


Ondersteuning  
op het Heerbeeck College 

 



Even voorstellen 
 

 

 

 

 

Nienke Bosboom Dominique Janssen     Cleo Jansen 
Ondersteuningscoordinator: Sandra Weustink 

coördineert alles rondom ondersteuning 

 

Gedragswetenschappers: Jip van Lith en Carry van Hak 
inhoudelijke ondersteuning op gebied van leren en gedrag 

 

 

 

 



Wat als het met een leerling 
even niet zo lekker loopt? 
 
Leercoach = eerste aanspreekpunt 

 

Inzetten keuzelessen voor ondersteuning kennis en     

vaardigheden 

 

Bespreken in ondersteuningsplatform om te zien welke  

ondersteuning het meest passend is. 
 

 

 

 



Extra lessen en trainingsgroepen 

In het reguliere rooster kan een leerling door het kiezen van 

keuzelessen  ondersteund worden voor een vak of vaardigheid.  

 

Het is mogelijk een tutor aan te vragen voor een bepaald vak. 

 

Naar aanleiding van afname schoolvragenlijst bieden we 

trainingen aan in brugklas: beter omgaan met faalangst en sociale 

vaardigheden. 
 • SoVa-training 

• Bof-training 
• Examenvreesreductietraining 



OPF: Leerlingbegeleiders 

Mavo: Saskia van Driel 

Lyceum: Pascal Muller 

HIC: Loes Meulenbroeks 

 

Leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek  

Kortdurende begeleiding 
  



OPF: Intern begeleider 

Begeleiding op maat (individueel of in een groep) 

 

Begeleiding gedurende langere tijd (half jaar) één keer per 

week 

 
 

 



OPF: Interne ondersteunings 
voorziening (IOV) = Kansklas 

 

 Kleine klas met maximaal acht leerlingen 

 

In te zetten voor: 

Observatie (bijv. bij gedragsproblematiek of overprikkeling) 

Terugkeer naar onderwijs 

Werken aan individuele doelen van leerlingen 

Traject van 12 weken 

Meest intensieve vorm van ondersteuning op het  

Heerbeeck College 

 
 



OPF: Externe ondersteuning 

 

 

 

Schoolmaatschappelijkwerk 
GGD 
Leerplichtambtenaren 
Ondersteuningsteam gemeente Best 
Traject begeleider van regionaal samenwerkings verband 
SSOE 
Politie (convenant) 
Jongerenwerk 
Huiswerk en studiebegeleiding (kosten voor ouders) 
Psycholoog 

 
 



Faciliteiten (1) 

 

Leerlingen met een diagnose krijgen een faciliteitenkaart. Op 

deze kaart staat  van welke faciliteiten zij gebruik mogen maken.  

Bv. extra tijd. (10 minuten per lesuur), time out kaart, auditieve 

ondersteuning, laptopgebruik 

Bijvoorbeeld: 

• AD(H)D, Autisme 

• Depressie/angst 

• Medische beperkingen 



Faciliteiten (2) 

 

Leerling krijgen extra tijd of minder opgaven. 

Zijn leerlingen dyslectisch, dan wordt hiermee bij de 

beoordeling van toetsen voor de moderne vreemde talen rekening 

gehouden, tenzij spelling specifiek wordt getoetst. 

Mogelijk gebruik van auditieve ondersteuning. 

Mogelijk gebruik van laptop 

Dyscalculie; gebruik rekenmachine en rekenkaarten 

 

• Dyslexie 

• Dysorthografie 

• Dyscalculie 

• TOS 

• NT2 

 



Remedial Teaching 

Is voor leerlingen met een verklaring in de brugklas  

Verplicht: module omgaan met dyslexie op het HBC. 

Groeps-RT (optioneel) 

met maximaal 4 tot 5 leerlingen onder schooltijd  



NT2 

 

 

Extra lessen voor leerlingen waarbij Nederlands niet de 

moedertaal is. 

Woordenboek van Nederlands naar thuistaal 

Voor leerlingen die nog geen 6 jaar Nederlands onderwijs hebben 

gevolgd. 

Kleine groepjes. 

 

 



Belangrijk om te weten 

Aanmelding leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte: 

 

Er zijn geen specifieke dagen voor vroegaanmeldingen. Met de 

leerkracht van de basisschool kunt u overleggen of een oriënterend gesprek 

wenselijk is, graag vóór de kerstvakantie.  

 

Het oriënterende gesprek is geen aanmelding.  

 



Meer informatie?  

 website: www.heerbeeck.nl 



Mevr. Sandra Weustink 
s.weustink@heerbeeck.nl 

Meer weten? 

Vragen over ondersteuning 
 

 



Bedankt voor 
jullie aandacht 
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