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Doel van de middag

• Voorstellen 

• Verwachte vaardigheden op het VMBO

• Inzicht in de Ondersteuning op het VMBO, De Delta en Praktijkonderwijs

• Uitleg over Leerwegondersteuning (LWOO).

• Route vanaf aanmelding op een VMBO school 

(toelichting LWOO en/of Screening advies)

• Route vanaf aanmelding op Het Waterland
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Verwachtingen vaardigheden van VMBO 

leerlingen

 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

(rooster, omgaan met wisselingen, op tijd komen, weg vinden)

 Schoolse vaardigheden

instructie/werkhouding/uitgestelde aandacht

 Sociale vaardigheden

weerbaar, omgaan met medeleerlingen, contact leggen,

 Planning en organisatie

spullen op orde, agenda bijhouden, huiswerk zelfstandig maken

 Gedrag

is aanspreekbaar, kan eigen gedrag remmen, bijsturen, omgaan met 

uitgestelde aandacht, kan iets van een ander accepteren 



Route vanaf moment aanmelding bij VMBO school

 Route via loket (drempelonderzoek is in workshop hiervoor besproken)

 Bij screeningsadvies of grote onderwijsuitdagingen: Intake gesprek op VO-school 

om ondersteuningsbehoefte in kaart te kunnen brengen

 De VMBO school bepaalt of de ondersteuningsmogelijkheden voldoende zijn om 

een leerling te kunnen plaatsen.

 Uitkomst intakegesprek: 

- Leerling wordt toegelaten en regulier geplaatst

- Leerling wordt toegelaten maar Delta lijkt beter passend, er volgt een

intakegesprek op de Delta

- Leerling wordt aangemeld voor natestronde bij loket voor aanvullende

informatie

- leerling wordt afgewezen→ verwijzing PRO of VSO



Route vanaf moment aanmelding bij Het 

Waterland

 Basisschool: aanmelding leerling voor testronde Loket SWV

 Adviescommissie SWV: Praktijkonderwijs

 Intake en advies toelatingscommissie van het Waterland 

 Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd  voor het 

praktijkonderwijs



Ondersteuning VMBO-scholen

 Gecoördineerd door coördinator onderwijsondersteuning 

 Warme overdracht

 Klassengrootte

 Mentor/coach

 Rekening houden met verschillen

 Veel structuur/duidelijkheid

 Volgen van de leerlingen (Magister)

 Groepsplan, Handelingsplan (bij intake), OPP

 Ondersteuning dyslexie en dyscalculie 



Ondersteuning Samenwerken met 

partners

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

 GGD

 Regionaal Bureau Leerplicht

 Ambulant Educatieve dienst

 Wijkagent

 Jeugdteams Leidse Regio

 Auris

 Pluscoach



Ondersteuning LWOO Algemeen

De manier van financieren maakt dat scholen zelf bepalen hoe de lwoo gelden worden 

ingezet. Het geld volgt dus niet de individuele leerling. 

Binnen SWV Leiden wordt het geld besteed aan;

 kleinere klassen waar mogelijk (met name basis)

 Extra ondersteuning om leerachterstanden weg te werken

 Ondersteuning bij faalangst/onzekerheid

 Ondersteuning bij overstap naar PO-VO

 Hulp bij plannen/organiseren/leren leren



Verschillen tussen VMBO scholen

Yuverta Oegstgeest Beroepscollege Leystede Da Vinci College 

Lammenschans

• Groen

• Zorg en Welzijn • Zorg en Welzijn

• Bouwen, Wonen en Interieur • Mobiliteit & Techniek

• Horeca, Bakkerij en 

Recreatie

• Media Vormgeving en ICT

• Produceren, Installeren en 

Energie

• Diensten en Producten

• Economie en Ondernemen



Verschillen tussen VMBO scholen



Specifieke ondersteuning

 Veilig schoolklimaat: 

 kennismakingsdagen voor de zomervakantie

 STARclinics (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie, Respect)

 Dealbreakers en Indicator

 Startdocument voor alle leerlingen

 Verzuim als signaal

 Ondersteuning taal en rekenen: Numo, Kurzweil en Remedial Teacher

 Sociale vaardigheden: Rots en Water

 Lang Leve de Liefde

 Betrokkenheid van de leerling: Leerlingbespreking.nl



Verschillen tussen VMBO scholen



Specifieke ondersteuning

 Coach passend onderwijs:

Expert docent die docenten o.a. coacht op ondersteuning  van leerlingen

gesprekken met ouders voorbereiden, overleggen of meer nodig is, invullen 

van OPP, aanmelding OC, enzovoorts)

 Kleinere klassen (16/18) ->  meer individuele aandacht

 Huiswerkondersteuning

 Rots & water training (bedoeld voor alle leerlingen)

 Faalangstreductie training (bedoeld voor alle leerlingen)

 Remedial teaching en coach leerproblemen



Verschillen tussen VMBO scholen



Specifieke ondersteuning

 Intern ondersteuningsteam bij kortdurende en lichte begeleiding: StudyGo!

 Huiswerkbegeleiding

 Ondersteuningsuur Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels

 Sociale vaardigheidstraining klas 1 en 2

 Extra uur begrijpend lezen klas 1

 Verzuim als speerpunt

 Zeer kleine LWOO-klassen

 Verbetering pedagogische klimaat met observaties en intervisie



Ingrid Boom

i.boom@bcleystede.nl

Jannie  Bakker

jbak@davinci-leiden.nl

Marion Kersten

m.kersten@yuverta.nl

Bart Lippens

a.lippens@hetwaterland.nl

Robbert Verhoeven

r.verhoeven@swvdedelta.nl



Vragen?


