
Ondersteuning in het voortgezet onderwijs 

Programma

• Kengetallen van het Samenwerkingsverband VO regio Leiden

• De ondersteuningsmogelijkheden van de school en 
ondersteuning met behulp van het samenwerkingsverband

• Overstap PO VO in de praktijk verzorgd door Eva van Dam 
ondersteuningscoördinator van het Leonardo college



Kengetallen
www.swvleiden.nl

• 14.734 leerlingen
266 pro leerlingen / 415 VSO leerlingen /14.053 regulier

• 24 schoollocaties 
17 regulier/ 6 VSO /1 Bovenschoolse voorziening 

• 12 schoolbesturen

• 7 gemeenten
Zelfde regio als PPO regio Leiden



Kengetallen www.swvleiden.nl



Ondersteuningsmogelijkheden

•Basis ondersteuning 
Verantwoordelijkheid van de school

• Extra ondersteuning met behulp van het 
samenwerkingsverband



Basis ondersteuning  

• Elke school spant zich in voor een positief pedagogisch klimaat in de 
school

• Elke school heeft verschillende functionarissen die zich richten op de 
sociaal-emotionele en/of psychische behoeften, daar waar deze de 
onderwijsontwikkeling of het algehele welzijn van de leerling 
belemmeren

• Elke school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur waarin 
interne en externe expertise gecombineerd wordt. Deze structuur is 
gericht op het vormgeven van passende ondersteuning binnen de 
school en, waar mogelijk, binnen de klas



Ondersteuningsstructuur

Hieronder valt tenminste:

• Ondersteuningscoördinator als intern en extern aanspreekpunt;

• de coaching en begeleiding van docenten;

• het begeleiden van leerlingen met ortho- didactische vragen 

(dyslexie  en dyscalculie);

• het begeleiden van leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn;

• het omgaan met veel voorkomende ontwikkelvragen van leerlingen 

• het tijdig signaleren van extra ondersteuningsbehoeften.



Extra ondersteuning van uit SWV

• Iedere school ontvangt middelen van het SWV om voor specifieke 
doelgroep binnen de school  ondersteuning te organiseren.

• Voorbeelden: 

structuurklas (max.12 leerlingen met 1 docent)

trajectklas (psycho-sociale begeleiding voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte, ASS, ADHD)

ontwikkelklas (Gedurende een aantal maanden krijgt de leerling intensieve 
en structurele hulp in een kleine groep. Tijdens deze uren leert de leerling 
zijn huis- en schoolwerk te plannen en te organiseren en leerstrategieën toe 
te passen)



Ondersteuning van uit SWV

• Begeleider Passend Onderwijs (AED)

Alle scholen hebben minimaal 2 dagen maximaal 4 dagen een BPO-er ter 
beschikking

School bepaalt i.o.m. BPO, welke leerling in begeleiding komen

• Plus arrangement

School vraagt aan bij SWV als naast BPO, extra inzet en expertise nodig is.

• Advies en onderzoek Loket

Leerlingen waar school vragen heeft over Leren, gedrag, werkhouding

Loket tevens toegang tot De Delta, Schakelklas HAVO VWO, VSO en 
plusarrangementen



Ondersteuning van uit SWV
• De Delta

Onderbouw VMBO/ Bovenbouw TL / Entree opleiding

Doel schakelen naar regulier VMBO & MBO

• Schakelklas HAVO VWO

Kleinschalig onderwijsconcept i.s.m. jeugdhulpverlening voor leerlingen die 
tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op regulier VO

Doel is examineren op eigen school

• VSO

Cluster 3 en 4

School zonder muren voor leerlingen die tijdelijk geen onderwijs in het VSO 
kunnen volgen



Specifieke onderwijsvoorzieningen 
en projecten.

• Agora onder verantwoordelijkheid van Bonaventuracollege  

Agora is een onderwijsconcept waarin ieder kind uniek is, waarin ieder 
kind recht heeft op een eigen leerroute, waarin alle leerlingen van vmbo 
tot en met vwo welkom zijn en waarin iedere leerling naar een examen 
toewerkt van minimaal het niveau van het advies van de basisschool. Bij 
Agora (vmbo, havo, vwo) mag je vanaf dag één aan de slag met jouw 
interesses op zoek naar je talenten en ambities. Vakken, toetsen, 
klassenroosters en huiswerk ingeruild voor Challenges, samenwerken en 
coaching door leraren."



Specifieke onderwijsvoorzieningen 
en projecten.

• Maandagproject gericht op getalenteerde leerlingen

Project Maandag is uitdagend projectonderwijs voor leerlingen die een dag 
in de week les kunnen missen, hetzij omdat school ze gemakkelijk afgaat, 
hetzij omdat ze zodanig gedemotiveerd zijn dat ze toch al weinig uit de lessen 
halen. In samenwerking met de andere deelnemers leer je hier vaardigheden 
ontwikkelen die gericht zijn op creatief denken en reflecteren op je eigen 
leerproces.

Voor wie?

Getalenteerde leerlingen van de brugklas tot en met het voor-examenjaar, 
van scholen uit Leiden e.o., die extra uitdaging kunnen gebruiken.



School Ondersteuningsprofiel 

• De manier waarop elke school de taken voor deze ondersteuning 
belegt, staat beschreven in het SOP van de school.

• Zie website www.swvleiden.nl

• Klik op de scholenkaart en je komt op de betreffende website waar 
het SOP zichtbaar is.

• Algemene info over scholen via de Banner van de website

http://www.swvleiden.nl/


Praktijkvoorbeeld


