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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

 Leraar / mentor  

 Intern begeleider   

 Directie, schoolleider    

 Schoolmaatschappelijk werker     

 Gedragsspecialist /orthopedagoog-psycholoog  
 

 
Onze school heeft o.a. de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 

 de inrichting van de klaslokalen is gericht op de 
onderwijs- en ondersteuningsvragen van leerlingen.  

 de groepssamenstelling is passend bij de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte(n) van leerlingen 

 er zijn specifieke werkplekken ingericht waar leerlingen 
afgezonderd kunnen werken of even een time out 
kunnen krijgen. (preventief)  

 Observatieklas (bedoeld voor NAH-leerlingen) gericht 
op ondersteuningsvragen van problemen bij 
belastbaarheid en/of prikkelverwerking en het aanleren 
van leerstrategieën. 

 Observatieklas ook voor andere type leerlingen 
beschikbaar (onderzoeksvragen) 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 VAVO (Rutte-leerlingen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specialisten 

o.a. deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar 
op school: 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Dyscalculiespecialist 

 Dyslexiespecialist 

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Laagbegaafdenspecialist 

 NT2-specialist 

 Orthopedagoog/ psycholoog 

 Maatschappelijk werkende 

 Arbeidstoeleiders 

 Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er zijn geen specialisten aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden 

 

 

 



 

   

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod o.a. is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod laagbegaafdheid 

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

 Aanbod NT2 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Aanbod spraak/taal 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden  



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Voor ons staan de ambities en dromen van leerlingen 
centraal; ze zijn de motor van al ons handelen. Dromen van 
leerlingen zijn bij de invulling van het onderwijs ons kompas! 
Elke dag bouwen we stap voor stap daaraan verder met als 
adagium ‘leerlingen op weg helpen naar een gelukkige en 
kansrijke toekomst’. We hanteren daarbij het inclusieve 
gezichtspunt, waarbij elke leerling perspectief heeft en zich 
voorbereidt op een gelijkwaardige deelname aan de 
samenleving. Onderwijscentrum Leijpark werkt daar niet 
alleen binnen de eigen organisatie aan, maar beschouwt het 
als een opdracht ook binnen de samenleving actief een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de groei van de 
inclusievere gedachte. 
‘Kansrijk’ is een kernwaarde en betekent in onze context 
voor ons veel meer dan leerlingen via een kwalificatie 
voorbereiden op de arbeidsmarkt. ‘Het hoogst haalbare, het 
beste uit leerlingen halen’ staat bij ons hoog in het vaandel, 
maar er is meer. Wij beschouwen het als onze taak een 
nieuwe generatie op te leiden voor deelname aan de 
samenleving en een bijdrage te leveren aan de vorming van 
de leerling als persoon. Als wij het binnen Onderwijscentrum 
Leijpark dan ook hebben over het realiseren van ‘goed 
onderwijs’, is dit het realiseren van ‘pedagogisch goed 
onderwijs’! Lees hierover meer in onze Koersplan.  
 

  
 Onze ondersteuning kenmerkt zich o.a. door: 

 een gezonde betrokkenheid op de leerlingen, die 
zich binnen de school veilig voelen, gehoord en 
gezien weten als kind, leerling, gezinslid en 
toekomstig burger; 

 een professioneel pedagogisch-didactisch 
leerklimaat; 

 een multidisciplinaire aanpak waarin we actief de 
samenwerking opzoeken met allerlei 
gespecialiseerde organisaties. Daarbinnen zijn Libra, 
Siza en Amarant onze vaste samenwerkingspartners 
op het gebied van respectievelijk medische 
revalidatie en zorgverlening. Samen met Libra en Siza 
geven we invulling aan een Kinder- en Jongeren 
Centrum; 

 een breed gespreid onderwijsaanbod gericht op alle 
uitstroomprofielen van het speciaal onderwijs 
(Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs), 
waardoor gedifferentieerd maatwerk geboden kan 
worden; 

 en meer; onze observatiegroep o.a. voor maatwerk-
onderzoek en vervolgadvies, maar ook onze Externe 
dienst. 

 

 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Bij alle leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark is sprake 
van een (grote) zorgvraag, al dan niet in combinatie met een 
moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van 
deze beperkingen. De grenzen van onze ondersteuning liggen 
bij externaliserend gedrag als primaire diagnose. 

  
 In de komende jaren gaan we fasegewijs werken aan het 
realiseren van onze ambitie. We bouwen daarmee voort op 
de koers die we sinds het schooljaar 2017 – 2018 zijn ingezet. 
Wat we uiteindelijk met onze organisatie willen bereiken, 
onze ambitie, is als volgt verwoord in het Koersplan:  
Onderwijscentrum Leijpark is een Orthopedagogisch 
Didactisch Expertisecentrum waar onderwijs, specialistische 
(jeugd)zorg, revalidatie en dienstverlening samen komen. In 
de komende vier jaar werken we aan een flexibele, waarden 
gedreven organisatie waar de talenten van leerlingen vrij, 
zonder barrières en zonder grenzen tussen 
ontwikkelingsperspectieven tot bloei kunnen komen binnen 
een lerende gemeenschap waar je kunt zijn wie je bent en 
kunt worden wat je wilt en kunt. 

 


