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Onze eerste ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2019-2023 is met het verschijnen van dit 
document een feit, een noviteit dus. Daar zijn we best trots op! Niet dat er in onze school niet 
al heel lang intensief gewerkt wordt aan de ontwikkeling van zorg en begeleiding van onze 
leerlingen. Dat doen we al jaren en dat doen we best goed. Maar met het samenstellen van dit 
ontwikkeldocument maken wij een aanzet tot verhoging van de planmatigheid in 
handelen rondom Passend Onderwijs. En daar is behoefte aan. Behoefte schoolintern 
omdat we met de beschreven visie, uitgangspunten en ambities aan ons schoolteam helder 
kunnen maken waar we voor staan en waar we voor gaan. Bovendien maken we hiermee ook 
aan de regio en het Samenwerkingsverband duidelijk waaraan wij werken en hoe 
doelmatig wij de middelen inzetten ter verbetering van de Zorg en Begeleiding bij ons op school. 

Het is een eerste aanzet, zeker nog onderwerp van gesprek en voor bijstelling vatbaar. 
Toch valt dit ontwikkelplan niet zo maar uit de lucht. In dit plan zitten een aantal mooie, 
spannende en lopende ontwikkelingen samengevoegd. Daarmee is dit stuk ook te 
beschouwen als een kruispunt van een aantal interessante ontwikkelingen, met name genoemd:

 De vorig jaar ontwikkelde kaart van de Argumentenfabriek; 5 speerpunten van 
 ondewijsvernieuwing op Terra Assen (zie bijlage 1);

 Het inmiddels lopende proces van innovatie en renovatie rondom Zorg en Begeleiding bij 
 ons op de vestiging; gaan voor kwaliteitsbehoud en het maken van een kwaliteitsslag;

 De resultaten en conclusies van de door het SWV 22.01 uitgevoerde 

           audit rondom de basisondersteuning;

 De gezamenlijke ambitie van onze regio om (elementen) van 

           Handelingsgericht Werken in te voeren;

 Het niet te vermijden fenomeen van krimp van leerlingenaantallen.

  In de afgelopen jaren is het werken aan innovatie en ontwikkeling van de begeleiding van 
  onze leerlingen continu in beweging geweest. Ook zonder ontwikkelagenda zijn er talloze 
  initiatieven genomen die hebben geleid tot verbetering en navolging. Als voorbeelden 
   noemen we de CheckIn/Check Out, de invoering van de Stamgroep bovenbouw en het 
   bovenschoolse Schoolsupport. Dit jaar hebben we ons ook steviger bezig gehouden met 
    de verdere explicitering van de visie en uitgangspunten rondom onze Zorg en Begeleiding. 
     Gecombineerd met bovengenoemde ontwikkelingen zijn wij voor deze ontwikkelagenda 
       tot 4 grotere ambities gekomen. En daarmee leggen wij de lat hoog. ‘In de beperking 
         toont zich de meester’ is de vertaling van een toepasselijk Duits gezegde. Dat trekken wij 
           ons wel degelijk aan. Het is onze 5e en niet verder beschreven ambitie om de ruim 
             bemeten ontwikkelagenda voor 2019-2020 tot passende proporties terug te brengen 
                en nader te concretiseren. We gaan voor SMART-formulering en uitzicht op concreet 
                    resultaat, zodat we nieuwe opbrengsten en verbeteringen kunnen vieren binnen 
                        Terra Assen rondom Passend Onderwijs.

                                                 Birgit Schalkwijk, Onderwijsinnovator Terra Assen
                 Doede van der Donk, Zorgcoordinator Terra Assen

          Harry Hidskes, Afdelingsdirecteur Terra Assen   



Visie op 
passend onderwijs

        Geen leerling is hetzelfde. 
Daarom staan we bij Terra Assen voor begeleiding op maat: 

                              Onderwijs én zorg op maat. 

Iedere leerling die ingeschreven is op onze school kan rekenen op onderwijs en 
begeleiding die aansluit bij zijn behoefte. We leggen onszelf de verplichting op, om 
ons tot het uiterste in te spannen om een leerling die we aannemen, toe te leiden 
naar het diploma c.q. de vervolgopleiding, die het beste bij hem past. Wij willen het 
aanwezige potentieel daarmee benutten en zichtbaar maken.  

Dit willen we bereiken door scherp te kijken naar de capaciteit van elke leerling en zijn 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. We willen ervoor zorgen dat we zo snel 
en goed mogelijk te weten komen wat een leerling aan onderwijs en (aanvullende) 
ondersteuning van ons nodig heeft. Zo kan de leerling in zijn onderwijstraject het 
beste uit zichzelf halen. 

Veiligheid, positieve benadering, uitdaging, aanmoediging 
  en ondersteuning zijn kernwaarden in onze begeleiding. 

Hiervoor hebben wij binnen onze school aanvullende expertise. Zijn er 
belemmeringen, dan zal de school er, met hulp van het zorgnetwerk, al het 
mogelijke aan doen om de problemen aan te pakken. Vanzelfsprekend gebeurt 
dit in samenwerking met ouders en leerling en in overleg met zorgfunctionarissen 
binnen en buiten de school. Soms kan het zijn dat er grenzen zijn aan wat haalbaar 
is op school. Indien een leerling ondanks een zorgvuldig aannamebeleid en de 
geboden ondersteuning niet in staat is om een leerroute met succes te doorlopen, 
kan het nodig zijn om buiten de school samen een aangepast onderwijstraject te 
zoeken. 

     Op deze wijze werken wij aan passend onderwijs.

Uitgangspunten
begeleiding

               
          De vier uitgangspunten van waaruit we 
          leerlingenbegeleiding en -zorg bieden:

We bieden alleen ondersteuning aan die binnen ons onderwijszorgprofiel past. 

Ons ondersteuningsaanbod is er op gericht dat leerlingen regulier onderwijs 

kunnen blijven volgen als dit bij het potentieel en situatie van de leerling past. 

De zorgvrager blijft eigenaar van zijn eigen zorgvraag.



Ondersteuning die in de klas geboden kan worden (basisondersteuning), 

dient zoveel mogelijk in de klas plaats te vinden. Het aantal voorzieningen 

buiten de klas wordt zo beperkt mogelijk houden. Deze voorzieningen 

dienen alleen zorg te bieden die niet in de klas plaats kan vinden, maar wel 

binnen ons onderwijszorgprofiel past.



We streven ernaar om vroegtijdig de zorgvraag van leerlingen te signaleren.



Samenwerking en kennisoverdracht tussen de extra zorgvoorzieningen en 

de (collega’s in de) klas staat in onze zorgacties centraal. 

Dit gebeurt o.a. door middel van leer- en begeleidingsadviezen. 
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Ambities
2019 - 2023

De kern van het Passend Onderwijs zit in 
het versterken van het primaire proces, gaat 
dus over de impact van de leerkracht in de klas. 

Meer algemeen streven we naar een lerende organisatie waarin op alle 
terreinen en niveaus ontwikkeld wordt. Begeleiding aan leerlingen met een extra  
hulpvraag is extra kansrijk wanneer de hulp binnen school geboden kan worden. 
Door te leren investeren in de extra hulp aan kinderen dichtbij / in de klas, bevorder 
je het lerend effect voor alle betrokken professionals binnen de school. Wij vinden 
dan ook dat de kwaliteit van leerlingbegeleiding binnen Terra een verantwoordelijk- 
heid is van al onze medewerkers. 

Passend onderwijs is een kans om te komen “van goed naar beter”. 

      Onze vier ambities voor 2019/2023 
      om ‘van goed naar beter‘ te komen:

De professionaliteit van onderwijzend personeel vergroten op het gebied 
van didactiek en pedagogiek ten bate van de ondersteunings- en 
onderwijsbehoeften van leerlingen binnen- en buiten de klas. 

De verbinding tussen leerlingen, ouders en interne- en externe 
zorgprofessionals versterken om constructief samen te werken. 

De kwaliteit van de aanwezige interne zorgvoorzieningen en 
zorgfunctionarissen borgen en optimaliseren.

De signalering- en de begeleiding rondom de zorgbehoefte van onze 
leerlingen wordt uniform en planmatig uitgevoerd. Dit is leidend voor ons 
handelen in de school en is merkbaar voor ouders en leerlingen. 
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  Ambitie 1    
 De professionaliteit van onderwijzend 
personeel vergroten op het gebied van 
didactiek en pedagogiek ten bate van de 
ondersteunings- en onderwijsbehoeften 
van leerlingen binnen- en buiten de klas.

Wij werken planmatig aan verbetering:
Wij voeren de methodiek van de zes rollen van de leraar (Slooter, 2018) in.
Wij versterken hiermee onze basisondersteuning door het eenduidig 
handelen en de professionaliteit van de docent in de klas te vergroten.                               

Wij volgen de werkwijze van HandelingsGericht Werken (Pameijer, 2017).
Ondersteuning van docenten vindt naar behoefte plaats via coaching en 
begeleiding.

We leren van en met elkaar:
Er wordt jaarlijks voor alle medewerkers een studiedag rondom leerlingen-
zorg georganiseerd waarbij er ruimte is om beschikbare kennis en vaardig-
heden over leerlingenbegeleiding en - zorg te delen binnen de vestiging.
Medewerkers verkrijgen hierdoor kennis van de diverse diagnoses en 
belemmerende factoren en weten wat dit van hun professioneel handelen 
vraagt. Indien nodig worden medewerkers hierin geschoold. 

Medewerkers worden met regelmaat door de interne zorgfunctionarissen 
(zoals de pestcoördinator en de aandachtsfunctionaris) op de hoogte 
gebracht van nieuwe (landelijke) ontwikkelingen. 

Wij vergroten de kennis en vaardigheden bij praktijkdocenten in de 
bovenbouw rondom de stamgroepvoorziening en de ondersteunings-
behoeften van onze stamgroepleerlingen. 

De expertise van de medewerkers in de interne zorgvoorzieningen 
wordt ingezet om een succesvolle terugkeer naar de klas voor 
onze leerlingen uit de zorgvoorzieningen te vergroten. 
Hierin worden niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten 
begeleid doordat zij leer- en begeleidingsadviezen ontvangen.  
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Ambities
2019 - 2023

Ambitie 2    
De verbinding tussen leerlingen, ouders en 
interne- en externe zorgprofessionals 
versterken om constructief samen te werken.

                                 Leerlingen en ouders zijn zeer belangrijke partners:
                       Wij zetten in op ouderbetrokkenheid 3.0 (de Vries, 2018). 
                    Waarbij we niet alleen ouders informeren, maar ook ouders 
                 de kans bieden om te participeren. 

     Wij voeren met regelmaat driehoeksgesprekken tussen leerling, ouders    
  en mentor waarbij we ernaar streven naar dat de leerling en de ouders 
eigenaar zijn van het voortgangsgesprek door hen zelf de agenda en de 
inhoud aan te laten dragen.

Leerlingen, ouders, collega’s en externe zorgpartners worden structureel 
en transparant geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen vanuit school.

Wij volgen de werkwijze van HandelingsGericht Werken (Pameijer, 2017) 
om de ouder- en leerlingbetrokkenheid bij het leerproces van de leerling 
te vergroten.

Leerlingen weten van alle aanvullende ondersteuningsmogelijkheden 
binnen school door de mentor en de klassenrondes die zorgfunctionarissen 
maken.

Er worden thema-avonden voor ouders georganiseerd waarin zij workshops 
kunnen volgen over school- puber- en oudergerelateerde zaken. 

Wij ontwikkelen brugklastrainingen voor groep 8 leerlingen en klas 1 
ouders voor een goede overgang van de basisschool naar het vo.

Leerlingen participeren mee in het vormgeven van ons onderwijs:
Wij hebben een leerlingenraad die actief ingezet wordt bij schoolbrede 
leerlingenzaken. 

Wij verkennen de mogelijkheid om leerlingen als schoolstewards in te zetten.
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Ambitie 3    
De kwaliteit van de aanwezige interne
zorgvoorzieningen en -functionarissen
borgen en optimaliseren.

                                                                            Wij zijn ontwikkelingsgericht:                                                                   

                                                     Het DuurzaamInvesteringsPlan wordt 
                           uitgevoerd om de aanwezige kennis binnen de school 
                        te verspreiden rondom leerlingenzorg.  

            Er wordt jaarlijks een kwaliteitsonderzoek bij ouders, leerlingen 
        en collega’s uitgevoerd over de ervaren kwaliteit van onze interne 
    zorgvoorzieningen en -functies. Op basis van de interpretatie van 
deze gegevens worden verbeteringen doorgevoerd. 

Het zorgteam stelt een plan op over de toekomst van onze leerlingen-
zorg met daarin meenemend de uitdagingen waar wij voor staan in een 
krimpregio en de daarmee afnemende geldstromen. 

De medewerkers in de interne zorgvoorzieningen en de 
-functionarissen hebben met regelmaat een voortgangsgesprek met 
de zorgcoördinator. Daarnaast vinden er reflectiegesprekken plaats 
binnen het zorgteam.

Het zorgteam is het hart van onze leerlingenzorg:                                                                   

De interne zorgvoorzieningen en -functionarissen werken samen 
binnen het zorgteam. Aanwezige kennis en vaardigheden wordt
onderling gedeeld om van elkaar te leren. Onderdeel van deze samen-
werking is het regelmatig geven van reflectie op elkaar en over de 
verschillende zorgvoorzieningen en -functies.

Benodigde, maar afwezige kennis wordt jaarlijks binnen het zorgteam 
in kaart gebracht. Het team maakt een scholingsplan op basis van deze 
gegevens. Waar mogelijk wordt de benodigde kennis binnen het team 
opgehaald.

Het zorgteam werkt samen aan de verbetering van de leerlingenzorg. 
Zij werken aan eigen gestelde doelen. 
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Ambities
2019 - 2023

Ambitie 4    
De signalering- en de begeleiding rondom 
de zorgbehoefte van onze leerlingen wordt 
uniform en planmatig uitgevoerd. 
Dit is merkbaar voor ouders en leerlingen. 

                                                         Wij zijn duidelijk en transparant:                                                                   

                                           Ouders en leerlingen weten wat ons basis- en extra   
                ondersteuningsaanbod is door communicatie via de portal, 
          de mentor en georganiseerde bijeenkomsten. Wij communiceren 
       over welke zorg wel of niet binnen de grenzen van school past en 
   hoe wij werken. 

De mentoren stellen elk schooljaar een groepsoverzicht op om de 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen in beeld te brengen. Deze 
informatie wordt gedeeld met alle desbetreffende lesgevende docenten.

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een OPP 
opgesteld waarin afspraken met ouders en leerlingen worden vastgelegd. 
Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 
Indien de ondersteuningsbehoefte niet meer aanwezig is, vervalt het OPP. 

We blijven bezig met professionaliseren: 
Jaarlijks kunnen mentoren op vrijwillige basis twee keer meedoen aan een 
enquête onder ouders en leerlingen. In deze enquête wordt gemonitord hoe 
ouders en leerlingen ervaren hoe de vastgestelde taken van de mentor tot 
uitvoering worden gebracht. De data wordt binnen het mentorteam besproken 
en leidt eventueel tot aanpassingen in het handelen van de mentoren. 

De Mentoraatwerkgroep werkt met de mentorteams aan het ontwikkelen 
van de benoemde vaardigheden en kennis uit de mentortaakomschrijving. 
Waar nodig krijgen mentoren extra ondersteuning en scholing aangeboden 
om zich te ontwikkelen in deze begeleidingstaak. 

Het klein- en groot ZAT dienen daadkrachtig te gaan functioneren waarin 
duidelijke besluiten worden gemaakt in de begeleiding van de leerling. 
Rondom elke ingebrachte casus worden vervolgstappen afgesproken. 
De uitkomst wordt met ouders gecommuniceerd.
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Ontwikkelagenda
2019 - 2020

       Het spreekt voor zich dat wij al onze gestelde ambities voor 
    2019-2023 niet in één schooljaar kunnen ontwikkelen. Vandaar dat 
   wij een prioriteitenlijst hebben gemaakt van de doelen waar we ons 
 in 2019 -2020 aan commiteren. De overige doelen zijn wel in 
ontwikkeling, maar krijgen eerst nog geen nadruk. 
Wij gaan ons volgend schooljaar richten op de volgende acties:

Ambitie 1: De professionaliteit van onderwijzend personeel 
vergroten op het gebied van didactiek en pedagogiek ten bate 
van de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen 
binnen- en buiten de klas.

We voeren de methodiek van de zes rollen van de leraar in volgens het 
Duurzaam InvesteringsPlan. Wij zetten hiervoor o.a. onze expertteams 
en zorgteam in. 

Wij volgen de werkwijze van HandelingsGericht Werken. Wij kiezen 
elementen uit die passen bij processen die al lopen zoals de 
Argumentenfabriek, het mentoraatproject en het teamwerken 
om HandelingsGericht Werken gefaseerd te integreren. 

De kennis en vaardigheden van de praktijkdocenten in de 
bovenbouw worden vergroot rondom het ondersteunen van de 
stamgroepleerlingen in de les. Hiervoor wordt het Duurzaam 
Investeringsplan uitgevoerd.

De expertise van de interne zorgmedewerkers wordt ingezet om 
de terugkeer van leerlingen vanuit de zorgvoorzieningen in de 
klas succesvol te laten verlopen. Zorgmedewerkers gaan in 
de klas observaties uitvoeren. Hierbij worden leer- en 
begeleidingsadviezen gegeven. 



Ambitie 3: De kwaliteit van de aanwezige interne zorg-
voorzieningen en -functionarissen borgen en optimaliseren. 

We voeren jaarlijks door middel van een vragenlijst een kwaliteitsonderzoek 
bij leerlingen, ouders en collega’s uit over de ervaren kwaliteit van onze 
interne zorgvoorzieningen en -functies. Het zorgteam interpreteert de 
uitkomsten en voert hierna verbeteracties door.

Het zorgteam stelt een plan op over de toekomst van onze leerlingenzorg 
in een krimpregio waarbij de omvang van onze doelgroep en daarmee ook 
 de geldstromen afnemen. 
 In het plan dient er rekening gehouden te worden met onze visie op  
   passend onderwijs, onze gestelde uitgangspunten voor begeleiding 
      en zorg en onze gestelde ambities voor 2019-2023. 

       Het zorgteam brengt jaarlijks benodigde, maar afwezige kennis in kaart. 
          Op basis hiervan wordt een scholingsplan opgesteld waarbij eerst 
               gekeken wordt welke kennis intern opgehaald kan worden.

                  Het zorgteam werkt aan het verbeteren van de leerlingenzorg door in 
                    subgroepen planmatig aan eigen gestelde doelen te werken. In 
                         2019-2020  werkt het zorgteam aan de thema’s : 
                                professionalisering van collega’s, vroegtijdige signalering in 
                                          de vrije ruimte, social media gebruik en 1 op 1 begeleiding.  

Wij zetten in op leerlingparticipatie door:
- Een leerlingenraad op te zetten. 
   Zij worden actief ingezet bij schoolbrede leerlingenzaken;

- Leerlingen goed te informeren over alle aanvullende ondersteunings-
   mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken. Activiteiten om 
   leerlingen te informeren  worden opgenomen in het mentoraatprogramma 
   van elk leerjaar. 

Ambitie 2: De verbinding tussen leerlingen, 
ouders en interne- en externe zorgprofessionals 
versterken om constructief samen te werken

Wij zetten in op ouderbetrokkenheid 3.0. door:
- Ouders via de mentor meer mogelijkheden aan te bieden om te 
   participeren. Mentoren worden begeleid binnen het mentoraatproject;

- Ouders en leerlingen uit te nodigen om zelf de agenda en/of de inhoud 
   voor een voortgangsgesprek aan te dragen naar goed voorbeeld van collega’s;

- Thema-avonden met workshops te organiseren voor ouders.

Ontwikkelagenda
2019 - 2020

       Ambitie 4: De signalering- en de begeleiding rondom de 
                  zorgbehoefte van onze leerlingen wordt uniform en plan-
              matig uitgevoerd. Dit is merkbaar voor ouders en leerlingen.
 

        Voor elke leerling met een clusterverklaring, PRO-indicatie of extra  
     ondersteuningsbehoefte in één van onze interne zorgvoorzieningen 
   wordt een OPP opgesteld waarin afspraken met ouders en leerlingen 
  worden vastgelegd. 
  Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 
  Het OPP vervalt indien de ondersteuningsbehoefte niet meer aanwezig is. 

Mentoren kunnen twee keer per jaar vrijwillig mee doen aan een 
enquête die onder ouders en leerlingen wordt verspreid om te monitoren 
hoe zij ervaren hoe de vastgestelde taken van de mentor tot uitvoering 
worden gebracht. 
De data wordt binnen het mentorteam besproken en leidt eventueel tot 
aanpassingen in het handelen van de mentoren. 

Mentoren ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
uitvoering te geven aan de vastgestelde taakomschrijving voor mentoren. 
Hieronder valt ook het signaleren en begeleiden van ondersteunings-
behoeften bij leerlingen. Mentoren ontwikkelen deze kennis en 
vaardigheden via het mentoraatproject waar zij binnen de mentorteams 
gezamenlijk mee aan de slag gaan.                 



Bijlage 1
Argumentenfabriekkaart


