SCHOOLONDERSTEUNINGSBELEID
2019-2023

Voorwoord
Het schoolondersteuningsbeleid van het Montessori College voor de periode 2019-2023 is een
beleidsstuk gemaakt binnen en in afstemming met de ondersteuningsambities van het SWV
(Samenwerkingsverband) Nijmegen en omstreken (zie Ondersteuningsplan passend onderwijs 20182022 ‘Goed voor elkaar’).
Onze school kent een rijke traditie in het bieden van onderwijs dat past. De visie van Maria
Montessori ‘Help me het zelf te doen’ heeft ervoor gezorgd dat we ervaring en expertise hebben in
het ontwikkelen van onderwijs en begeleiding die ondersteunend is voor de persoonlijke
ontwikkeling van elke leerling.
Een paar cijfers om een beeld te krijgen van de ondersteuning op het Montessori College:
18% van onze leerlingen heeft een lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)- indicatie. 4% Leerlingen
van het MMvmbo (modern montessori voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) volgt –ondanks
een advies voor het praktijkonderwijs- op succesvolle wijze ons onderwijs.
Het afgelopen jaar kregen we voor 65 leerlingen een extra ondersteuningspakket.
Van de circa 1900 leerlingen gingen er vier naar het vso (voortgezet speciaal onderwijs). Dat is 0,02
%. Afgezet tegen een landelijk gemiddelde van 3,04%, is dat een mooi resultaat.
Voor jongeren is het fijn om met hun peergroup onderwijs te mogen volgen. Vanuit hun
basisbehoefte om erbij te horen, zich gezien en gehoord te voelen, verdient het bijna altijd de
voorkeur om naar het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen gaan.
Het Montessori College maakt dat voor veel jongeren mogelijk.
Dit beleidsstuk is bedoeld voor eenieder die zich wil verdiepen in de aanpak van de ondersteuning
binnen het Montessori College in de komende jaren. Naast dit document zal er jaarlijks een
schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden samengesteld, waarin voor leerlingen en ouders op een
overzichtelijke wijze de ondersteuning binnen het Montessori College staat weergegeven. Tevens zal
ieder jaar een jaarplan worden gemaakt. In dit jaarplan worden de uitgangspunten en
beleidsvoornemens die in dit beleidsdocument staan verwoord, verder geconcretiseerd worden.
Het schoolondersteuningsbeleid van het Montessori College is tot stand gekomen in samenwerking
met ouders, leerlingen, docenten, ondersteuningscoördinatoren en andere specialisten. Hieronder is
te zien hoe het proces in grote lijnen is verlopen. Op 19 juni 2019 heeft de MR ingestemd met het
plan.

Berni Drop
rector/bestuurder Montessori College Nijmegen en Groesbeek
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1 De context waarbinnen wij ons onderwijs en onze ondersteuning
ontwikkelen
In dit hoofdstuk lees je binnen welke kaders het schoolondersteuningsbeleid is ontwikkeld.
De Wet Passend Onderwijs werd in 2014 ingevoerd. De invoeringsperiode die loopt tot 2020, is bijna
afgerond. Het ideaal is dat aan het eind van het traject alle kinderen uit een wijk, dorp of buurt
samen in de klas zitten. Samen ontwikkelen en samen leren, ongeacht eventueel persoonlijke
aandachtspunten in het onderwijs.
Voorheen gingen jonge kinderen met speciale behoeften direct naar het speciaal basisonderwijs.
Maar sinds augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Dat betekent dat scholen tegenwoordig
ook aan moeilijk lerende kinderen of kinderen met gedragsproblemen een plaats moeten bieden.
Scholen werken samen om passend onderwijs in een bepaalde regio te verzorgen. Deze zogenoemde
regionale samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld
over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen
betalen. Ook kunnen zij er lesmateriaal mee aanschaffen.
Door deze verdeling kunnen scholen in de regio beter rekening houden met de onderwijsbehoeften
van alle leerlingen.
Samenwerkingsverbanden VO-VSO Nijmegen e.o.
Het Montessori College Nijmegen Groesbeek neemt deel aan het Samenwerkingsverband VO-VSO
Nijmegen e.o.
Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. heeft voor de periode 2018-2022 een nieuw
ondersteuningsplan geschreven, waarin de uitgangspunten, doelen en werkwijzen voor deze periode
zijn beschreven.
In het ondersteuningsplan wordt aangegeven dat de visie op onderwijs is gebaseerd op drie pijlers:
1. Kwalitatief goed onderwijs en goede ondersteuning voor al onze leerlingen.
2. Voor al onze leerlingen een passende plek, gespecialiseerd, indien nodig.
3. Eén jongere, (één gezin), één plan, één regie.
Hieronder citeren we enkele richtinggevende uitspraken uit het ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
Binnen ons samenwerkingsverband werken we met twee niveaus van ondersteuning: de
basisondersteuning en de extra ondersteuning. De ondersteuningsniveaus onderscheiden zich door de
intensiteit van de ondersteuning en/of de noodzaak van specialistische expertise. Ook de mate van
noodzakelijke samenwerking met externe partijen verschilt per ondersteuningsniveau. Het fundament
voor de onderwijsondersteuning wordt gevormd door een basisinfrastructuur die op iedere locatie
aanwezig is.
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Een groot aantal leerlingen in het vmbo van met name de basisberoepsgerichte en
kaderberoepsgerichte leerwegen heeft leerachterstanden. Het bieden van ondersteuning aan
leerlingen met leerachterstanden zien we daarom als een belangrijk onderdeel van de
basisondersteuning binnen het vmbo. Vanaf 1 januari 2019 kiezen we voor opting out voor lwoo. We
werken niet meer met aanwijzingen lwoo. Dit resulteert in een significante vermindering van de
bureaucratie. Vanuit de verminderde testdruk ontstaat er binnen de scholen meer ruimte om
handelingsgericht te werken. Het maakt de scholen flexibeler in het realiseren van een
ondersteuningsaanbod binnen de basisondersteuning op het gebied van het leren leren. Het niet meer
werken met criteria biedt ruimte om meer leerlingen op een bij hen passende wijze te ondersteunen
en waar nodig individueel de duur van de ondersteuning vast te stellen.
De basisondersteuning staat centraal; hier profiteren immers alle leerlingen van. Hoe breder de
basisondersteuning en hoe hoger de kwaliteit ervan, hoe minder leerlingen zijn aangewezen op
vormen van extra ondersteuning. We hebben met elkaar vastgelegd wat we onder
basisondersteuning verstaan. Scholen verschillen in de wijze waarop ze basisondersteuning
vormgeven. Deze verschillen erkennen en koesteren we. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft
een school hoe zij het vastgestelde niveau van basisondersteuning realiseert. De kwaliteit van de
basisondersteuning is sterk afhankelijk van het planmatig en handelingsgericht werken van
onderwijsprofessionals. Daarom benadrukken we binnen de basisondersteuning het proces van
opschaling: (vroegtijdige) signalering van eventuele ondersteuningsbehoeften, gerichte en passende
interventies en geregelde evaluaties. Ouders en leerling worden zo vroeg mogelijk bij dit proces
betrokken.
Ook bij een zeer sterke basisondersteuning, zal er een beperkte groep leerlingen zijn van wie de
ondersteuningsbehoeften de mogelijkheden vanuit basisondersteuning (ver) overstijgen. Ouders en
scholen kunnen na een zorgvuldig en gezamenlijk proces van opschaling binnen de
basisondersteuning van mening zijn dat zonder extra inzet bovenop de basisondersteuning, de
leerling niet (meer) in staat is in het reguliere voortgezet onderwijs te functioneren; het is “alle hens
aan dek”. Voor die specifieke situatie kan school bij het samenwerkingsverband een beroep doen op
extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningspakket.
Met deze landelijke en regionale kaders werkt het Montessori College aan zijn eigen invulling van
Onderwijs en Ondersteuning. In dit beleidsdocument lees je wat onze visie is en hoe we deze visie in
de alledaagse praktijk willen concretiseren.
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2 De leerling als persoonlijk leider en regisseur van zijn eigen
ontwikkeling en leerproces
“Je kunt alleen iets veranderen als je ervan houdt zoals het is"
In dit hoofdstuk lees je wat de visie op ondersteuning is en welke leidende principes aan het
schoolondersteuningsbeleid ten grondslag liggen.
Veel van deze visie komt rechtstreeks voort uit de visie zoals we die ook verwoord hebben in ons
schoolplan. Conform onze montessori-identiteit, ligt het accent altijd op de totale, persoonlijke
ontwikkeling van ieder kind ligt. Dit beleidsdocument beschrijft dus de totale schoolvisie over de
wijze waarop we met al onze leerlingen willen werken, waarom we dat willen en specifiek hoe we
acteren wanneer leerlingen extra ondersteuningsvragen hebben.
Voor alle leerlingen van het Montessori College hebben we de volgende missie opgesteld:
We willen de leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot jongvolwassenen die creativiteit,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap tonen.
Het Montessori College biedt een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie
brede montessoridoelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We
willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te
nemen. We helpen hen hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te
durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat onze leerlingen nu en straks
gelukkiger zijn wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.
De leer-en begeleidingsomgeving
Om onze leerlingen maximaal te ondersteunen en te coachen in de bovenstaande ontwikkeling,
richten we leeromgevingen in die veel ruimte bieden aan de leerlingen om eigen keuzes te maken,
samen te werken, te reflecteren, buiten de school activiteiten te ondernemen, samenhang te kunnen
ervaren en te leren met hoofd, hart en handen. Daarnaast gebruiken we relevante kennis over
motivatie en leerplezier.
De “Self Determination Theory”, (Deci & Ryan; Stevens) stelt dat mensen (volwassenen en jongeren)
beter en gemotiveerder leren en werken wanneer de (leer- en werk-)omgeving tegemoet komt aan 3
belangrijke basisbehoeften:
 Behoefte om je competent te voelen
 Behoefte om invloed te hebben
 Behoefte om te mogen zijn wie je bent
Op het Montessori College geloven we in een vierde behoefte:
 Behoefte om te verbinden
Het model van waaruit we werken, is geen medisch, maar een sociaal model
Op onze school kijken we naar leerlingen vanuit een positieve grondhouding. Niet hun last, maar hun
kracht staat centraal. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is immers aangetoond dat
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leerlingen gelukkiger zijn en beter presteren als hun docenten in hen geloven en hen vooral
benaderen met positieve feedback (groeimindset, Carol Desk).
Al onze medewerkers (oop: onderwijsondersteunend personeel en op: onderwijsgevend personeel,
inclusief de schoolleiding) zijn of worden geschoold in didactisch coachen, waarin het geven van
positieve feedback op gedrag, modus en leerstrategie de basis vormt.
We willen deze positieve grondhouding naar de leerlingen en naar elkaar toe, omdat leren,
ontwikkelen en professioneel en prettig samenwerken belangrijke voorwaarden zijn voor het samen
werken en samen leren op ons Montessori College.
Vanuit het passend onderwijs wordt ernaar gestreefd jongeren (en hun ouders) op een andere
manier te benaderen dan voorheen. (In de afgelopen decennia is er een explosieve groei te zien
geweest van jongeren met een label).
De vraag verandert van ‘wat heb je?’ naar ‘wat heb je nodig?’. Dit is een verschuiving van het
‘medisch model’ naar het ‘sociaal model’ dat we als Montessori College van harte ondersteunen. Er is
een vangnet als dat niet lukt.
Wat betekent dit voor de begeleiding?
Alle docenten en coaches leveren een belangrijke bijdrage als het gaat om het werken aan onze
missie en de daarbij behorende ontwikkeling van jonge mensen. Dat vraagt een coachende houding
waarin we leerlingen veel ruimte en vertrouwen bieden. Naast uitdagende en krachtige
leeromgevingen, zoals eerder beschreven, wordt het door deze coachende houding voor hen
mogelijk om persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid te
ontwikkelen.
Het vraagt terughoudendheid in het te snel en te vroeg geven van adviezen, maar ook nabijheid en
een groot vermogen om te kunnen observeren en de leerling te ondersteunen in de zone van naaste
ontwikkeling. Stimuleren om op te rekken, de gebaande paden te verlaten en het ongemak te durven
voelen dat hoort bij leren en ontwikkelen. Elke jongere zal zich in de eerste fase van zijn leerproces
minder competent voelen. Ongemak en onzekerheid horen net zo bij leren als plezier en trots door
de eerste succeservaringen.
Dit veronderstelt het vermogen van docenten en coaches om pedagogische tact op te brengen.
Pedagogische tact, een kernbegrip uit de leerconcepten van Biesta: 'Het goede doen, op het juiste
moment, ook in de ogen van de leerling’. Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of
verbondenheid – in dit geval een pedagogische relatie tussen docent/coach en leerling – aan ten
grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het
onderwijsresultaat van de leerling.
We hadden het al over coachen, ruimte en vertrouwen geven, observeren en sensitiviteit en hierbij
hoort zeker ook nabijheid, confronteren, feedback geven en begrenzen.
Ruimte geven en begrenzen, van wie is het probleem?
Onze docenten zijn zeer betrokken bij onze leerlingen en bevlogen pedagogen en agogen. Ze doen
veel voor hun leerlingen en hun collega’s en ze doen dat graag.
Onze leerlingen voelen en waarderen dat. Maar in sommige situaties leidt dit tot heel hard werken
aan de kant van de volwassenen en hangen en passiviteit aan de kant van de leerlingen.
Juist vanuit onze betrokkenheid vallen we vermoedelijk op het Montessori College regelmatig in de
klassieke Drama Driehoek. (Steven Karpman). De Drama Driehoek is een concept om ons ervan
bewust te maken welke dynamieken er binnen de communicatie en begeleiding kunnen plaatsvinden
en welke rollen kunnen worden (uit)gespeeld. Elk van de rollen in de Drama Driehoek is gebaseerd
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op ongelijkwaardigheid: eenieder vindt zich ofwel beter ofwel minder dan de ander. Daarnaast
neemt niemand verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag: de Aanklager en
het Slachtoffer leggen de schuld bij de ander, terwijl de Redder de problemen niet daar neerlegt waar
ze horen. Alle drie rollen fixeren zich op de verantwoordelijkheid van de ander en leiden daarom de
aandacht af van zichzelf. Het wordt een vicieuze cirkel waarin iedereen zichzelf en de ander tekort
doet. Gevolg hiervan is dat er geen sprake meer kan zijn van een gezonde coach- of
begeleidingsrelatie, maar dat de relatie gestuurd wordt door emoties (bijv. ‘jij bent zielig, ik zal je
helpen’; de redder. Of “je zoekt het maar uit, want je aanvaardt mijn hulp niet”; de aanklager).
Wanneer we in de Drama Driehoek verzeilen, kan er geen sprake meer zijn van bewuste interventies
door de docent/coach die dienend zijn om het leerproces van de leerling te ondersteunen.
De leerling als regisseur van zijn/haar eigen leren en leven
Wat is dan wel een passend en goed vertrekpunt om leerlingen te begeleiden?
Juist de warmte en kwaliteit om te verbinden, kenmerkende kwaliteiten van de medewerkers van
het Montessori College, kunnen ervoor zorgen dat leerlingen onvoldoende de kans krijgen om
eigenaar te worden van hun eigen vraagstukken. Leerlingen hebben de ruimte nodig om hierin hun
eigen leerproces te doorlopen en eigen keuzes te maken.
De kern is dat een leerling zichzelf eerst ergens eigenaar van moet voelen omdat anders de motivatie
en de noodzaak niet ontstaan om de regie te nemen.
Voor het gevoel van competentie en regie is het belangrijk dat elke jongere de kans krijgt om zijn
leer-en begeleidingsdoelen (zoveel mogelijk) zelf te bepalen. Zijn of haar leerproces zelf (zoveel
mogelijk) inrichten en realiseren, vergroot de trots op de leersuccessen die geboekt zijn.
Bij dit proces is het belangrijk dat elke jongere -zonder dat het onoverkomelijke consequenties heeftzijn of haar neus mag stoten. Zo ontstaan de concrete leerervaringen waar de jongere met behulp
van de coach op kan reflecteren en zodoende van zijn of haar fouten kan leren.
Elke jongere zoekt bewust of onbewust de kaders en grenzen op en overtreedt deze. Ps’je En wij
geven deze ruimte maar ook grenzen. In dat speelveld is het optimaal en ervarend leren voor een
jongere. Dat gebeurt binnen en buiten de school en we zien daarbij de hele leefwereld van de
jongeren als leerwereld. Ps’je De wereld is onze school.
Het is de kernopdracht van elke jongere om te ontdekken wie hij is. Dat doen jongeren door vaak
bijna letterlijk tegen anderen op te botsen. Juist in die spanning, dat mogelijke conflict, leren ze.
Dat vraagt van ons het lef en de moed om naast onze liefde en ruimte ook volhardendheid en
standvastigheid te tonen in onze begeleidingsrelatie. Juist door de feedback en de begrenzing in dit
soort situaties, wordt er door hen geleerd, zal er eigenaarschap ontwikkeld worden, maar ook het
vermogen mee te geven, te incasseren, te verbinden en waarden te ontwikkelen.
In deze context is het uiterst belangrijk de leerlingen weliswaar verantwoordelijkheid te geven, maar
hen wel te benaderen als een jongere op weg naar volwassenheid en niet al als een jongvolwassene.
Wij zijn de coaches die hen coachen bij dit leerproces, immers op het Montessori is zelfstandigheid
geen vereiste maar wel een doel (ps’je). De fouten die leerlingen hierin maken zien we als
lesmateriaal voor hen (ps’je) Zo leren ze te reflecteren, problemen op te lossen en regie te nemen.
Het vraagt van ons boven alles de basiseigenschap om ook als er sprake is van een conflict, in de
wind en tegelijkertijd in relatie te blijven. Compassie is daarbij helpend en cruciaal. Praat aardig met
me, ook een van onze ps’jes, vormt op het Montessori College een belangrijke basis.
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Professionaliseren en protocollen
Veel van onze collega’s beschikken al over de nodige vaardigheden om te begeleiden met
Pedagogische tact. Tegelijkertijd vraagt juist dit om permanent onderhoud (door het op de agenda te
houden en te koppelen aan onze montessoriaanse kernopdracht) en scholing. Met behulp van
didactisch coachen en onze trajecten naar een professional feedbackcultuur, maken we hier
belangrijke stappen in. Leren is natuurlijk wel een dingetje op onze school (ps’je), voor leerlingen en
voor medewerkers is de hele school een leer-en werkgemeenschap waar permanente ontwikkeling
vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Moeten we daarnaast niet meer protocolleren, zodat docenten/coaches en leerlingen en ouders
beter weten wat de grenzen zijn?
De grenzen van het protocolleren zijn inmiddels wel bereikt in onze samenleving. Het leidde niet tot
de zekerheid en helderheid die ervan verwacht werd. Vermoedelijk leidt protocolleren tot grotere
handelingsverlegenheid. Immers, hoe meer we protocolleren, hoe meer uitzonderingen op de regels
ons handelingsverlegen zullen maken en hoe meer regels er zullen ontstaan om de uitzonderingen
maar weer het hoofd te bieden.
Belangrijker is hierbij dat elke docent en elke coach voor zijn eigen professionele ruimte wil en hoort
te staan. Daar halen professionals terecht hun beroepseer uit.
Protocollen kunnen tot slot wel helpend zijn als ze als een bewust pedagogische interventie worden
ingezet.
Dan zijn het overeenkomsten waarin persoonlijke en begeleidingsdoelen, samen met afspraken en
de taken van de leerling, de coach, de docent en de ouder beschreven worden. Het komen tot een
overeenkomst is dan een belangrijk onderdeel van dit leerproces, omdat het leerlingen en ouders
kan helpen in bewustwording, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en realisme. Dit vergroot
het eigenaarschap bij leerlingen en ouders en kan de driehoeksrelatie versterken.
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3 Rolverdeling actoren binnen Onderwijs en Ondersteuning
In dit hoofdstuk je lees welke actoren belangrijke rollen hebben als het gaat om de ondersteuning van
de leerling. Deze rollen hebben vooral betrekking op de eerstelijnsbegeleiding. In hoofdstuk 6 staat
beschreven wie betrokken is bij de tweedelijns- en derdelijnsbegeleiding.
Binnen het Montessori College levert iedere medewerker voortdurend een bijdrage aan de
ontwikkeling van de leerlingen die aan hem zijn toevertrouwd. Onderwijs en Ondersteuning
versterken elkaar ten dienste van de leerlingen. Kern van ons handelen is het motto: Leer mij het zelf
te doen. De kern is immers dat een leerling zichzelf eerst ergens eigenaar van moet voelen, omdat
anders de motivatie en de noodzaak niet ontstaan om de regie te nemen.
In het onderwijs en de ondersteuning zijn er drie actoren die een cruciale rol richting leerling en
ouders hebben: de coach, de vakdocent en de ondersteuningscoördinator. Zij geven de leerling
ruimte om eigenaar te worden van zijn eigen hulpvraag. De (tijdelijke) ondersteuning wordt zoveel
mogelijk in de leeromgeving van de leerling geboden. Hieronder worden - in dit kader- deze en
andere rollen rondom de leerling in relatie tot school en ondersteuning beschreven:
De leerling: persoonlijk leider én regisseur
Het is allereerst de leerling, van wie een proactieve rol wordt verwacht. Of meer genuanceerd: het is
de leerling die naar een proactieve rol moet groeien, van reactief naar proactief of ergens op dat
continuüm. We mogen niet verwachten dat leerlingen die rol meteen oppakken. De leerling stemt in
met het ondersteuningscontract en onderstreept dit door het (tijdelijke) contract te ondertekenen.
Hij maakt gebruik van de afgesproken georganiseerde ondersteuning, houdt zich aan de gemaakte
afspraken en geeft bij zijn coach aan als dit niet lukt of als het niet werkt. De leerling heeft een
actieve rol bij de evaluaties van het gebruik van de ondersteuning. De afspraken rondom het gebruik
van de (tijdelijke) ondersteuning worden op vooraf bepaalde momenten geëvalueerd. De
ondersteuning is erop gericht dat er zoveel mogelijk in de leeromgeving van de leerling (tijdelijke)
ondersteuning wordt aangeboden.
De coach: spil in Onderwijs en Ondersteuning
De coach is de contactpersoon voor de leerling, zijn ouders en de betreffende vakdocenten. De coach
gebruikt SOM om de ontwikkeling van de leerling vast te leggen en te volgen en is de
eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen. In het
kader van de regie van de leerling, betrekt de coach de leerling zoveel mogelijk bij het vastleggen van
de ontwikkeling; hij stimuleert een actieve rol van de leerling. De coach bewaakt het verzuim van zijn
leerlingen en neemt passende acties als daartoe aanleiding is. Hij maakt een groepshandelingsplan
als dat nodig is. De coach raadpleegt de portefeuillehouder Ondersteuning (voorheen
portefeuillehouder Zorg) als hij constateert dat er ondersteuning nodig is die hij zelf niet kan bieden.
Samen met de portefeuillehouder Ondersteuning bepaalt de coach of een leerling ter bespreking aan
het IAT (Intern Advies Team) wordt voorgelegd. Ook als de leerling ondersteuning krijgt van andere
medewerkers dan de coach en de vakdocent, volgt de coach de ontwikkeling van de leerling en hij
bewaakt of de ondersteuning het belang van de leerling dient. Van de coach verwachten wij dat hij
naast de huidige mentoraatswerkzaamheden ook ondersteuning biedt op bijvoorbeeld het gebied
van planning.
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De vakdocent: signaleren en inspelen op ondersteuningsvraag
De vakdocent differentieert en begeleidt het leerproces van iedere leerling. Hij stemt af met de
coach als een leerling behoefte heeft aan ondersteuning die de vakdocent zelf niet kan bieden. De
vakdocent gebruikt SOM om gegevens van een leerling vast te leggen als dat in het belang van de
betreffende leerling is.
De ondersteuningscoördinator: procesbegeleider
De ondersteuningscoördinator heeft een dienstverlenende rol. Hij krijgt een actieve rol als op basis
van de aanmelding voor leerlingen een OPP dient te worden opgesteld en als de coach een leerling
ter bespreking aan het IAT voorlegt. De ondersteuningscoördinator draagt er zorg voor dat het OPP
wordt samengesteld en hij zorgt ervoor dat de ondersteuning voor de individuele leerling wordt
geregeld. Als voorzitter van het IAT en het EAT (Extern Advies Team) zorgt de
ondersteuningscoördinator voor een goede taakverdeling tussen de ondersteuners en adviseert over
de inhoudelijke en procesmatige aanpak. De portefeuillehouders Ondersteuning van het kernteam,
de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker zijn naast de ondersteuningscoördinator de
vaste leden van het IAT. In het EAT zijn de vaste leden de ondersteuningscoördinator, de
schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. De orthopedagoog neemt
deel aan het EAT als daartoe aanleiding is. De andere leden van het IAT of het EAT worden
uitgenodigd aan de hand van de vragen die binnen het IAT leven. De ondersteuningscoördinator
geeft ook feedback over de voortgang in het IHP (Individueel HandelingsPlan), of deze voldoende
wordt ingevuld en bijgehouden, en over de verzuimaanpak, of deze toereikend is. De
ondersteuningscoördinator onderhoudt contact met externe betrokkenen, bewaakt het toegewezen
ondersteuningsbudget en adviseert teams over de aanpak van de basisondersteuning. De
ondersteuningscoördinator respecteert de rol van de coach als spil in Onderwijs en Ondersteuning.
Bij een meer complexe ondersteuningsbehoefte, kan hij, na overleg met de coach een deel van de
ondersteuning van de leerling coördineren. In sommige gevallen is het nodig dat een andere
functionaris dan de coach of de ondersteuningscoördinator tijdelijk de regie over een
ondersteuningstraject heeft. In dat geval wijst de ondersteuningscoördinator een casusregisseur aan
en informeert de coach hierover. De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat bij de afronding van
het ondersteuningstraject de werkzaamheden van de casusregisseur worden beëindigd en dat alle
betrokkenen hiervan op de hoogte worden gebracht.
Met de term “zorgcoördinator” zouden we kunnen suggereren dat de zorg in brede zin van haar
betekenis centraal staat. Dat willen we niet. We kiezen daarom voor de term
“ondersteuningscoördinator” in plaats van “zorgcoördinator”, omdat we willen benadrukken dat de
ondersteuning van het leren van de leerling centraal staat en dat de ondersteuningscoördinator
daartoe de bijbehorende activiteiten coördineert.
Iedereen levert zijn aandeel
Bovenstaande rollen zijn beschreven om duidelijkheid te verkrijgen over de rollen van de leerling, de
coach, de vakdocent en de ondersteuningscoördinator. De coach, de vakdocent en de
ondersteuningscoördinator doen dit natuurlijk niet alleen.
De ouder: meedenken en meewerken
Ook van de ouder verwachten we proactieve rol, waarin hij initiatief neemt als dat nodig is en de
leerling stimuleert de regie te nemen. Van de ouder verwachten wij dat hij meedenkt en meewerkt
bij de totstandkoming van de ondersteuningsovereenkomst en zijn aandeel levert bij het maken en
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nakomen van afspraken. Ook de ouder stemt in met de ondersteuningsovereenkomst en
onderstreept dit door deze (tijdelijke) overeenkomst te ondertekenen.
Het kernteam: toeziend oog
Het kernteam staat ervoor in dat de ondersteuning binnen het team goed is geregeld en handelt
volgens de PDCA-cyclus door systematisch de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning te
evalueren en zich in te spannen om binnen het team en binnen de school tot verbeteringen te
komen. Met de PDCA-cyclus bedoelen we dat activiteiten worden gepland (P van Plan), uitgevoerd (D
van Do), gecheckt en geëvalueerd (C van Check) en worden bijgesteld op basis van de check en
evaluatie (A van Act). Het kernteam heeft een portefeuillehouder Ondersteuning in het team; deze
portefeuillehouder zorgt ervoor dat de contacten met de ondersteuningscoördinator, het IAT en EAT
goed worden onderhouden en tijdens de bijeenkomsten van het kernteam relevante zaken met
betrekking tot de ondersteuning, zoals afspraken rond het gebruik van SOM, worden besproken.
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4 Beleidsvoornemens op basis van de geluiden uit de praktijk
Delegaties van leerlingen, ouders en medewerkers Onderwijs en Ondersteuning hebben tijdens
bijeenkomsten verteld hoe zij Onderwijs en Ondersteuning binnen het Montessori College ervaren. De
delegaties hebben ook aanbevelingen gegeven, die in veel gevallen zijn omgezet in
beleidsvoornemens. De beleidsvoornemens worden geconcretiseerd in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit hoofdstuk lees je welke beleidsvoornemens zijn
voortgekomen uit de gesprekken met de delegaties van leerlingen, ouders en medewerkers Onderwijs
en Ondersteuning.
Leerlingen, ouders en medewerkers hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit
document. Naast redactiebijeenkomsten, waarin medewerkers hebben meegedacht bij het schrijven
van dit document, hebben ouders, leerlingen en docenten in een themabijeenkomst hun visie op de
huidige stand van Onderwijs en Ondersteuning gegeven en verwoord wat moet worden behouden
en wat kan worden verbeterd. In de bijlage, toegevoegd aan dit beleidsdocument, staat samengevat
wat de opbrengsten van de themabijeenkomsten zijn.
Hieronder staan de beleidsvoornemens die op basis van de geluiden uit de praktijk zijn geformuleerd.
Algemeen
Het is mooi om te lezen dat leerlingen en ouders zich gehoord en gesteund voelen door de
medewerkers van het Montessori College. Dat beschouwen we als een groot compliment voor alle
medewerkers en een bevestiging van de gedachte dat we goed op weg zijn. De aanbevelingen nemen
we ter harte! We lezen dat de docenten veel vragen en opmerkingen hebben over de precieze
uitvoering van Onderwijs en Ondersteuning. Hieronder beschrijven we wat we doen met de geluiden
uit de praktijk.
Leerlingen
Wij staan positief tegenover het advies van de leerlingen om het kiezen van een coach vanaf het
derde leerjaar voor alle afdelingen en locaties mogelijk te maken. Een belangrijk argument is dat er
wordt georganiseerd dat er een “klik” tussen coach en leerling is. Het systeem, waarbij je een coach
krijgt toegewezen en drie voorkeuren mag aangeven, kan recht doen aan de vraag van de leerlingen.
Naar ons idee past het in de ontwikkeling van de leerling om vanaf leerjaar 3 ook meer sturing te
geven de wijze waarop hij wordt gecoacht. Wij realiseren ons dat docenten het belangrijk vinden dat
zij de leerlingen regelmatig in beeld hebben, bijvoorbeeld doordat zij ook vakdocent van de
betreffenden leerlingen zijn. Het is van belang dat elk kernteam verkent op welke wijze de vraag van
de leerlingen op het gebied van de coaching kan worden ingevuld.
De oproep van de leerlingen om ervoor te zorgen dat de coach met iedere leerling in gesprek gaat en
de leerling ondersteunt bij het opstellen van persoonlijke doelen, nemen wij ter harte. We zorgen
ervoor dat dit onderwerp aan de orde komt bij scholingen en bij het teamoverleg.
De rol van de coach in het vmbo dient nog verder te worden ontwikkeld. Bij het ontwikkelen wordt
meegenomen dat leerlingen aangeven dat het contact met coach niet zo tijdsintensief hoeft te zijn.
Het advies om tijdens kwt (keuzewerktijd) de leerlingen meer op maat te begeleiden, is terecht. De
school is bezig om de aanpak te evalueren en te verbeteren.
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Ouders
De ouders benadrukken het belang van een dubbelmentoraat. Dit wordt in een aantal gevallen
toegepast. Dit kan echter niet onbeperkt, omdat het aantal coaches hiervoor ontoereikend is. We zijn
voornemens om voor alle afdelingen en alle locaties vanaf leerjaar 3 alle leerlingen te laten kiezen
voor een coach. De kans dat er een “klik” is, is dan groter. Ouders bepleiten tevens een “vangnet” in
geval een leerling geen “klik” heeft met de coach. In dat geval kan de leerling of, zo nodig kunnen de
ouders, met de procesbegeleider van het kernteam contact opnemen. We zullen ervoor zorgen dat
leerlingen en ouders weten wie de procesbegeleider van het betreffende kernteam is.
De verwachting van ouders dat de school de regie neemt als dat nodig is, bijvoorbeeld als een
leerling langere tijd buiten de school is of als er wat anders aan de hand is, sluit aan bij onze visie. De
coach is hierbij te allen tijde het eerste aanspreekpunt. We delen de aanbeveling om de coach op te
leiden om zijn vaardigheden als coach te vergroten.
We herkennen de vragen van ouders rond kwt (keuzewerktijd). De school is bezig om de aanpak te
evalueren en te verbeteren.
Het Montessori College heeft als visie om terughoudend te zijn met het afnemen van onderzoeken
en het stellen van diagnoses. Uiteraard verwachten we wel dat alle medewerkers die leerlingen
begeleiden, een onderzoekende houding hebben en voortdurend de vraag stellen: wat heeft een
leerling nodig? Ook zal een medewerker om handelingsadviezen vragen als hij die nodig heeft. Indien
het in het belang van leerlingen en ouders is, bijvoorbeeld om pedagogische of financiële redenen,
om een diagnose of een testuitslag te hebben, maken wij hierover op maat afspraken.
We nemen de aanbeveling om een communicatieplan over Onderwijs en Ondersteuning te maken,
over.
Docenten
Uit de feedback van docenten blijkt dat er veel vragen leven over de precieze invulling van de
verschillende rollen binnen Onderwijs en Ondersteuning. De vragen nodigen uit om de aanpak goed
te doordenken en te concretiseren. Een aantal vragen kan nu nog niet worden beantwoord; in de
dagelijkse praktijk, binnen de kernteams en binnen andere platforms zal worden gezocht naar wat
een goede werkwijze is. Dit betekent niet dat we nu op onze handen gaan zitten. We gaan nu niet
alle opmerkingen en vragen schriftelijk behandelen. Een gesprek is meer op zijn plaats. In het
voorjaar van 2019 zal de rector/bestuurder op elke locatie tijdens een zogenoemd
Ondersteuningscafé ingaan op alle opmerkingen en vragen die docenten hebben aangeleverd en
vervolgens in gesprek gaan over de keuzes die we gaan maken. Data en tijden worden nog
bekendgemaakt, deelname aan het Ondersteuningscafé is vrijwillig.
Tevens zal de portefeuillehouder “Onderwijs en Ondersteuning” binnen de directie ervoor zorgen dat
er een periodiek overleg met de procesbegeleiders van het kernteam gaat plaatsvinden. Ook hier
zullen de opmerkingen en de vragen van de docenten verder worden besproken en zal de invulling
van de aanpak worden geconcretiseerd.
Leden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel
Het is mooi om te lezen dat oop’ers de mate van zelfstandigheid die zij bij de uitoefening van de
werkzaamheden ervaren, positief waarderen. De schoolleiding herkent de aanbevelingen die worden
genoemd op het gebied van informatievoorziening en ziet het dan ook als haar taak om aan de
verbetering van de informatievoorziening aandacht te besteden. Daarnaast nodigt de schoolleiding
elke individuele oop’er uit om proactief om te gaan met het verkrijgen van informatie. Elke Oop’er
kan bij een kernteam of bij andere informatieverstrekkers vragen om tijdig geïnformeerd te worden
en bijvoorbeeld vragen om op een mailinglijst te worden geplaatst. De schoolleiding zal ervoor
zorgen dat individuele medewerkers en groepen oop’ers regelmatig werkoverleg met hun
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leidinggevende hebben. De schoolleiding neemt de aanbeveling over de scholing van harte over en
zorgt ervoor dat dit onderwerp aan de orde komt tijdens het werkoverleg. Oop’ers kunnen de
voortgang van Onderwijs en Ondersteuning volgen door regelmatig kennis te nemen van de
informatie die over het schoolondersteuningsbeleid wordt gedeeld.
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5 Basisondersteuning en extra ondersteuning
In dit hoofdstuk lees je hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning binnen het Montessori
College wordt ingevuld. Hierbij wordt een checklist die binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO
Nijmegen e.o is vastgesteld, gebruikt.
In het ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is de
basisondersteuning als volgt gedefinieerd:
Onder basisondersteuning verstaan we het geheel van preventieve en curatieve interventies dat binnen
de basisinfrastructuur van de schoollocatie plaatsvindt met als doel zoveel mogelijk leerlingen passend
onderwijs binnen de school te bieden.
Het Samenwerkingsverband geeft daarbij aan welke elementen in ieder geval deel moeten uitmaken
van de basisondersteuning. In onderstaande tabel staan de door het Samenwerkingsverband
genoemde elementen in de linker kolom. In de rechter kolom geven we de stand van zaken binnen het
Montessori College weer.
Elementen
Basisondersteuning
Een zorgvuldig aanname- en
plaatsingsbeleid, waarbij
aandacht is voor plaatsing in
een passende groep en het, zo
nodig, inrichten van een
specifieke plek in de groep.
Een actief verzuimbeleid
gericht op het terugdringen en
voorkomen van schoolverzuim,
aansluitend bij het
verzuimprotocol van de
gemeenten in de regio van het
samenwerkingsverband.
Een gedragen beleid op
toezicht in de pauzes, in het
kader van een veilig
pedagogisch klimaat.
Een protocol voor medisch
handelen.

Stand van zaken Montessori
College
Indien mogelijk wordt er ook
gekeken welke coach past bij
welke groep.

Gerealiseerd Gerealiseerd
op
√

Verzuimprotocol is geschreven op
basis van regionaal
verzuimprotocol.

√

Is aanwezig.

√

Is in ontwikkeling. We maken
gebruik van het protocol van de
GGD (moet nog op de website) en
dit wordt aangevuld voor de
individuele leerling. (signaal in
SOM)

Jan 2020
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Een helder beleid ten aanzien
van vroegtijdige signalering
van psychiatrische
problematiek,
middelenmisbruik,
gezinsproblematiek etc.
Een beleid ten aanzien van het
inschakelen van ketenpartners.
De mogelijkheid voor beperkte
dan wel kortdurende
aanpassingen in de organisatie
van het onderwijs:
roosteraanpassingen,
tijdverlenging, aanpassingen in
leerplannen, aanpassingen in
examens/PTA.
De mogelijkheid voor
eenvoudige aanpassingen van
lesmateriaal: digitaal,
schriftelijke ondersteuning,
auditieve ondersteuning,
deelopdrachten, werkplanners
etc.
Het aan individuele of groepen
leerlingen aanbieden van:
– Aanleren en verbeteren van
studievaardigheden;
– Begeleiding bij het
plannen/organiseren van
schoolwerk;
– Vakinhoudelijke
ondersteuning (RT) buiten de
groep;
– Huiswerkbegeleiding;
-Wekelijks contactmoment
tussen een leerling en vast
contactpersoon.
Een aanbod voor leerlingen
met dyslexie of dyscalculie
(conform de protocollen).
Een beleid ten aanzien van
leerlingen met NT2.
Een aanbod voor leerlingen
met motorische problematiek,
met bijbehorende
compenserende en
faciliterende maatregelen.

Vragenlijst sociaal welbevinden,
IAT, absentie, coachgesprekken.

√

Inschakelen van ketenpartners
gaat via het IAT/EAT.
Is aanwezig verloopt via IAT/EAT,
kernteam, BPO.

√

Alle mogelijkheden aanwezig.

√

Deze ondersteuningsmogelijkheden zijn aanwezig

√

Aanwezig

√

√

In ontwikkeling
Aanwezig

Jan 2020
√
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Een beleid ten aanzien van
langdurig zieke leerlingen.
Onderwijsprogramma of
leerlijnen die zijn afgestemd op
leerlingen met een
meerbegaafde intelligentie.
(Ortho)pedagogische en/of
orthodidactische aanpak die
gericht is op sociale veiligheid
en het voorkomen en
aanpakken van
gedragsproblemen.
Ondersteuning voor een
afgebakende periode op de
volgende gebieden:
– Faalangstreductietraining;
– Sociale vaardigheidstraining;
– Begeleiding t.a.v. dyslexie,
dyscalculie;
– Begeleiding bij NT2;
– Individuele begeleiding door
bijvoorbeeld begeleider passend onderwijs, orthopedagoog of leerlingbegeleider
Leerwegondersteunend
onderwijs (vmbo)

Aanwezig

√

vwo+, Cambridge, extra kunst,
extra sport, Agora

√

Groepsplan gedrag, IAT

√

Aanwezig

√

Via coach, groepsgrootte, RT in
de groep, onderwijsassistenten.

√

Het Samenwerkingsverband heeft verder afgesproken af dat iedere locatie in ieder geval beschikt
over een aantal voorzieningen/mogelijkheden. In onderstaande tabel staan de door het
Samenwerkingsverband genoemde voorzieningen/mogelijkheden in de linker kolom. In de rechter
kolom geven we de stand van zaken binnen het Montessori College weer.
Voorzieningen/mogelijkheden Stand van zaken Montessori
College
Een interdisciplinair
Gerealiseerd
ondersteuningsteam, met ten
minste de volgende
disciplines:
– (Opgeleide) zorgcoördinator
– Gedragswetenschapper
(orthopedagoog/psycholoog)
– Schoolmaatschappelijk
werker
– Een begeleider passend
onderwijs (bpo’er)

Gerealiseerd Gerealiseerd
op
√
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Er is een verbinding met
basisvoorzieningen in het
sociaal domein.
Er wordt structureel gebruik
gemaakt van een
leerlingvolgsysteem.
De mogelijkheid om kleine
aanpassingen van het gebouw
te realiseren, zoals ruimteaanduidingen, bewegwijzering
(contrast/formaat),
looproutes.
Aanwezigheid van een
stilteruimte/werkruimte onder
toezicht.

Contacten met jeugdbescherming,
Jeugdhulp, veilig thuis, GGD, LP,
MW, School is cool,
Fondsen; st. leergeld, SWV.
SOM (inrichting en
gebruiksvriendelijkheid moet
verbeterd worden)
aanwezig

√

Jan 2020

√

Zie toelichting hieronder

Jan 2020

Stilteruimte/werkruimte onder toezicht
We realiseren een stille werkruimte voor leerlingen die in een prikkelarme omgeving willen zijn. We
denken daarbij aan leerlingen met profiel AS, leerlingen die zich elders niet veilig voelen, leerlingen
met een interne time-out, inclusief plan, leerlingen met een plan (dus na een IAT (Intern Advies
Team)-bespreking). Naar verwachting zullen ca 5 à 10 leerlingen uit deze groep van de locaties Beuk
en Berk in de stille werkruimte aanwezig zijn. In Groesbeek gaat het om enkele leerlingen. Ook
leerlingen die zelf aangeven graag in deze ruimte te willen zijn, zijn welkom als dit past binnen de
beschikbare capaciteit (fysieke ruimte en begeleiding). De stilteruimte is niet bedoeld voor leerlingen
die uit de les zijn verwijderd. De stille werkruimte dient een rustige omgeving met positieve aandacht
voor leerlingen te zijn. De leerling kan er aan de slag gaan en de verwachting is dat hij doelgericht
werkt. Er is een kring van experts zoals bpo’er (begeleider passend onderwijs), maatschappelijk
werker, coach, jongerenwerker beschikbaar en/of bereikbaar voor de leerlingen die gebruik maken
van deze voorziening. De ruimte is geopend van 8.00 tot 16.30 uur. We zien erop toe dat er
continuïteit in de begeleiding is; het aantal beheerders van de ruimte zal daardoor gedurende de
week beperkt zijn. Voor de leerlingen van Beuk en Berk wordt nader bepaald hoe deze ruimte wordt
gerealiseerd. In Groesbeek is het aantal leerlingen dat van deze voorziening gebruik maakt, beperkt.
Om deze reden zal in de dagelijkse praktijk op maat begeleiding worden gegeven als blijkt dat
hieraan behoefte is.
Procedure voor de uitgestuurde leerlingen
De docent mailt de receptie de naam van de leerling in kwestie.
De leerling meldt zich altijd bij de receptie. Daar ontvangt de leerling een formulier.
Vervolgens gaat de leerling naar een door de receptie aangegeven plaats, waar hij/zij het formulier
invult.
Na het invullen, werkt de leerling verder aan het vak. Na afloop van de les meldt de leerling zich met
ingevuld formulier bij de docent.
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De docent geeft op hetzelfde formulier de reden van verwijdering aan en praat de zaak met de
leerling uit.
Indien nodig vermeldt de docent de opgelegde sanctie op het formulier en geeft het formulier af bij
de receptie.
In het SOM-dossier van de leerling wordt melding gedaan van de verwijdering.

Extra ondersteuning
Voor leerlingen bij wie na verloop van tijd blijkt dat de basisondersteuning van de school toch
ontoereikend is, kan de school bij het samenwerkingsverband een ondersteuningspakket aanvragen.
Met een ondersteuningspakket ontvangt de school middelen waarmee de school naar eigen inzicht
de extra ondersteuning die tijdelijk nodig is bovenop de basisondersteuning kan realiseren. Hierbij
valt te denken aan intensieve (individuele) ondersteuning ten aanzien van het gedrag of sociaalemotionele functioneren, maar ook aan intensieve ondersteuning aan (ernstig) zieke leerlingen. De
coach zal ervoor zorgen dat de leerling, waarvan de basisondersteuning ontoereikend is, wordt
besproken in het IAT (Intern Advies Team) en/of het EAT (Extern Advies Team). De ondersteuningscoördinator zal de aanvraag van extra ondersteuning vertalen in een OPP en vervolgens dit
coördineren.
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6 De praktijk van Onderwijs en Ondersteuning
In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste actoren in de eerstelijnsbegeleiding genoemd. Daar zijn ook kort
de rol van het IAT (Intern Advies Team) en de rol van EAT (Extern Advies Team) genoemd. In dit
hoofdstuk lees je hoe de tweedelijns- en derdelijnsbegeleiding er uit ziet.
Tweedelijns begeleiding
De voorzitter van het IAT is de ondersteuningscoördinator. De portefeuillehouder Ondersteuning van
het kernteam, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker hebben ook zitting in het IAT.
Andere betrokkenen worden uitgenodigd als daartoe aanleiding is. Hieronder benoemen we welke
functionarissen in de tweede lijn van betekenis zijn bij het realiseren van ons beleid op het gebied
van Onderwijs en Ondersteuning.
Orthopedagoog
De orthopedagoog verricht op verzoek van het IAT of het EAT ondersteunende taken. Te denken valt
aan het adviseren bij complexe leerlingendossiers, het leveren van een bijdrage aan testafnamen en
bijbehorende verslaglegging, het ondersteunen van en afstemmen met andere interne of externe
professionals over begeleiding van leerlingen met orthopedagogische of orthodidactische vragen en
het deels begeleiden van bepaalde leerlingen en, zo nodig, hierover contact onderhouden met
ouders.
Portefeuillehouder Ondersteuning kernteam
De portefeuillehouder Ondersteuning kernteam heeft zitting in het IAT. Hij is de linking pin tussen
het IAT en het kernteam en functioneert op het gebied van ondersteuning als vraagbaak, adviseur en
doorverwijzer voor zijn collega’s in het kernteam.
Remedial teacher
De remedial teacher verricht op verzoek van het IAT of het EAT ondersteunende taken verrichten.
Het gaat hierbij vooral om specifieke leervragen. Het is goed denkbaar dat de remedial teacher kleine
groepen formeert, waarin de specifieke leervragen van elke individuele leerling goed tot hun recht
komen. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van coöperatief leren.
Bpo’er (begeleider passend onderwijs)
De bpo’er verricht op verzoek van het IAT of EAT ondersteunende taken. De taken bestaan vooral uit
het begeleiden van individuele leerlingen die een specifieke begeleidingsvraag hebben. De bpo’er
onderhouden, zo nodig, ook contact met de ouders.
Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker is lid van het IAT en het EAT en maakt binnen deze teams
afspraken over de uitvoering van zijn werkzaamheden. De schoolmaatschappelijk werker richt zich
daarnaast ook op leerlingen die zich zonder tussenkomst van het IAT of EAT hebben gemeld. De
schoolmaatschappelijk werker richt zich in de begeleiding op zowel de leerling als de
ouders/verzorgers, waarbij het bieden van trainingen op het gebeid van sociale vaardigheden
onderdeel van het takenpakket is.
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Derdelijnsbegeleiding
De voorzitter van het EAT is de ondersteuningscoördinator. Daarnaast zijn de schoolmaatschappelijk
werker, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar de vaste leden van dit adviesteam. Afhankelijk van
de vraag binnen de school, maken de wijkagent of andere professionals deel uit van het EAT. Zij
vullen gezamenlijk de derdelijnsbegeleiding in.
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7 De leerling en Onderwijs en Ondersteuning vanaf 2020
In dit hoofdstuk lees je wat ons (droom)beeld van de dagelijkse praktijk is als we hebben gerealiseerd
wat in dit beleidsdocument staat beschreven.
De leerling in de dagelijkse praktijk
De leerling bespreekt een eigen vraag met de coach en/of de coach brengt een vraag betreffende
leerling vraag in bij het IAT (Intern Advies Team). De leerlingen is minder afwachtend. De leerling
leert in zijn rol “leerling als persoonlijk leider” en wordt daarbij begeleid door de coach zonder dat de
coach het overneemt. De leerling maakt minder individueel gebruik van Remedial Teaching en zoekt
minder ondersteuning buiten de les; zijn vragen op het gebied van planning bespreekt hij met de
vakdocent en de coach. De leerling benut de positieve invloed in de groep, de coach stimuleert dit.
De leerling leert eigen ontwikkeldoelen te formuleren, de coach begeleidt als dat nodig is. De leerling
leert wat executieve leerfuncties zijn en kan deze kennis toepassen.
De coach in de dagelijkse praktijk
De coach brengt de ondersteuningsvraag in beeld en signaleert. De coach pampert niet en neemt zo
min mogelijk over van de leerling. De coach ondersteunt de leerling op het gebied van de planning en
studievaardigheden en op sociaal-emotioneel gebied. De coach weet wanneer en naar wie hij moet
doorverwijzen. De coach biedt een vraag gestuurd programma aan de hand van verschillende
thema’s (de coach heeft hiervoor een repertoire beschikbaar). De coach coacht op basis van de 3
montessori-doelen. De coach handelt proactief naar zijn leerlingen. De coach is frequent beschikbaar
voor zijn leerlingen. De coach neemt deel aan een Montessori College intervisienetwerk en werkt
actief aan zijn professionalisering. De coach is bereid en in staat om positief te confronteren. De
coach volgt het verzuim van de leerling en voert daarover gesprekken met leerlingen en ouders. De
coach ondersteunt ontwikkelgesprekken waarbij ouders aanwezig zijn; de leerling heeft de regie over
het gesprek. De coacht wacht niet af, maar plant gesprekken wanneer dat nodig is. De coach
beïnvloedt groepsprocessen als daartoe aanleiding is.
Wat je verder in de dagelijkse praktijk ziet
In het algemeen zullen er meer ondersteuningsvragen komen en zullen er minder tests worden
afgenomen.
De schoolmaatschappelijk werker is meer beschikbaar voor leerlingen en coaches.
Door een sterke basisondersteuning ondervindt de leerling minder individuele ondersteuning en
meer ondersteuning in de les. De leerling ondervindt door de toenemende flexibilisering meer ruimte
om tot maatwerk in de ondersteuning te komen. De remedial teacher werkt meer in groepsverband
en in de klas.
De orthopedagoog is ondersteunend naar remedial teachers en coaches en neemt actief deel aan het
IAT (intern adviesteam) en aan het EAT (extern adviesteam) als daartoe aanleiding is. De
orthopedagoog test minder en staat in de rug van de uitvoerders en werkt zoveel mogelijk
preventief. De orthopedagoog ondersteunt als het nodig is bij de aanname van nieuwe leerlingen
De bpo’er (begeleider passend onderwijs) begeleidt actief leerlingen in de groep en observeert
groepsdynamieken, interactie met docenten, individuele leerlingen en geeft feedback en advies. Hij
neemt op basis van uitnodiging deel aan ontwikkelgesprekken en voortgangsgesprekken van
leerlingen. De bpo’er zorgt actief voor verbinding met de kernteams en individuele docenten en zorgt
ervoor dat hij beschikbaar en zichtbaar is, zodat docenten en kernteams hem kunnen raadplegen. De
bpo’er neemt actief deel aan het ondersteuningsteam en ziet zichzelf als lid daarvan.
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8 Kwaliteitsborging
Van meetbaar naar merkbaar
In dit hoofdstuk lees je op welke wijze het Montessori College gaat volgen of de beoogde
beleidsvoornemens worden bereikt en op welke wijze tot verbeteringen kan worden gekomen.
Toezicht en verantwoorden zijn nodig. De wereld zit nu eenmaal niet vol met alleen maar welwillende
en kundige mensen. En zeker waar macht en persoonlijk financieel gewin op de loer liggen, zijn de
juiste checks en balances nodig. Daarnaast: vreemde ogen kunnen soms ook gewoon op een goede
manier dwingen. Tegelijkertijd lijkt de manier waarop we invulling geven aan toezicht en
verantwoording te zijn verworden tot een systeem van georganiseerd wantrouwen dat zijn doel
voorbij schiet. Een systeem dat het goede werk in de praktijk onder druk zet, veel bureaucratie en
kosten met zich mee brengt en uiteindelijk ook nauwelijks in staat is om werkelijk zicht te geven op de
kwaliteit van werk in de praktijk.
Stel je eens een campingtafeltje voor met vier uitschuifbare pootjes en bij ieder pootje getalletjes
van één tot en met negen. En stel je voor dat je met een groep mensen een flink aantal van die
tafeltjes moet neerzetten in een ruimte met een rechte en stevige ondergrond. Als je dan overal
tafeltjes wilt hebben met een recht en stevig tafelblad is de aanpak heel eenvoudig: bedenk van
tevoren de kant en klare oplossing die voor alle gevallen geldt: bijvoorbeeld stand ‘7’. Maak
vervolgens van de professional een uitvoerder die er verder niet over nadenkt of er wat van vindt,
maar juist gewoon de regels volgt. Je zult dan zien dat in een mum van tijd alle tafeltjes recht en
stevig staan: een knappe prestatie. Effectief, efficiënt, rechtmatig en betrouwbaar. En de vorm van
toezicht die daarbij hoort is het controleren of iedereen zich aan de algemene regelingen heeft
gehouden. De harde en rechte vloer staat symbool voor situaties die steeds hetzelfde antwoord
vragen om tot optimale kwaliteit te komen. Situaties dus, waarin de specifieke norm het toppunt van
kwaliteit is. Zoals ook het tafeltje met alle pootjes op 7 steviger zal staan dan het tafeltje met één
poot op 6 of 7. Zo ook geldt dat ook voor iedere autofabrikant of voedselproducent die wil dat
hetzelfde product er telkens en opnieuw hetzelfde uitziet. We streven dan naar six sigma wat staat
voor een afwijkingskans van 0,00034%. Het doel is om variatie uit te sluiten en dat is ook logisch: alle
60 volt lampjes van dezelfde soort moeten exact hetzelfde zijn om goed in de fitting te passen en een
voorspelbare hoeveelheid licht te geven.
Maar stel je eens voor dat die tafeltjes niet op die strakke en rechte ondergrond moeten komen te
staan, maar op een hobbelig grasveldje. Waarbij de ene leerling, patiënt, professional, of situatie de
andere niet is. En ook nu moeten de tafeltjes weer recht en stevig staan en moet dat effectief en
efficiënt gebeuren.
Wat zou dan de stomste manier zijn om dat aan te pakken? Precies: alle pootjes op stand ‘7’ zetten…
En wat zou dan de stomste vorm van toezicht en verantwoording zijn? Natuurlijk: kijken of iedereen
zich aan de algemene regeling heeft gehouden. Want op een hobbelveldje geldt:
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Waar iedereen zich altijd aan de regels houdt, wordt er waarschijnlijk niet erg oplossingsgericht
gewerkt
Op een hobbelveldje kun je niet simpelweg kijken naar het toepassen van een algemene maatregel,
want het effect van de maatregel hangt af van wat er nodig is in de context. Dat wat een oplossing
betekenisvol maakt. Anders gezegd: door te kijken naar alleen de maatregel vaar je blind op de
kwaliteit van de oplossing. Je denkt iets zeker te weten, maar dat is niet zo. En erger nog: als het
toezicht en de verantwoording zich richten op het naleven van de regels en het behalen van
aantallen, dan gaat de sturing zich daar ook op richten. De regels en de aantallen worden een doel op
zich.
Dan verklein je door het toezicht en de verantwoording juist de kwaliteit van de oplossingen in de
praktijk
Bovenstaand stuk is een onderdeel van het artikel dat Wouter Hart schreef over anders
verantwoorden. Het is uit ons hart gegrepen. Op het Montessori College gaat het veel over de
kwaliteit van de relatie en de interactie tussen de medewerkers en de jongeren. Daarin komt ons
vermogen tot uiting in het positief ondersteunen en beïnvloeden van de leerlingen naar persoonlijk
leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
Maar hoe meet je dat? En simplificeren we per definitie niet door het meetbaar te maken? Immers
dan wordt het al snel uitgedrukt in causaliteiten met een korte lus. Zijn we succesvol als we X%
minder leerlingen doorverwijzen naar het vso? Zijn we succesvol als we een succesvol
bovenbouwrendement hebben? De neiging op die uitkomsten te manipuleren als daar ons succes
aan afgemeten wordt, is groot. Minder jongeren naar het vso? Dan kritischer zijn in ons
aannamebeleid en de kans om succesvol te zijn is al een stuk groter. Bovenbouwrendement? Laten
we vooral voorzichtig zijn in de opstroom dan, stel dat ze weer terugzakken of blijven zitten, dan zijn
we minder succesvol. Wouter Hart pleit ervoor de medewerker zelf, die professioneel is, veel meer
zelf te laten bepalen hoe zijn handelen te beoordelen is en hoe er gewerkt wordt aan
kwaliteitsborging en verantwoording. Hij beschrijft hoe de professional uitgenodigd wordt om in
relatie met de bedoeling van zijn werk doelen te stellen en manieren te laten bedenken hoe de
verwezenlijking daarvan gevolgd en gemonitord kunnen worden. Hoe daarvan geleerd kan worden.
We geloven in de interne drive van de medewerker om goed en verantwoord te handelen en dat het
geen enkel probleem is om daar verantwoording over af te leggen.
Van meetbaar naar merkbaar
In het Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. hebben de besturen afgesproken invulling te geven aan
dit streven. Ze laten zich in deze zoektocht begeleiden door een extern adviseur, Tom Verheggen.
Komend cursusjaar zal het Montessori College onder zijn begeleiding invulling gaan geven aan de
wijze waarop de kwaliteit van de ondersteuning wordt gevolgd en geborgd.
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Bijlage: de geluiden uit de praktijk
Leerlingen, ouders en medewerkers hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit
document. Naast redactiebijeenkomsten, waarin medewerkers hebben meegedacht bij het schrijven
van dit document, hebben ouders, leerlingen en docenten in een themabijeenkomst hun visie op de
huidige stand van Onderwijs en Ondersteuning gegeven en verwoord wat moet worden behouden
en wat kan worden verbeterd. Hieronder staat samengevat wat de opbrengsten van de
themabijeenkomsten zijn.
Leerlingen
In algemene zin geven de leerlingen tijdens de themabijeenkomst aan dat zij zich gehoord en
gesteund voelen door de mentoren of coaches (hierna gebruiken we het woord coach voor de
mentor of de coach). De leerlingen ervaren dat de coach de weg weet als de leerling meer
ondersteuning nodig heeft dan wat de coach aan de leerling kan bieden. De leerlingen vinden het
positief dat in de leerjaren 1 en 2 de coach ook lesgeeft aan de leerlingen. Het zelf kunnen kiezen van
een coach wordt als een sterk punt ervaren. De leerlingen adviseren om het kiezen van een coach in
te voeren vanaf het derde leerjaar van alle afdelingen. Vanaf het moment dat het kiezen van een
coach mogelijk is, is het voor de leerlingen geen noodzaak dat de coach ook les geeft aan de
betreffende leerlingen. Het systeem, waarbij je een coach krijgt toegewezen en je drie voorkeuren
mag aangeven, kan worden voortgezet. De keuze van de coach dient eerder in het cursusjaar plaats
te vinden. Kort na de start van het cursusjaar kan de coach zichzelf in een filmpje, vlog of PowerPoint
voorstellen, zodat de leerling weet wat de voorkeuren en kwaliteiten van de coach zijn.
De leerlingen raden aan om goed na te denken over wat precies de opdracht van de coach is. Zij
ervaren dat de coach nu vooral ondersteunt als er iets aan de hand is. Als voorbeeld werd genoemd
dat leerlingen die “gemiddelde” resultaten behalen, niet snel worden uitgedaagd om beter te
presteren. De leerlingen geven de aanbeveling dat de coach met elke leerling in gesprek gaat en de
leerling ondersteunt bij het opstellen van persoonlijke doelen. De leerlingen realiseren zich dat de
coach een andere rol gaat vervullen en adviseren om de huidige coaches daarin te scholen.
De leerlingen in het vmbo ervaren dat zij dagelijks individueel of klassikaal de coach gedurende 40
minuten spreken. Zij zien hiervan de toegevoegde waarde in vooral het eerste leerjaar. Zij vinden dat
in hogere leerjaren het contact met de coach niet zo tijdsintensief hoeft te zijn.
Wat betreft kwt (keuzewerktijd) zien leerlingen dat de inzet tijdens de lessen zeer verschillend is. Zij
adviseren de docenten om hierbij de leerlingen op maat te begeleiden. Het gaat erom dat elke
leerling leert verantwoordelijk te zijn voor eigen keuzen. Het is aan de docent om de begeleiding te
geven die voor elke leerling het meest passend is.
Ouders
De ouders tonen zich in het algemeen tevreden als het om de begeleiding van hun kind door het
Montessori College gaat. De ouders vinden het belangrijk dat de mentor of de coach (hierna
gebruiken we het woord coach voor de mentor of de coach) beschikbaar is als de leerling hem nodig
heeft. Met een dubbelmentoraat versterk je de beschikbaarheid en is ook de kans groter dat de
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leerling een coach heeft waarmee het “klikt”. De ouders vragen zich af of een coach ook altijd de
vakdocent van de leerling moet zijn; in de bovenbouw v/h is dit wel het streven.
De ouders onderschrijven dat de leerling als persoonlijk leider wordt gezien; zij ervaren dat de
leerling de ruimte krijgt om de regie te nemen. Zij verwachten wel dat de school dan maatwerk levert
en inspeelt op de capaciteiten van de leerlingen. De ouders verwachten ook dat de school in de
ondersteuning de regievoerder is ofwel de eerste verantwoordelijke, die in actie komt als er iets aan
de hand is.
Ouders benadrukken dat alle leerlingen in beeld dienen te zijn; ook de leerlingen die op basis van hun
gedrag en/of hun resultaten minder opvallend zijn. Ouders adviseren de school alle leerlingen te
volgen ook als een leerling, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, langer buiten beeld is; het is voor de
leerling en de ouders dan van belang om te ervaren dat zij nog steeds verbonden zijn aan de school.
Ouders bepleiten het belang van een “vangnet” in geval een leerling geen “klik” heeft met zijn coach
of vakdocent. Het is dan goed om te weten dat er een alternatieve route is om ondersteuning te
kunnen krijgen.
De ouders zien het als een goede ontwikkeling dat de coach zich steeds meer als coach gaat
ontwikkelen. Zij verwachten van de coach en de vakdocent een proactieve houding en dat hij in staat
is om de juiste vragen te stellen. De ouders adviseren de school om de coaches en de vakdocenten
deel te laten nemen aan trainingen om op deze gebieden de vaardigheden te vergroten. Intervisie
kan hierbij ook een goed instrument zijn.
De ouders hebben wisselende ervaringen met kwt (keuzewerktijd). Een aantal ouders geeft aan dat
een grote groep leerlingen zich bezighoudt met allerlei zaken die niets met leerstof te maken
hebben. Een enkele ouder geeft aan dat juist deze aanpak voor leerlingen heel leerzaam en
functioneel is om zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen keuzes.
Ouders begrijpen dat op basis van de visie waarin de leerling als persoonlijk leider wordt gezien, er
wordt gewerkt vanuit een sociaal model in plaats van een medisch model. Ouders zien het risico van
een diagnose die op een bepaald moment te veel de richting van het handelen gaat bepalen.
Anderzijds noemen ouders ook dat zo’n diagnose kan helpen om het gedrag van een kind te
begrijpen en daardoor de geschikte ondersteuning te kunnen kiezen. Tevens noemen ouders dat zij
soms een diagnose of een testuitslag nodig hebben om vergoedingen bij hun
ziektekostenverzekering te kunnen declareren.
De ouders bevelen aan om een communicatieplan te maken, zodat alle ouders van het Montessori
College goed worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs en binnen het
Samenwerkingsverband en over de keuzes die het Montessori College op het gebied van Onderwijs
en Ondersteuning maakt.
Docenten
Docenten hebben op de studiedag van 18 maart 2019 uitgebreid gesproken over de plannen op het
gebied van Onderwijs en Ondersteuning. Hieronder staan hun vragen en aanbevelingen in rubrieken
beschreven.
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Inhoudelijke vragen
Docenten hebben op basis van de voorgelegde teksten over de leerling als persoonlijk leider en over
actoren binnen Onderwijs en Ondersteuning de volgende inhoudelijke vragen:
- Wat wordt bedoeld met een casusregisseur
- "Protocolleren leidt tot grotere handelingsverlegenheid”, waar is dit op gebaseerd?
- Waarom coach in plaats van mentor? Verandert dan ook de rol? Wordt het ook duidelijk wat
de rol inhoudt?
- Wat is er in de nieuwe opzet anders voor het onderwijzend personeel?
Leerling als persoonlijk leider
Een aantal docenten vraagt zich wat het betekent voor de coach als de leerling meer regie neemt.
Tevens zijn er vragen over wie de verantwoordelijkheid neemt als de leerling niet de regie neemt, het
“probleem” niet ziet of de motivatie mist. Er worden ook oplossingen aangedragen, waarin wordt
genoemd dat de leerling ruimte en vertrouwen moet krijgen om daarin te groeien. Er wordt door een
groep genoemd dat coöperatief leren voor leerlingen aantrekkelijk kan zijn: de leerlingen kunnen van
elkaar leren hoe zij met problemen kunnen omgaan
Verantwoordelijkheden
Sommige groepen docenten willen graag weten waar de rol van de coach eindigt en wanneer er
andere begeleiding beschikbaar is en hoe de doorverwijzing verloopt. Er is zorg over de druk en
verantwoordelijkheid die op de coach wordt gelegd en men vraagt zich af of de coach aanspreekpunt
is als het slecht gaat met een 'coachleerling'. Er wordt genoemd dat er behoefte aan een
functiebeschrijving en kaders is. Er is tevens behoefte aan een overzicht, bijvoorbeeld een
stappenplan, waarin duidelijk is wie signaleert en wie actie onderneemt.
Aanpak op het gebied van Onderwijs en Ondersteuning
Het Agora-team wil graag weten of het een beroep kan blijven doen op bpo’ers (Begeleiders Passend
Onderwijs), of de korte lijn met ondersteuningscoördinator behouden blijft en hoe de
ondersteuningsbehoefte voor Agora wordt ingevuld.
De inbedding van ondersteuning in het onderwijs roept verschillende vragen op, zoals
- Kan ondersteuning op gebied van planning gekoppeld worden aan LOB?
- Blijft de huidige opzetvorm van leerlingenzaken in de huidige vorm nog bestaan?
- Betekent meer coachtijd minder vaktijd?
- Hoe worden de coachmomenten geroosterd, en gaat die tijd niet ten koste van je vakles?
- Valt remedial teaching weg, moet de coach dat doen?
- Welke hulp kunnen we krijgen bij maatschappelijke problematiek?
- Gaan er ook taken uit het pakket van de coach van MMvmbo? Zoals bijvoorbeeld lezen en
rekenen?
- Is LOB ook een coachtaak?
- LOB zit nu ook al in de mentorlijn, maar hier is ook al bijna geen tijd voor. Bijvoorbeeld
leerlingen helpen met planning? We denken dat we bij MMvmbo al heel veel doen dat
binnen het coachen past. Wanneer gaat iets je boven je pet en stuur je dan een leerling naar
remedial teaching?
- Als de rol van de mentor groter wordt, worden klassen dan kleiner?
- Wat wordt invulling van de mentorles?
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- Wat wordt de rol van collega’s die nu geen mentor zijn? Kunnen die een coach
ondersteunen? Bijvoorbeeld twee mensen op één klas. Eém met de echte mentortaken en één ter
ondersteuning?
- Hoe groot is de groep van één coach?
- Coachwerk is maatwerk, dus niet alleen klassikaal?
- Externe coach? Spreekuur coach?
- Is het kernteam niet de plek waar alle lijnen moeten samenkomen?
- Welke soort ontwikkeling van de leerling(en) wordt bijgehouden, en hoe?
- Hoe zorgen we voor een veilige setting?
Er zijn ook aanbevelingen die betrekking hebben op de inbedding van de ondersteuning in het
onderwijs:
- Er is een goede mentorlijn nodig
- We zijn bang dat de rol van coach in MMvmbo veel te groot wordt
- Geef meer aandacht aan de (warme) overdracht voor coaches
- De rol van het kernteam is: een team van coaches om vaste groep leerlingen te coachen
- Organiseer een andere vorm oudergesprekken (Beuk), (ook voor vakdocent) (bijvoorbeeld
zoals in Berk)
- Organiseer gebruik van rubrics die bij alle vakken inzetbaar is
- Zet driehoeksgesprekken of coachgesprekken in met rubrics
- Verplicht het gebruik van rubrics in Peppels
- Organiseer ondersteuning voor Peppels of een ander (beter werkbaar) platform
- Coach op vrijwillige basis, zonder verantwoordelijkheid voor een schoolvak
- Organiseer een betere opzet voor leerlingbesprekingen
Organisatorisch
Er is een aantal vragen op organisatorisch gebied die betrekking hebben op het succes van Onderwijs
en Ondersteuning:
- Hoeveel coaches op een groep (achtergrond: leerlingen zijn geen deeltijders, docenten
meestal wel)?
- Moeten meer administratieve handelingen worden gedaan?
- Hoe borgen de ondersteuningscoördinatoren een goede verdeling tussen Nijmegen en
Groesbeek (in Groesbeek zijn relatief meer zorgleerlingen)
- Is er in tijden van spoedeisende hulp genoeg menskracht?
- waar vallen de T3T4 leerlingen onder? en MC2 en Agora?
- Wordt een aparte coach in het rooster niet gekoppeld aan je klas?
De aanbevelingen op dit gebied zijn
- Er moet een verzuimcoördinator zijn, in plaats van dit bij meerdere coaches neer te leggen
- Als een leerling begeleiding krijgt van meerdere ondersteuners, willen we schriftelijke
terugkoppeling
- Zorg voor een voorbereide omgeving om coachingsgesprekken te kunnen houden
- Flexibeler rooster kan helpen om dit te realiseren
- Andere dagorde (meer tijd voor ontwikkelgesprek) met bijvoorbeeld meer tijd om individuen
te bespreken (spreekuur, flexibele rooster, langere kwt’s)
- Tijd en ruimte om uit te wisselen, ook vanuit en met het management
- De veranderingen moeten niet leiden tot meer bureaucratie
- SOM dient eenduidig te worden ingericht
- Richt SOM zo in dat het ook voor (verkort) rooster geschikt is
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Facilitering
Vrijwel alle groepen geven aan dat de taak van coach goed in tijd moet worden gefaciliteerd. Er is
bijvoorbeeld ook tijd nodig om de administratie te doen en feedback (schriftelijk en mondeling) te
geven. Daarnaast geeft een aantal groepen aan dat de coachingsmomenten voor leerlingen en
docent in het rooster herkenbaar, bijvoorbeeld in de vorm van extra lessen, moeten worden
opgenomen. Eén groep noemt dat de controle op verzuim en daar 'passend op reageren' een
taakverzwaring is. Een andere groep vraagt zich af wat te doen als het budget of de tijd op is. Er
wordt genoemd dat er meer uren voor de begeleiders Passend Onderwijs en schoolmaatschappelijk
werkers moeten zijn. Een groep geeft aan dat werkdrukverhoging moet worden voorkomen.
Deskundigheid en scholing
Veel groepen noemen dat scholing voor de coach nodig is. Sommige groepen vragen of wordt
verwacht dat elk docent zich als coach dient te ontwikkelen en of de taak van coach al dan niet
vrijwillig is. En er zijn vragen over hoe de geschiktheid van de coaches wordt bepaald. Er wordt
bepleit om docenten op vrijwillige basis cursussen te laten volgen, bijvoorbeeld met acteurs. Ook
intervisie en de montessorischoling voor coaches worden bepleit. Voor anderen is de vrijwilligheid
niet zo’n item; zij stellen de vraag: Hoe gaan we iedereen op hetzelfde level van pedagogisch tact
krijgen?
Communicatie en draagvlak
Een groep bepleit om de gehele aanpak van Onderwijs en Ondersteuning goed te communiceren en
aandacht te besteden aan de vragen: “Wat is de basishouding van een montessorileerling, medewerker en -ouder?” en “Streven we hetzelfde doel na?”. Er wordt door meer groepen in
algemene zin geadviseerd om tijd en aandacht te besteden aan het delen van informatie en, met
aandacht voor een heldere terminologie, draagvlak te creëren.
Leden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel
Leden van het oop (onderwijs ondersteunend personeel) hebben op 15 april 2019 aangegeven hoe zij
Onderwijs en Ondersteuning ervaren binnen het Montessori College.
De oop’ers waarderen het dat medewerkers die direct met leerlingengedrag te maken hebben, zoals
medewerkers van de receptie, worden betrokken bij Onderwijs en Ondersteuning. Zo wordt de
receptionist regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek binnen het IAT (Intern Advies
Team). In het algemeen zijn de leden van het oop ook positief over de mate van zelfstandigheid,
waarin zij hun functie kunnen uitoefenen. Deze betekenisvolle autonomie willen zij graag behouden.
Informatievoorziening
De oop’ers bepleiten een betere informatievoorziening. Dit komt voort uit het gegeven dat de
medewerkers vaak te laat wordt geïnformeerd over activiteiten, waaraan zij een ondersteunende
dienst moeten verlenen. Aanbevelingen zijn:
- De planning van activiteiten, vastgelegd in bijvoorbeeld de algemene jaarplanning en in
kernteamagenda, moet op orde en zichtbaar zijn voor oop’ers
- Geef oop’ers de mogelijkheid om dezelfde informatie die docenten ontvangen, ook te
krijgen. Te denken valt aan informatie over werkweken. Het is goed als de leden van het OOP
zich kunnen abonneren op informatie die vanuit de kernteams en/of de administratie en/of
de redactie van de nieuwsbrieven wordt verzonden
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-

Nodig oop’ers uit voor de plenaire bijeenkomsten, zodat zij tijdens het algemene gedeelte
worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen
Betrek leden van het OOP bij vernieuwingen en veranderingen eerder in proces, dit is gemist
bij bijvoorbeeld MC-Kwadraat en Agora
Zorg ervoor dat er korte lijnen zijn met de direct leidinggeven en organiseer structureel een
werkoverleg, zodat het OOP ook werkelijk ondersteunend kan zijn aan het onderwijsproces

Deskundigheid en scholing
De oop’ers geven aan dat zij weliswaar op enige afstand van het onderwijs kunnen staan, maar dat in
vrijwel alle functies medewerkers contacten onderhouden met leerlingen. Vanwege dit gegeven
geven de leden van het OOP de volgende aanbevelingen:
- Bied elke medewerker montessorischoling aan
- Organiseer intervisiebijeenkomsten waarin oop’ers kunnen bespreken wat de van hen
gewenste en vereist rol en het van hen gewenste gedrag richting leerlingen is
- Ontwikkel samen met oop’ers een visie over hoe oop’ers om dienen te gaan met
vertrouwelijke informatie die zij van leerlingen krijgen.
Proactiviteit oop
De oop’ers adviseren zichzelf als geleding binnen het Montessori College om zich proactief op te
stellen. Dit betekent dat zij zelf initiatief nemen als zij hiertoe aanleiding zien. De oop’ers zijn hierbij
onderdeel van, een positief bedoeld, “piepsysteem” waarin medewerkers tijdig aan de bel trekken en
bijdragen leveren die tot verbeteringen leiden.
Terugkoppeling en voortgang
De oop’ers bevelen aan om terug te koppelen wat er met hun aanbeveling is gedaan. Zij geven
tevens aan dat zij graag nog in detail worden geïnformeerd over wat er verder gaat veranderen op
het gebied van Onderwijs en Ondersteuning.
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