
de TAC en de specialisten binnen de school te verlichten.  
Leerlingen die vanuit de basisschool instromen, kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Dit geldt 
ook voor leerlingen die zich tussentijds vanuit een andere school voor regulier onderwijs voor leerjaar 
1 aanmelden.  
Leerlingen die zich vanuit een andere school voor regulier onderwijs voor leerjaar 2 aanmelden, 
kunnen zich tot de kerstvakantie aanmelden.  
Voor de laatste twee groepen, zij-instromers, geldt dat zij uitsluitend kunnen worden geplaatst als het 
quotum van 16 nog niet is overschreden.  De school van herkomst doet een aanvraag bij de TAC. 
Alle aanmeldingen voor AOA worden ter beoordeling voorgelegd aan de TAC. 2CR kan uitsluitend tot 
plaatsing overgaan als er een TLV door de TAC wordt afgegeven. 

 

stappen in de aanmelding  

Vanaf september kunnen ouders en scholen voor primair onderwijs een oriënterend gesprek met de 
zorgcoördinator van 2CR aanvragen voor het daaropvolgend schooljaar.  
De stappen die genomen worden in dit proces zijn de volgende: 

1. Oriënterend gesprek (1 uur) 

2. Aanmeldgesprek (1 uur) 

3. Dossiervorming (1 uur) 

4. TAC-aanvraag (3 uur) 

In een aantal gevallen zal het nodig zijn om op de basisschool observatiebezoeken te brengen. 

Overigens zijn niet alle leerlingen die stap 1 en 2 doorlopen toelaatbaar. 
 

TAC-aanvraag 

Nadat stap 1 t/m 3 in het aanmeldingsproces zijn afgerond doet de zorgcoördinator van 2CR de TAC-
aanvraag. Hiervoor is het volgende van belang: 

1. De zorgcoördinator bespreekt het aanmeldformulier met ouders en leerling.  
2. Bij het benoemen van stoornissen en aandoeningen die ten grondslag liggen aan de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling wordt een onderzoeksverslag van ten hoogste twee 
jaar oud van psychologisch en/of didactisch onderzoek toegevoegd.  

3. Als er geen onderzoeksverslag van een deskundige, of een onderzoeksverslag van meer dan 
twee jaar oude is, dan moet er vanuit het primair onderwijs een onderbouwing met 
bewijsvoering zijn dat er extra ondersteuning vanuit AOA nodig is.  

4. De basisschool levert een volledig ingevuld OPP en een compleet dossier aan. 
 

De TAC bepaalt binnen zes weken na de aanvraag of er een TLV afgegeven wordt. 
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IVO-velden 
 

Tijd en aandacht (hoeveelheid aandacht/handen in de klas) 

2CR werkt volgens het concept van gepersonaliseerd leren. Alle leerlingen hebben een coach die hen 
begeleidt bij hun eigen onderwijsleerproces. In de reguliere stroom heeft een coach de zorg over 10-
15 leerlingen. Binnen het ASS-onderwijsarrangement (AOA) heeft een coach maximaal 8 leerlingen 
waardoor hij zijn aandacht beter kan verdelen. Afhankelijk van de behoefte van de AOA-leerling, zal 
de coach meerdere gesprekken per week met hem hebben. 
De groep AOA-leerlingen bestaat uit maximaal 16 leerlingen in leerjaar 1 en 2 samen. Er zijn derhalve 
2 coaches nodig op deze groep.  
In het onderwijsconcept van gepersonaliseerd leren werken leerlingen veel zelfstandig in zogenaamde 
workshoptijd. Gedurende deze tijd moet er een onderwijsondersteuner aanwezig zijn om de 
leerlingen te begeleiden. Bij voorkeur 1 persoon die de structuur bewaakt en een vertrouwd 
aanspreekpunt wordt. Bovenstaande betekent dat er extra personele inzet op de AOA groep komt.  
Alle vakdocenten hebben eenduidigheid in hun aanpak. 

 

Speciale materialen 

Het uitgangspunt van het onderwijsconcept van 2CR is dat er geen gemiddelde leerling bestaat. De 
bronnen om de doelen te bereiken zijn daarom volledig aan de persoonlijke behoefte van de leerling 
aan te passen. Verder wordt per AOA-leerling bekeken welke overige speciale middelen nodig zijn om 
het onderwijsleerproces te optimaliseren. 

 

Ruimtelijke Omgeving   

AOA vereist voor de leerlingen enkele aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Er zullen leerlingen 
regelmatig een ‘time out’ nodig hebben of de behoefte hebben aan een pedagogische omgeving die 
rust, overzicht en duidelijkheid biedt. Zij hebben behoefte aan veel structuur, duidelijke regels en 
strikte begeleiding. Hiervoor reserveert de school een lokaal dat alleen voor de AOA-leerlingen 
toegankelijk is. Om de schakelfunctie optimaal te realiseren, gaan de leerlingen waar mogelijk voor de 
diverse leeractiviteiten naar de reguliere groepen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal een vakdocent 
naar de leerlingen komen. 

 

Expertise Personeel 

Hierbij gaat het om de competenties op het gebied van special educational needs (SEN).  
Hoewel 2CR ruime ervaring heeft met het begeleiden van leerlingen met een speciale 
ondersteuningsbehoefte, behoort de problematiek van de doelgroep die met het ASS-
onderwijsarrangement binnenkomt nog niet tot de expertise van alle docenten. Om deze doelgroep 
zo goed mogelijk te bedienen moet het personeel geschoold worden. Deze scholing zal nog voor de 
zomervakantie van 2018 plaatsvinden. Hiervoor is De Kracht benaderd (offerte is in de maak). Het 
doel van deze scholing is om teamexpertise te creëren, expertise die is geïntegreerd in de teamaanpak 
en geïnternaliseerd is in het handelen van alle medewerkers. 
Daarnaast zal er bij enkele medewerkers ook specialistische expertise moeten zijn. De zorgcoördinator 
en de SEN-coach gaan hiervoor geschoold worden omdat zij in het bijzonder met de doelgroep te 
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maken krijgen, met name voor de intake gesprekken. Hiervoor worden zij begeleid en ondersteund 
door de ASS-specialist van de Frater van Gemert school. 
Tot slot heeft 2College een orthopedagoge in dienst die ervaren is op het gebied van ASS en daardoor 
ondersteunend kan zijn voor de medewerkers van 2CR. 
  

Samenwerking met externen  

Om van de schakelvoorziening AOA een succes te kunnen maken is het noodzakelijk om intensief 
samen te werken met externe instanties.  
 

Samenwerkingsverband Portvolio 

Portvolio is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs binnen AOA.  
Het samenwerkingsverband ziet toe op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat betreft een 
goede doorstroom van leerlingen na de schakelvoorziening. Het bestuur van Portvolio heeft hierin een 
belangrijke rol. 
Daarnaast heeft Portvolio een sturende rol in het uitbreiden, delen en verhogen van de expertise van 
alle scholen op het gebied van ASS. 
Portvolio faciliteert 2CR financieel voor de realisatie van de schakelvoorziening. 
 

De Frater van Gemert 

In de aanloop naar de implementatie van AOA zullen medewerkers van de FvG de school 
ondersteunen in de aanmeldingsprocedure en in het verzorgen van het onderwijs. De ASS-specialist 
van de FvG wordt betrokken bij de implementatie. Ook na de start zullen (ex-)medewerkers van FvG 
de school op aanvraag blijvend ondersteunen met hun expertise uiterlijk tot 1-8-2020. 
 

De Kracht 

Vanuit De Kracht, het expertisecentrum voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig 
hebben, zijn twee ambulant begeleiders op 2CR werkzaam. Deze vormen een belangrijke aanvullende 
expertise op de inzet van de school. De Kracht zal tevens scholing verzorgen voor de medewerkers 
binnen de school die met de doelgroep gaan werken. 
 

ZAT 

Het ZorgAdviesTeam dat op 2CR actief is, geeft ook ondersteuning bij het verzorgen van het onderwijs 
van de ASS-doelgroep. Het ZAT is het intern zorgteam (Zorgcoördinator, SEN-coach, 
leerlingenbegeleider, School maatschappelijk werker, Kompaan en De Bocht en teamleider) aangevuld 
met GGD, GGZ, Politie, Leerplicht, Jeugdzorg, Jongerenwerk. 
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AOA Mill Hill College Goirle 

Evenals 2CR start het Mill Hill College in Goirle met ingang van schooljaar 2018-2019 met een ASS-
onderwijsarrangement. De scholen zullen nauw gaan samenwerken op het gebied van voorlichting en 
communicatie richting de stakeholders en op het gebied van expertiseoverdracht. 
 

Zie bijlagen voor vragenformulier en contract 
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Bijlage 1 vragenformulier extra ondersteuningsvraag 

 
 

Vragenformulier extra ondersteuningsbehoeften nieuwe leerling                             
Naam leerling:  ________________________________________________ 
 
Naam basisschool:  ________________________________________________ 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van toepassing. Dit betekent dat scholen  
een zorgplicht hebben. Als er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften die buiten onze  
basiszorg vallen, bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht de gegevens aan school te verstrekken.  
Deze gegevens dienen binnen 3 werkdagen na aanmelding aangeleverd te zijn. De 
aannamecommissie  
kan dan beoordelen of we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte die uw kind nodig heeft. 
 
1. Heeft uw kind een: 
□ dyslexieverklaring 
□ dyscalculieverklaring 
 
Leerlingen met dyslexie vallen binnen het dyslexieprotocol en worden ondersteund vanuit de 
basisondersteuning. 
Leerlingen met dyscalculie vallen binnen het dyscalculieprotocol en worden ondersteund vanuit de 
basisondersteuning. 
Om gebruik te kunnen maken van het dyslexie-, dyscalculieprotocol dient een kopie van het 
rapport/verklaring aanwezig te zijn. 
 
2. Heeft de basisschool een OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan) opgesteld? 
□ Ja, graag een kopie aanleveren op 2College Ruivenmavo. 
□ Nee 
 
3. Heeft uw kind extra ondersteuningsbehoeften naast de reguliere begeleiding van de vakdocenten 
en de mentor? 
□ Nee 
□ Ja, welke begeleiding is wenselijk? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________ 
 
4. Is er een onderzoeksrapport en/of verklaring voor uw kind opgesteld? 
□ Nee 
□ Ja, om gebruik te maken van de extra faciliteiten (bv. extra tijd) dient er een kopie aangeleverd te 
worden. 
 
Onderzoek afgenomen door:  
 ______________________________________________________ 
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Datum van afname:  
 ______________________________________________________ 
Gestelde diagnose(s):  
 ______________________________________________________ 
 
5. Was of is één van de volgende instanties betrokken bij uw kind?  
□ Nee  
□ Ja, te weten:  
GGZ / GGD / (school-)Maatschappelijk Werk / Leerplicht / Indigo / Kompaan en De Bocht/ Veilig Thuis 
/ anders:__________________________________________________________  
Vanaf (datum): ___________________  
 
Op basis van deze gegevens bepaalt de aannamecommissie of én welke extra ondersteuning er 
ingezet gaat worden. Als extra ondersteuning wordt gestart, worden ouders hierbij betrokken. 
 
 
 
 
 

Z.O.Z.  
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Ondertekening: 
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld. 
Naam ouder/verzorger:   
 ______________________________________________________ 
Datum van aanmelding:  
 ______________________________________________________ 
  
Berkel-Enschot,  
 
Handtekening ouder/verzorger, 
 
 
 
In te vullen door school: 
Ingeschreven door:  
 ______________________________________________________ 
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Bijlage 2 contract extra ondersteuningsvraag 

 

Contract extra ondersteuningsvraag  Naam leerling: 
 
Diagnose: _______________________________________________________________ 
 
Een onderzoeksrapport van ………….… is wel/niet aanwezig. 
 
1. …………… past in de reguliere setting van de school op voorwaarde dat………………… 

 

2. heeft wel/geen specifiek materiaal nodig om onderwijs op 2College Ruivenmavo te volgen, te 

weten:…………………..… 

 

3. Het schoolgebouw biedt wel/niet de benodigde faciliteiten voor………………………………………….. 
 

4. ………………….… wordt geplaatst in het ASS-onderwijsarrangement van 2College Ruivenmavo. 
Hij/zij zal daarvoor ondersteuning krijgen van een coach. 
Deze begeleiding houdt dagelijks contact in bij de opstart en de afsluiting van de schooldag. 
De coach zal dan het welbevinden van ………………….… bespreken en meekijken naar de planning 
en organisatie van de studie.  
Mocht ………………………….… onverhoopt vastlopen tijdens lesactiviteiten, dan is de coach of 
eventueel een ambulant begeleider beschikbaar om met hem/haar te bekijken wat er nodig is om 
terug te keren naar de les.  
 
 

5. ……………………………heeft extra begeleiding buiten de school bij …………………………………..…. 
 

 
Gedurende het schooljaar zal de coach in nauwe samenwerking met ambulant begeleiders en 
zorgcoördinator de ontwikkeling van ……………..…..… volgen. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
dagelijks informatie inzien in de learning portal. Dit betreft behaalde resultaten, afwezigheid en te 
laat komen en gespreksverslagen van de coach. 
  
Op het moment dat de ondersteuningsvraag van ……………………… verandert, zullen de begeleiders het 
OPP van ………………………..……. in overleg met u bijstellen. Daarbij wordt ook besproken of 2College 
Ruivenmavo kan voorzien in de veranderde ondersteuningsbehoefte. Als dat niet zo is, zal met u 
besproken worden wat het vervolgtraject kan zijn.   
 
 
Datum:  Datum: 
 
 
Handtekening namens 2College Ruivenmavo Handtekening ouder(s)/verzorger(s)                                                   
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