
 

 
 
 
ASS-onderwijsarrangement Mill Hill College 

 
Per 1 augustus 2018 biedt het Mill Hill College een ASS-onderwijsarrangement voor leerlingen met 
een mavo-/havo-/vwo-niveau, in samenwerking met 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot. 
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 het Mill Hill College en 2College Ruivenmavo 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 Mill Hill College 
Het Mill Hill College is een school van ongeveer 1500 leerlingen voor mavo, havo en vwo, gelegen in 
de (groene) omgeving van Goirle. De leerlingen zijn afkomstig uit Goirle, Tilburg en de omliggende 
gemeenten. De samenstelling van de leerlingpopulatie bepaalt het karakter van de school.  
Leerlingen melden zich vooral aan omdat de school zijn leerlingen goed onderwijs biedt en bijdraagt 
aan hun maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast is een van de uitgangspunten dat de leerlingen 
onderwijs volgen dichtbij huis. Leerlingen melden zich ook aan bij het Mill Hill College omdat de 
school gekenmerkt wordt door de veilige en warme sfeer. In deze sfeer biedt de school zijn leerlingen 
onderwijs en begeleiding.  
 
Het Mill Hill College wil al zijn leerlingen in staat stellen een bij hen passende opleiding te volgen en 
met succes af te ronden in de termijn die door de wet- en regelgeving is vastgesteld. Om dit doel te 
bereiken volstaat voor het grootste deel van de leerlingen de basisondersteuning en ondersteuning 
die door mentoren, vakdocenten en coördinatoren leerlingzaken en de leden van het intern zorgteam 
geboden wordt. 
 
De school ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de leerling te ondersteunen in diens functioneren 
op school. Het gaat daarbij om het leerproces en het welbevinden van de leerling. Als er externe 
factoren van invloed zijn op dit leerproces en welbevinden, is het de verantwoordelijkheid van het Mill 
Hill College om de leerling te verwijzen naar de juiste externe hulp en begeleiding.  
Dit gebeurt in overleg met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). De begeleiding is erop gericht 
dat de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk in hun eigen kracht blijven staan, 
waardoor zij de verantwoordelijkheid behouden voor de ontwikkeling van de leerling en hier 
zelfstandig in kunnen blijven handelen1. 
 
ASS-onderwijsarrangement Mill Hill College 
Het Mill Hill College biedt een ASS-onderwijsarrangement voor leerlingen met kenmerken in het 
autistisch spectrum en met een mavo-/havo-/vwo-niveau. In totaal is er in het onderwijsarrangement 
van het Mill Hill College plaats voor 16 leerlingen in klas 1 en 2 tezamen.  
 
Het arrangement is een tweejarige schakel tussen het basisonderwijs en het reguliere voortgezet 
onderwijs. De leerlingen worden tijdens deze twee jaar voorbereid op deelname in het regulier 
onderwijs op het Mill Hill College of een andere school.  
Als het in deze twee jaar duidelijk wordt dat de leerling zijn weg niet kan vervolgen op het reguliere 
onderwijs, gaat de leerling naar het speciaal voortgezet onderwijs. Daar wordt door het Mill Hill 
College een Toelatingsverklaring (TLV) voor aangevraagd bij de Toelatings- en adviescommissie 
(TAC) van Portvolio, het samenwerkingsverband. 

 
Profiel van de leerling 
Het betreft leerlingen met minimaal een TL-advies met een ASS-diagnose of kenmerken van ASS die 
het leerproces belemmeren. Deze diagnose is vastgesteld door een daartoe bevoegde kinderarts, 
psycholoog of andere deskundige.  
 
Aanmeldingen vanuit basisonderwijs 
De voorbereiding tot aanmelding vanuit het basisonderwijs lopen bijna het hele jaar door.  
De aanmelding verloopt als volgt: 

• Een oriënterend (intake)-gesprek met de projectleider van de AOA. 
Daarin wordt besproken of er voldoende reden is om de leerling aan te melden voor het ASS-
onderwijsarrangement. 

• Aanmelding voor het ASS-onderwijsarrangement bij het Mill Hill College. Bij deze aanmelding 
vullen de ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst voor extra ondersteuning in (zie bijlage 1).  

                                                 
1 Schoolondersteuningsprofiel Mill Hill College, februari 2014 



 

 

• Opbouwen dossier; de projectleider AOA neemt contact op met de school van herkomst en zij 
dragen zorg voor het verzamelen van relevante documenten. De school van herkomst levert 
hiervoor een compleet dossier aan.  

• Voor de aanmelding dient de school van herkomst een ontwikkelingsperspectief (OPP) (zie bijlage 
1) van de leerling te schrijven. In dit ontwikkelingsperspectief staat de ondersteuningsbehoefte, de 
succesfactoren en de belemmerende factoren van de leerling beschreven.  

• De projectleider AOA dient een aanvraag voor een toekenning voor een ASS-
onderwijsarrangement bij de TAC in. 
 

Toelating 
De TAC neemt binnen 6 weken een beslissing. De beslissing kan zijn: 

• Een toekenning voor een ASS-onderwijsarrangement.  
Bij aanname voor het ASS-onderwijsarrangement op het Mill Hill College maken de coaches in 
samenspraak met de leerling en de ouders een ontwikkelingsperspectief (zie bijlage 2) waarin de 
ondersteuningsvraag van de leerling verwoord staan, alsook de succes- en belemmerende 
factoren van de leerling.  

• Een toelatingsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 
De leerling wordt dan niet aangenomen bij de school van inschrijving en de ouder(s)/verzorger(s) 
en leerling worden doorverwezen naar het VSO. 

• Geen toekenning en de beslissing dat de leerling het reguliere onderwijs dient te kunnen volgen.  
 
Zowel 2College Ruivenmavo als het Mill Hill College bieden een onderwijsarrangement van maximaal 
16 leerlingen per locatie (klas 1 en 2 tezamen). Bij overaanmelding zorgt het samenwerkingsverband 
Portvolio voor een plaats op een van de overige scholen.  
 
Intake 
Bij de intake vinden de volgende stappen plaats: 
1. De projectleider bespreekt de vragenlijst voor extra ondersteuning met de ouder(s)/verzorger(s). 

(zie bijlage 2) en hanteert bij de bespreking de indeling van de IVO-velden: 
- Tijd en aandacht (hoeveelheid aandacht/handen voor de klas) 
- Speciale materialen 
- Ruimtelijke omgeving 
- Samenwerking met externen 
 

2. Aan de diagnose van gedrags- en leerproblemen liggen onderzoeksrapporten ten grondslag die 
niet ouder zijn dan 2 jaar. Deze rapporten zijn opgesteld door daartoe bevoegde specialisten 
(zoals een orthopedagoog, kinderarts, kinderpsycholoog).   

3. Als er geen onderzoeksverslag aanwezig is, dient de school van herkomst een 
ondersteuningsbehoefte voor een ASS-onderwijsarrangement aan te kunnen tonen. 

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

 
Tussentijdse aanmeldingen vanuit andere scholen voor regulier onderwijs 
Bij een aanvraag van andere reguliere VO-scholen voor het ASS-onderwijsarrangement dient 
desbetreffende school zelf een aanvraag bij de TAC in. Bij een toekenning hebben de 
ouder(s)/verzorger(s) de keuze uit het ASS-onderwijsarrangement van 2College Ruivenmavo of het 
Mill Hill College.  
De aanleverende school neemt bij een toekenning voor het AOA contact op met het Mill Hill College 
of 2College Ruiven om afspraken te maken over de warme overdracht. 
Bij aanmelding op het Mill Hill College volgt een intakeprocedure. 
Leerlingen worden tot de 2e klas van het ASS-onderwijsarrangement toegelaten tot de kerst. 
Als zij later instromen, heeft de schakelfunctie van het ASS-onderwijsarrangement geen nut meer en 



 

 

dient de school van herkomst de leerling zelf voor te bereiden op het verdere vervolg van zijn 
schoolcarrière. 
 
 
Aanmeldingen van andere samenwerkingsverbanden dan Portvolio 

Als er leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden voor de AOA worden aangemeld, volgt er een 

overeenkomst tussen het Mill Hill College en dat samenwerkingsverband, waarbij de kosten voor de 

leerling in rekening komen voor het samenwerkingsverband waaronder hij valt. 

Het Mill Hill College zal tot maximaal 14 leerlingen plaats hebben voor leerlingen uit andere 

samenwerkingsverbanden dan Portvolio.  

Inrichting onderwijsarrangement Mill Hill College volgens de IVO-velden (OPP) 
 
Tijd en aandacht (hoeveelheid aandacht/handen voor de klas) 
De leerlingen van het ASS-arrangement worden begeleid door een of twee coaches. 
Zij starten elke dag met een coach om te bespreken wat zij nodig hebben om het onderwijs te volgen. 
Daarna sluiten zij aan bij de reguliere klassen volgens het daartoe geldende rooster. 
Tijdens pauzes is een coach beschikbaar voor eventuele extra ondersteuning en vragen. 
Naast de coaches zal er een vangnet aanwezig zijn van coördinatoren leerlingzaken en ambulant 
begeleiders, zodat de leerlingen bij hen terecht kan tijdens de lesdag als dat nodig is. 
De leerlingen sluiten de dag ook af met hun coach, zodat zij hun lesdag kunnen evalueren en vooruit 
kunnen kijken naar de volgende lesdag en het huiswerk of eventuele speciale activiteiten. 
De coaches monitoren de voortgang van de leerlingen en bieden, in overleg met de projectleider, een 
geleidelijke afbouw van ondersteuning aan de leerlingen om hen voor te bereiden op de zelfstandige 
studiehouding die verwacht wordt van de leerlingen in het regulier onderwijs.  
 
Speciale materialen 
Bij de intake wordt besproken welke materialen de leerling nodig heeft om het onderwijs te kunnen 
volgen. In het OPP staat aangegeven welke materialen de school kan verzorgen en welke materialen 
de ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te regelen.  
De AOA maakt gebruik van de Plenda (planagenda) als hulpmiddel bij het leren organiseren en 
plannen van de studie. 
 
Ruimtelijke omgeving 
De leerlingen worden elke lesdag om 8.15 uur verwacht in hun stamlokaal. Daar zal een coach voor 
hen aanwezig zijn om de dag met hen op te starten. Tijdens de eerste periode van het schooljaar is 
dit stamlokaal tijdens de pauzes beschikbaar voor de leerlingen van het ASS-onderwijsarrangement. 
Zij kunnen hier onder begeleiding pauzeren. De ondersteuning tijdens de pauzes is erop gericht de 
leerlingen te laten wennen aan de deelname van de reguliere pauze. Na de eerste periode is het 
stamlokaal tijdens de pauzes niet meer beschikbaar. Op het einde van de lesdag worden de 
leerlingen van het ASS-onderwijsarrangement opnieuw verwacht in hun stamlokaal om de dag met 
hun coach te evalueren en vooruit te kijken naar wat komen gaat. 
 
Samenwerking met externen 
De projectleider en de coaches van de AOA hebben korte lijnen met de ambulant begeleiders binnen 
de school en de extern begeleiders van de leerlingen. Bij de intake worden afspraken gemaakt hoe 
de communicatie over de begeleiding verloopt en worden afspraken gemaakt hoe de externe 
begeleiding van de leerling het beste aansluit op de ondersteuning bij de AOA.  
 
 

• Samenwerkingsverband Portvolio 
Het samenwerkingsverband Portvolio is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking  van 



 

 

het ASS-onderwijsarrangement en ziet toe op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 
Scholenoverleg voor het aanbieden van voldoende passende plaatsen in het (regulier) voortgezet 
onderwijs en voor de doorstroming na het ASS-onderwijsarrangement naar VSO of regulier 
voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband Portvolio financiert de ASS-arrangementen 
van 2College Ruivenmavo en het Mill Hill College. 

• De Kracht  
De ambulant begeleiders van De Kracht ondersteunen de zorgcoördinator bij het opstellen van 
een ontwikkelingsperspectief (OPP),  het observeren van de leerlingen in de lessen en zij zijn 
aanwezig als extra vangnet voor de leerlingen naast de coaches en zorgcoördinator.  
Zij ondersteunen bovendien de coaches in hun taak door hun expertise op het gebied van 
autisme met hen te delen.  

• Het intern zorgteam Mill Hill College en zorgadviesteam (ZAT) Mill Hill College 

Het zorgteam van het Mill Hill College is een team van experts die de ondersteuning van de 

leerlingen op het Mill-Hill monitoren en eventuele trajecten ter ondersteuning verzorgen en 

aansturen. Dit kan zijn kortdurende ondersteuning binnen de school bij bijvoorbeeld de 

counselors of schoolmaatschappelijk werk of de verwijzing naar langdurende trajecten en externe 

professionele hulp. 

• ASS-onderwijsarrangement 2College Ruivenmavo 

Ook 2College Ruivenmavo verzorgt een 2-jarig onderwijsarrangement.  

Het Mill Hill College werkt nauw samen met 2College Ruivenmavo bij de implementatie van het 

onderwijsarrangement, de communicatie naar de omgeving en bij het uitwisselen van kennis en 

ervaringen. 

 
  



 

 

Bijlage 1: Intakelijstje aanmelding AOA 
 
Voorstellen intakers 
Uitleg:   -     doel vh gesprek: kennismaking, uitleg AOA, inschatting TAC-aanvraag 

- AOA (picto-formulier) 
 
Kind: 

- Kennismaking: hobby’s, welke school, hoe vind je het daar? 
- Wat vind je goed gaan op school? Wat gaat minder goed, waardoor kom je soms in de 

problemen? 
- Welke oplossingen zie je daar zelf voor?  
- Ben je geïnformeerd over AOA (en gemotiveerd)? 
- Wat herken je van het autisme bij jezelf? Wat zijn dingen die je lastig vindt of waar je juist 

goed in bent. 
- Weet je al wat je wil gaan doen/bereiken in de toekomst? 

 
Ouder: 

- Wie heeft u verwezen naar het AOA? 
- Wat is de reden van aanmelding? 
- Wat verwacht u van de begeleiding? 
- Heeft er eerder begeleiding/behandeling plaatsgevonden en wat was het resultaat? 
- Wat gaat er op school goed en wat gaat minder goed? 
- Hoe reageert uw kind als er eisen aan hem worden gesteld? 
- Hoelang is diagnose/kenmerken ASS bekend? Heeft psycho-educatie plaatsgevonden? 
- Wat zou voor u goede (AOA-)begeleiding zijn? 
- Wat zijn positieve eigenschappen of kenmerken van uw kind? 

  



 

 

Bijlage 2 Format ontwikkelingsperspectief  
 

Persoonlijke gegevens 

Naam leerling  Klas  

Geboortedatum  

Mentor  

Persoonlijk begeleider  

 
Achtergrondgegevens 

Schoolverloop  

IQ-gegevens TIQ VIQ PIQ Soort test Datum 

     

Diagnose   

 
Het doel van de extra ondersteuning is het behalen van een diploma op …-niveau. 
Daarbij spelen de volgende factoren een belangrijke rol: 

 Beschermend Belemmerend 

Cognitief  
(intelligentie, geheugen, 
plannen en organiseren, 
verwerkingssnelheid) 

  

Werkhouding 
(concentratie, zelfstandigheid, 
taakgerichtheid, werktempo, 
huiswerkattitude) 

  

Sociaal-emotioneel 
(contact met medeleerlingen 
en docenten, samenwerken, 
inlevingsvermogen, 
emotieregulatie, zelfreflectie, 
welbevinden en 
zelfvertrouwen) 

  

Medisch/fysiek 
(gezondheid, motoriek, 
medische bijzonderheden, 
vermoeidheid, medicatie)  

  

School -Mill-Hillcollege heeft een heldere 
zorgstructuur. 
-Een zorgleerling heeft een 
persoonlijk begeleider. 
-Volgt AOA traject. 

-Het is een grote school met veel 
leerlingen en het is druk in de gang 
(prikkels). 
-Drukke klas? 

Gezin/omgeving 
(gezinssituatie, betrokken 
instanties/hulpverlening) 

  

 
Ondersteuningsbehoeften  
(naam leerling) heeft behoefte aan… 

Hoeveelheid aandacht 
en tijd 

- ondersteuning bij plannen van huiswerk 

- ondersteuning bij plannen van toetsen 

- aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

- etc.  

Onderwijsmateriaal Heeft de leerling specifieke materialen nodig om het onderwijs te volgen, 
denk aan laptop, leesmaterialen, etc. 

Ruimtelijke omgeving - time-out 



 

 

- plek in de klas 

- aparte toetsruimte (bijv. bij dyslexie) 

- etc. 

Expertise - kennis op het gebied van ADHD, autisme, etc. 

Samenwerking 
instanties 

Met welke instanties dient samengewerkt te worden omtrent de 
ondersteuning voor de leerling. 

 
Handtekening voor akkoord 

Datum 
Leerling 

 
 
 
 
 

Datum 
Ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 
 
 

Datum 
Persoonlijk begeleider 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


