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Inleiding 

Met dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor de Professor W.J. Bladergroenschool brengen we de 

ondersteuning in beeld die wij de leerlingen op onze school bieden. 

Om dubbelingen in de informatievoorziening te beperken, verwijzen we voor de uitgebreide visie, 
missie en uitgangspunten van RENN4 en de scholen naar de website van RENN4. Hier zijn het 
meerjarenbeleidsplan en de schoolgids te vinden (adressen op pagina 13). 
 
Bij het opstellen van dit SOP is gebruik gemaakt van andere (beleid)notities. De titels hiervan staan 
aan het eind van dit SOP bij de adressenlijst; de notities zelf zijn, na definitieve vaststelling, op te 
vragen bij de school. Er is expliciet voor gekozen om geen delen van overige notities op te nemen in 
dit SOP. 

 
Dit SOP gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor maximaal drie jaar. De reden hiervoor is dat het 
onderwijs, mede als gevolg van de invoering van passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg, 
dynamisch is en de kans bestaat dat er zaken zullen veranderen.  
In het SOP hebben we ook omschreven wat onze ambities zijn. In hoeverre deze realiseerbaar zijn is 

afhankelijk van interne ontwikkelingen en van de samenwerking met externe partijen. In bijlage 1 

staan alle ambities op een rij. 

RENN4 heeft voor de periode 2015 – 2019 als missie:  

Verborgen talent zichtbaar maken.  

Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en ondersteuning dat past bij de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling zodat zij hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar 

waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen om leerlingen 

met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. We 

kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen niet op de beperkingen en de 

belemmeringen. 

Het SOP is na advies van de medezeggenschapsraad (MR) en goedkeuring van het College van 

Bestuur door het management team (MT) geplaatst op de website van de school. 
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1. Korte beschrijving van de school 
 

De Prof. W.J. Bladergroenschool (kortweg Bladergroenschool) is een school voor speciaal onderwijs 

cluster 4 voor leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De identiteit van de school is algemeen 

bijzonder; de school valt onder het bevoegd gezag van de stichting RENN4. Het is de opdracht van 

RENN4 om passend onderwijs te bieden dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

leerlingen. 

 

De leerlingen van de Bladergroenschool zijn verdeeld over vier locaties: 

1. Groningen, hoofdlocatie Donderslaan: 11 groepen 

2. Winschoten: 4 groepen 

3. Appingedam: 2 groepen 

4. Haren, Medisch Kleuterdagverblijf (MKD): twee groepen, jonge kinderen 

Doelgroep 

De school is gericht op onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problemen en/of ernstige 

gedragsstoornissen. De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen loopt uiteen van normaal intelligent 

tot moeilijk lerend. 

Vrijwel alle leerlingen hebben te maken met een of meerdere hulpverlenende instanties. De leerlingen 

op de hoofdlocatie in Groningen en op de locaties in Winschoten en Appingedam hebben allemaal 

een toelaatbaarheidsverklaring cluster 4. Leerlingen op het MKD krijgen automatisch toegang tot het 

speciaal onderwijs (tenminste zolang de leerling in behandeling is bij jeugdhulpinstelling Elker). 

Voedingsgebied en instroom 

De Bladergroenschool vervult een regionale functie. De leerlingen komen uit de hele provincie 

Groningen en de kop van Drenthe. De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) 

PO 20-01. Er is sprake van grensverkeer met het samenwerkingsverband PO 22-01 (Assen en 

omstreken). 

 

De leerlingen stromen in vanuit huis (onder instroom), het regulier of speciaal basisonderwijs, 

kinderdagcentra of een medisch kleuterdagverblijf of andere scholen voor speciaal onderwijs. Vanuit 

het MKD in Haren stromen jaarlijks, na afloop van de behandeling, ongeveer vijf leerlingen door naar 

de hoofdlocatie van de Bladergroenschool. 

Leerlingen die ‘vastlopen’ in het regulier onderwijs en waarbij de oorspronkelijke school niet kan 

voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen gebaat zijn bij een (tijdelijke) plaatsing op 

onze school. De oorspronkelijke school vraagt hiervoor, in overleg met ouders, een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij de Commissie van Advies (CvA) van het 

samenwerkingsverband.  

Voordat die TLV wordt afgegeven zal een gedragsdeskundige van onze school een zienswijze 

schrijven aan de hand van het aangeleverde dossier. Wij gaan er hierbij van uit dat de ondersteuning 

zoals deze is vastgelegd in het SOP van de oorspronkelijke school is geboden en de trajecten correct 

zijn doorlopen. De zienswijze van de gedragsdeskundige weegt mee in de beslissing van de CvA voor 

het al dan niet toekennen van een TLV. 

Na het afgeven van de TLV wordt de leerling bij ons geplaatst. Wij bepalen of de leerling in een 

reguliere groep geplaatst kan worden of dat het wenselijk is dat de leerling wordt geplaatst in een 

groep met extra ondersteuning. Dit wordt niet bepaald door de oorspronkelijke school en/of de CvA. 

Na toekenning van de TLV (en als ouders dat willen)  bieden we leerlingen binnen zes weken een 

plaats op onze school.  
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Na toelating wordt er een ontwikkelperspectief vastgesteld en worden, gedurende de periode dat de 

leerling bij ons op school zit, de vorderingen bijgehouden in een ontwikkelperspectiefplan (OPP). Dit 

plan wordt jaarlijks met ouders geëvalueerd en vastgesteld. 

Op dit moment is het mogelijk dat scholen gedurende het hele jaar een TLV aanvragen en dat 

leerlingen dus gedurende het gehele jaar instromen.  

Locatie MKD 

In Haren wordt het onderwijs aan twee kleutergroepen verzorgd in een gebouw van MKD-Elker. Het 

zijn leerlingen met een zorgindicatie die twee dagen school en twee dagen jeugdzorgbehandeling 

krijgen. Elke groep bestaat uit gemiddeld twaalf leerlingen en heeft een vaste groepsleerkracht en een 

onderwijsassistent. 

Er vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats en tweemaal per jaar is er een groepsbespreking. 

De school en MKD-Elker werken vanuit het principe ‘één kind één plan’. Vanuit de Bladergroenschool 

zijn de volgende disciplines betrokken: een teamleider, een intern begeleider en een 

gedragsdeskundige. 

Ambities:  

- het in samenwerking met de overige scholen van de samenwerkingsverbanden onderzoeken of 

de route via de CvA noodzakelijk is voor plaatsing of dat we in onderling overleg tussen 

gedragsdeskundigen en ondersteuningscoördinatoren kunnen komen tot een plaatsing van de 

leerling in het juiste onderwijsarrangement en 

- het komen tot vier instroommomenten in het jaar, te weten na de zomer-, de herfst-, de kerst- en 

de voorjaarsvakantie. 

2. Onderwijs(zorg)arrangementen 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ieder kind heeft ook  recht op de juiste begeleiding vanuit een 

jeugdhulpinstelling ook als dat nodig is om onderwijs te kunnen volgen. RENN4 wil ervoor zorgen dat 

kinderen volledig onderwijs kunnen volgen in de klas om zich zo optimaal te kunnen ontplooien en 

zich te kunnen redden in de maatschappij. Door onderwijs en jeugdhulp samen te laten werken aan 

één plan en door gebruik te maken van elkaars expertise wordt voor ieder kind de meest optimale 

ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd.  

 

Naast het basisaanbod van de Bladergroenschool is er een duidelijke vraag naar drie extra 

onderwijs(zorg)arrangementen: het jonge risicokind, de intensieve praktijkgroep en de 

zorg/onderwijsgroep. In de volgende tabel wordt de inrichting van de onderwijs(zorg)arrangementen 

van de Bladergroenschool schematisch weergegeven.  
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Inrichting onderwijs(zorg)arrangementen Bladergroenschool 

 

Basisaanbod 

Bladergroenschool 

Intensieve 

praktijkgroep 

Zorg/onderwijsgroep Het jonge risicokind 

Werken in leerroutes 

1 & 2 

Aanbod onderwijs 

leerroute 3 

Maatwerk leerling Maatwerk leerling 

Onderwijs 

Zorg: indien nodig 

jeugdhulp inroepen 

Combinatie 

onderwijs/jeugdhulp 

Combinatie 

jeugdhulp/onderwijs: 

eerst de 

leervoorwaarden, dan 

onderwijs 

Combinatie 

onderwijs/jeugdhulp 

Groepen met 

gemiddeld 14  

leerlingen 

Groep met  gem. 8 

leerlingen 

Groep met gem. 8 

leerlingen 

Groep met gem. 8 

leerlingen 

 

Het basisaanbod wordt op alle locaties verzorgd. De intensieve praktijkgroep is gevestigd op de  

hoofdlocatie aan de Donderslaan. De onderwijs(zorg)arrangementen Zorg/onderwijsgroep en Het 

jonge risicokind zijn nog niet gerealiseerd, maar we hebben goede hoop dat het op afzienbare termijn 

gerealiseerd gaat worden. Het realiseren van de Zorg/onderwijsgroep is een ambitie die op (redelijk) 

korte termijn haalbaar lijkt; het realiseren van de onderwijszorggroep ‘Het jonge risicokind’ is een 

middellange termijn ambitie. 

 

Hieronder wordt het basisaanbod en de intensieve praktijkgroep toegelicht aan de hand van de  

thema’s leerontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling  en het leergedrag. Tot slot is er een 

korte omschrijving van Keerpunt, een aanbod van RENN4. 

 

Ambities: 

- het realiseren van het onderwijs(zorg)arrangement ‘Zorg/onderwijsgroep’ (op korte termijn, zie 

bijlage 2) en 

- het realiseren van het onderwijs(zorg)arrangement ‘Het jonge risicokind’ (op middellange termijn) 

Het basisaanbod Bladergroenschool 

Leerontwikkeling 

Alle leerlingen worden ingedeeld op basis van hun leeftijd, niveau en leerroute. Binnen de 

Bladergroenschool zijn er drie leerroutes.  

Leerroute 1 is voor leerlingen met weinig tot geen beperkingen bij het leren. Deze leerroute bereidt de 

leerlingen voor op een uitstroombestemming in het regulier basis- en voortgezet onderwijs (de 

kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerwegen van het vmbo, havo en vwo) en het 

voortgezet speciaal onderwijs. Het uitstroomprofiel binnen deze leerroute is Vervolgonderwijs.   

 

Leerroute 2 is voor leerlingen met enige onderwijsachterstand en beperking bij het leren. Deze 

leerroute bereidt de leerlingen voor op een uitstroombestemming in het speciaal basisonderwijs, de 

basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het VSO cluster 4.  Het uitstroomprofiel binnen deze 

leerroute is of uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (niveau vmbo BB), of uitstroomprofiel Arbeid.   

 

Leerroute 3 is voor leerlingen met grote onderwijsachterstanden. Deze leerroute bereidt de leerlingen 

voor op een uitstroombestemming in het praktijkonderwijs, het regulier onderwijs of het speciaal 
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basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. Het uitstroomprofiel binnen deze 

leerroute is Arbeid.   

 

Voor het jonge kind (tot 7 jaar) geldt dat het onderwijsaanbod als doel heeft een brede ontwikkeling te 

bevorderen zodat de leerling voldoende basisvaardigheden ontwikkelt om te kunnen lezen, schrijven 

en rekenen en met succes het basisonderwijs verder te volgen. De school stelt voor alle leerlingen tot 

7 jaar het ontwikkelingsperspectief “Vervolgonderwijs” en leerroute 1 (regulier) vast, tenzij onderbouwd 

kan worden dat dit perspectief niet realistisch is.  

 

De leerontwikkeling van de leerlingen wordt door middel van speciale Cito-toetsen gevolgd. Er zijn 
twee meetmomenten, te weten in januari en juni. Bij het meetmoment in juni wordt bepaald of de 
leerroute van de leerling nog passend is of dat er een andere leerroute gevolgd moet worden. 

Daarnaast worden de leerlingen via het leerlingvolgsysteem (Leerwinst) gevolgd op het gebied  van 
leerontwikkeling, leergedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

In de onderbouwgroepen (1 t/m 3) wordt de leerkracht volledig ondersteund door een 
onderwijsassistent. In de middenbouwgroepen (4 t/m 6) en bovenbouwgroepen (7 en 8) is er per bouw 
één onderwijsassistent aanwezig. Elke groep krijgt 2x per week gym van een vakleerkracht. 

 

Sociaal-emotioneel 

De Bladergroenschool maakt gebruik van een pedagogische en didactische aanpak die ervoor zorgt 

dat er een grote mate van voorspelbaarheid, structuur en stimulans in de gehele onderwijsstructuur 

zit. Het streven is om gewenst gedrag, zowel leer- als omgangsgedrag, te versterken en te 

ontwikkelen en/of ongewenst gedrag te verminderen. 

 

Onderdelen van deze pedagogische en didactische aanpak zijn: 

 de school heeft positief geformuleerde schoolregels die zichtbaar aanwezig zijn en thematisch 

in de groepen behandeld worden; 

 bij de start van de dag wordt het dagprogramma doorgenomen aan de hand van een 

gevisualiseerd rooster. Dit wordt gedurende de dag meermalen herhaald; 

 elke activiteit wordt apart geïntroduceerd en afgesloten met behulp van  een timetimer en/of 

een daglijn; 

 per activiteit wordt afgesproken wat de verwachting hierbij is (op het gebied van gewenst 

gedrag, regels en afspraken) en dit wordt aan het eind van de activiteit geëvalueerd en 

beloond via het beloningssysteem; 

 sociale en/of vrije situaties worden structureel voor- en nabesproken, waarbij er indien nodig 

specifieke afspraken worden gemaakt. Daarnaast kunnen situaties door de leerkracht worden 

voorgestructureerd (aantal keuzemogelijkheden, wie/wat/waar/hoe/wanneer); 

 er wordt volgens vaste interventiemogelijkheden (bijvoorbeeld de time-out procedure) 

omgegaan met ongewenst gedrag;  

 er is dagelijks aandacht voor het stimuleren en ontwikkelen van gewenst gedrag, het her- en 

erkennen van emoties, spanningsopbouw, probleemoplossende – en sociale vaardigheden en 

positieve eigenschappen. Dit wordt gedaan door onder andere PAD (Programma Alternatieve 

Denkstrategieën)-lessen, rollenspellen, spiegelen, PAD-plek, individuele gesprekken en de 

complimentenronde;  

 de leerkracht biedt ondersteuning bij het (leren) remmen van emoties en gedrag, heeft inzicht 

in oorzaak en intenties van anderen, biedt inzicht in de positieve gevolgen van gewenst 

gedrag, geeft directe feedback, heeft een consequente aanpak van negatief gedrag, 

ondersteunt en begeleidt bij sociale interacties, signaleert spanningsopbouw, hanteert 

spanningsreducerende interventies, is duidelijk in verwachtingen en eisen ten aanzien van 

werkhouding en gedrag en  
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 het gebruik maken van themaweken als de Gouden Weken (bij de start van het schooljaar, 

betreft groepsvorming), Week van Respect en de Week van de Lentekriebels (voor de 

bovenbouw, betreft seksuele voorlichting). 

Leergedrag 

Ten behoeve van de ontwikkeling van adequaat leergedrag van leerlingen wordt: 

 het Directe Instructie Model (DIM) bij lessen gehanteerd; 

 de leerstof gestructureerd en in overzichtelijke stappen aangeboden, waarbij indien nodig het 

schrift van de leerling wordt voorgestructureerd; 

 door de leerkracht aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn ten aanzien van 

planning en organisatie, zoals een prikkelarme werkplek; 

 een grote mate van duidelijkheid geboden ten aanzien van het tijdsbestek van elke taak en de 

manier waarop de taak moet worden uitgevoerd. Voor het bewaken van de tijd wordt gebruik 

gemaakt van de timetimer en 

 aandacht besteed aan leerdoelen op het gebied van uitgestelde aandacht, om hulp vragen 

(hulprondes die eventueel gevisualiseerd zijn weergegeven), omgaan met feedback en fouten 

in het werk, controleren van het gemaakte werk en overgangsmomenten. 

De intensieve praktijkgroep 

Leerontwikkeling 

De leerlingen in deze praktijkgroep volgen het onderwijs van leerroute 3. Het onderwijs wordt 

thematisch aangeboden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het technieklokaal en de 

kinderkeuken. Onderwijsdoelen kunnen op deze manier vertaald worden naar vaardigheden om toe te 

passen in praktische situaties. De wens is om ook nog een rekenwinkel in te richten. 

 
De leerlingen worden op het gebied van leerontwikkeling, leergedrag en sociaal-emotionele 
ontwikkeling via het leerlingvolgsysteem (Leerwinst) gevolgd. 
 
In de intensieve praktijkgroep is een leerkracht, een onderwijsassistent en een stagiair aanwezig. 
 
Alle schoollocaties zijn prikkelarm ingericht. De leerlingen hebben een eigen klaslokaal en kunnen 
daarnaast gebruik maken van een technieklokaal, een kinderkeuken en een sporthal.  
 
Ambitie: 

- Het realiseren van een schoolontdektuin in het schooljaar 2016-2017. 

- Op termijn het inrichten van een rekenwinkel. 

Sociaal-emotioneel 

Het aanbod op sociaal en emotioneel gebied in de intensieve praktijkgroep is dezelfde als die van het 

basisaanbod Bladergroenschool. Er is echter meer tijd en aandacht per leerling omdat de 

groepsgrootte kleiner is (gemiddeld 8 leerlingen) en er deels een onderwijsassistent aanwezig is.  

De kinderen krijgen lessen in praktische vaardigheden. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Thema’s die aan bod komen zijn verzorging, gezond eten en  

omgaan met geld. Ook zijn er kooklessen waarbij er boodschappen gedaan worden. Daarnaast is er 

extra aandacht voor sociale vaardigheden, waarbij in kleine stappen gewenst gedrag besproken en 

geoefend wordt. 

Veiligheid, rust en structuur zijn zeer belangrijke ankers in deze groep. Veiligheid wordt geboden door 

herhaling; rust wordt geboden om overprikkelen te voorkomen en structuur wordt geboden door vaste 

patronen, overzicht te creëren en kenbaar te maken wat er aangeboden wordt en wat er van 

leerlingen verwacht wordt. Er wordt gewaakt voor cognitieve of sociaal emotionele overvraging. De 

structuur van de dag wordt verbaal en met behulp van de daglijn aangeboden. 
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Leergedrag 

Ook het aanbod ten aanzien van leergedrag in de intensieve praktijkgroep is dezelfde als die van het 

basisaanbod Bladergroenschool. Ook hier draagt de kleinere groepsgrootte en de aanwezigheid van 

een onderwijsassistent ertoe bij dat er meer tijd en aandacht is om de thema’s op het gebied van 

leergedrag extra te oefenen en vaker en in kleinere stappen te herhalen. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van visuele ondersteuning en in de praktijk voordoen en samen doen. Taken worden in 

kleinere stukken opgebouwd zodat leerling het overzicht op het werk kan houden. 

KEERPUNT een werkwijze om thuiszitten te voorkomen 

Keerpunt is het maatwerkprogramma van RENN4 voor leerlingen die, door welke oorzaak ook, 

dreigen thuis komen te zitten of al  thuiszitten. De school neemt hierin de regie.                                   

Per leerling wordt onder begeleiding van de Keerpuntregisseur een (onderwijs)perspectief 

geformuleerd en een traject uitgezet om dit perspectief te realiseren. Dit in samenwerking met alle 

betrokkenen: leerling, ouders, leerplicht,  hulpverlening, school en eventueel anderen. Indien wenselijk 

in het terugkeerproces kan er een Keerpuntleerkracht ingezet worden om de terugkeer naar school te 

vergemakkelijken. 

Keerpunt werkt planmatig en cyclisch volgens vaste werkprocessen.  

In het geval van schoolweigering/schoolangst volgt de regisseur het stappenplan schoolweigering.  

3. Expertise 

Het personeel van de Bladergroenschool heeft veel kennis en expertise op het gebied van onderwijs 

aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Deze kennis is zowel opgedaan door opleidingen en 

cursussen als door ervaring. 

Ondersteunende 

functionarissen en 

expertises 

Taken 

Intern begeleider - Coördinerende taak bij de leerlingenzorg 

- Ondersteuning en begeleiding leerkrachten 

- Bewaken van het leerlingvolgsysteem (toetskalender, instrumenten) 

- Voeren van leerling-besprekingen (eventueel met orthopedagoog 

en/of schoolmaatschappelijk werker) 

- Coördinerende taak bij diverse leerling-besprekingen 

- Contacten met scholen en andere onderwijsinstanties 

Gedragsdeskundige - Opstellen concept handelingsplan 

- Leerlingen bespreken aan de hand van het handelingsplan (twee keer 

per jaar) 

- Afnemen van diagnostische toetsen en aanvullende onderzoeken 

- Leerkrachten ondersteunen bij het uitvoeren van het handelingsplan 

- Contacten met externe hulpverleners 

School 

maatschappelijk werk  

- Brugfunctie tussen ouders/verzorgers/hulpverlening en school: SMW 

is contactpersoon van school voor CJG/sociale teams 

- Verantwoordelijk voor invoer van zorgleerlingen in het risico-

signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (aangesloten bij de Landelijke 

Verwijsindex) 

- Coördineren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Contactpersoon bij uitvoer klachtenregeling Renn4 

- Aandachtsfunctionaris seksueel en grensoverschrijdend gedrag (zie 

hieronder voor omschrijving) 

Coach - Individuele coaching van medewerkers ten behoeve van re-integratie 

en/of professionalisering 
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- Teamcoaching en teamontwikkeling 

- Video coaching 

Opleider in de school 

(Oplisser) 

- Ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van infrastructuur voor opleiding, 

begeleiding en professionalisering 

Stagecoördinator - Coachen van stagebegeleiders 

- Onderhouden van contacten met opleidingsinstituten 

- Intermediair bij (stage-)problemen 

Logopedist - Onderzoek naar en (groeps)behandeling van spraak-, taal- en 

communicatieve vaardigheden 

- Ondersteuning en aansturing van leerkrachten bij het taal- en 

leesonderwijs 

- Signalering en screening van lees- en spellingproblematiek 

- Coördinatie van de interventies bij lees- en spellingproblematiek  

Aandachtsfunctio-

naris seksueel en 

grensoverschrijdend 

gedrag (S&GG) 

- Bewaken uitvoering protocollen op dit gebied 

- Overleggen en afstemmen met aandachtsfunctionarissen binnen 

RENN4 

- Bewaken werkwijze meldcode 

- S&GG ‘in beeld houden’ 

Onderwijsassistent - Onderwijsondersteuning van leerkracht 

- Verzorgende taken 

Contact-/ 

vertrouwenspersoon 

- Aannemen en afhandelen van problemen en/of klachten volgens 

afgesproken protocollen 

 

Behalve de in bovenstaande tabel aangegeven expertise is er ook nog (gecertificeerde) expertise 

aanwezig op de volgende terreinen: 

- alle (nieuwe) leerkrachten hebben de basiscursus speciaal onderwijs van RENN4 afgerond; 

- alle (nieuwe) leerkrachten hebben de cursus cluster 4/psychopathologie van RENN4 gevolgd; 

- het team heeft de Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC) -training gevolgd en is 

gecertificeerd; 

- het team heeft de cursus Seksualiteit en Grensoverschrijdend Gedrag (S&GG) gevolgd en is 

gecertificeerd; 

- diverse leerkrachten hebben een Masteropleiding SEN (Special Educational Needs) afgerond; 

- één van de leerkrachten heeft de opleiding NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) afgerond; 

4. Interne en externe samenwerking 

Interne samenwerking en structuur 

Minimaal twee keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats. Er wordt dan ook wel gesproken over 

individuele leerlingen, maar het accent ligt op de bespreking van de groep en alles wat daarmee 

samenhangt. Bij deze bespreking zijn in elk geval de leerkracht, de intern begeleider, de 

gedragsdeskundige en de teamleider aanwezig. Als het nodig is, zijn er ook andere betrokken 

deskundigen aanwezig. 

Als er aanleiding toe is, worden individuele leerlingen uitgebreider besproken in het zogenaamde CvB 

(Commissie van Begeleiding)-klein. Dit bestaat uit de leerkracht, intern begeleider en de 

gedragsdeskundige. Dit overleg vindt plaats op verzoek van de leerkracht en komt voort uit een 

ondersteuningsvraag van deze leerkracht (zoals vragen over gedrag, leren en thuissituatie). Als het 

van toepassing is sluiten overige disciplines aan. 
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Voor leerlingen waarbij de ingezette onderwijsondersteuning onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, 

vindt overleg plaats met het gehele CvB, ouders en externe hulpverlening. Het doel van dit overleg is 

om tot een onderwijszorgarrangement op maat te komen. 

Externe samenwerking ketenpartners 

Ketenpartners Op afroep 

beschikbaar 

Regelmatig Convenant  

‘1 kind 1 

plan’ 

Landelijk William Schrikkergroep ja   

Lentis Jonx ja   

Accare ja ja ja 

Elker ja ja ja 

Veilig thuis ja   

Raad vd Kinderbescherming ja ja  

Leger des Heils ja ja  

Regionaal Alle 

samenwerkingsverbanden 

ja ja  

Cluster 1 ja   

Cluster 2 ja   

Cluster 4 ja ja  

Bureau Jeugdzorg ja   

NOVO ja   

Molendrift ja   

Alliade Zorggroep ja   

De Zijlen ja   

OCRN ja   

Stichting Klein Voorhout ja   

Gemeentelijk CJG ja   

GGD ja   

Leerplicht ja   

Politie ja   

Wijk/buurt Wijkagent ja ja  

Buurtcomité in verband met 

Johan Cruijff Court 

ja   

5. Huidige situatie en grenzen 

Huidige situatie 

Door de invoering van passend onderwijs en de transitie in de jeugdzorg is er een aantal 

veranderingen die het noodzakelijk maken om op een andere manier te gaan werken. Het is niet 

makkelijk om precies  aan te geven wat de huidige situatie is omdat de veranderingen soms snel gaan 

en omdat we ook te maken hebben met andere partijen (zoals andere scholen, jeugdhulpinstellingen) 

die ook in verandering zijn. Op dit moment is dit de huidige situatie: 

- basisscholen en SBO-scholen hebben de mogelijkheid om vanuit ondersteuningsgelden te 

onderzoeken hoe zij het onderwijs passend kunnen maken voor een leerling. Dit heeft tot gevolg 

dat deze scholen, langer dan voorheen, proberen een passend aanbod te geven, wat niet altijd 

lukt. Op het moment dat de leerling dan op de Bladergroenschool wordt aangemeld en geplaatst, 

is het vaak  moeilijk om deze leerlingen weer op een goede manier aan het leerproces te laten 

deelnemen. De kinderen zijn vaak het plezier in school en het vertrouwen in de mensen om hen 

heen kwijt geraakt en dat vraagt veel energie van de medewerkers en de ouders om de leerling 

weer te motiveren en enthousiasmeren voor het schoolwerk. 
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- er vindt een verschuiving plaats van leerlingen in de speciale onderwijsvoorzieningen. Leerlingen 

met lichte gedragsproblematiek gaan naar het SBO en leerlingen met een zwaardere 

gedragsproblematiek gaan naar de Bladergroenschool.  

- voor de invoering van het Passend Onderwijs bestonden er scholen die verbonden waren aan de 

psychiatrische kliniek. Vanuit het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs werden daar 

leerlingen opgenomen. Sommige daarvan kwamen terug in het speciaal onderwijs of werden na 

opname aangemeld; andere leerlingen gingen terug naar de basisschool. Door het verdwijnen van 

deze voorzieningen in onze regio is er geen plek meer voor opname in combinatie met school. Het 

gevolg is dat deze leerlingen nu soms direct aangemeld worden op de Bladergroenschool. Het is, 

niet altijd mogelijk om deze leerlingen te bieden wat ze nodig hebben als ze vastlopen. 

Bijvoorbeeld  één op één-onderwijs is voor ons niet mogelijk wanneer er geen adequate jeugdhulp 

bij ingeschakeld kan worden. Gelukkig is dat steeds meer mogelijk door afspraken die we kunnen 

maken met diverse jeugdhulpinstellingen, maar nog niet altijd.  

- door de steeds meer geïntensiveerde samenwerking tussen school en jeugdhulpinstellingen en de 

gespecialiseerde trajecten met leerlingen die op de school plaatsvinden, is het aantal uitgebreide 

zorgoverleggen toegenomen. Het regisseren van deze onderwijs/zorgtrajecten met vele 

verschillende instanties per leerling kost veel tijd. De school kan deze rol vervullen mits er vanuit 

het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de jeugdhulpinstellingen ook middelen of 

mensen  beschikbaar worden gesteld. Op dit moment is het vaak zoeken voor ouders en school 

om deze middelen beschikbaar te krijgen. Ook hier zien we gelukkig ontwikkelingen die 

perspectief bieden. 

 

Grenzen 

 

De Bladergroenschool biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen. 

De school heeft een sterk ontwikkeld pedagogisch klimaat maar toch zijn er ook grenzen.  

- de Bladergroenschool kan, uitgaande van de huidige onderwijsbekostiging geen leerlingen 

opvangen in een groep die één-op-één onderwijs of een zeer kleine groep nodig hebben; 

- geen kinderen opvangen die zich niet kunnen voegen in een groep  (zeer ernstige psychiatrische 

problematiek) en/of gedrag vertonen dat zo problematisch is dat de eigen veiligheid, veiligheid van 

medeleerlingen en leerkrachten niet meer te garanderen is.  

Voor sommige leerlingen wordt lestijdverkorting aangevraagd bij de inspectie als een tijdelijke 

oplossing. Het kan ook zo zijn dat er voor  leerlingen in samenspraak met de ouders bij het  

Samenwerkingsverband een TLV met extra bekostiging wordt aangevraagd. Voor deze leerlingen 

zoekt de school vervolgens een passend onderwijs(jeugd)zorgarrangement. Bij deze trajecten is 

vanzelfsprekend intensief overleg met de ouders en vaak ook met externe hulpverleners. 
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Schoolgegevens 
 
RENN4 
www.renn4.nl 
 
Hoofdlocatie: 
Donderslaan 157 
9728 KX Groningen 
050 – 309844 
 
Locatie Haren/so 
Klein Cantersveen 4 
9753 KK Haren 
Telefoon: 050-5239900 
 
Locatie Winschoten/so 
Grintweg 70a 
9675 HL Winschoten 
Telefoon: 0597-421311 
 
Locatie Appingedam/so 
Pastorielaan 2 
9901 CE Appingedam 
Telefoon: 0596-629000 
 
bladergroenschool@renn4.nl 
postadres: 
postbus 8098 
9702 KB Groningen 
 
 
 
 
 
Provincie directeur:  Drs. A (Anton) Koridon 
 
Teamleiders:   Mevr. H. (Helen) Goudemond  (D’laan) 
    Mevr. M. (Marola) Grol   (D’laan) 
    Mevr. A. (Annemarie) Nienhuis  (Appingedam) 
    Dhr. J. (Jack) Lubberman a/i  (Winschoten) 

Onderliggende stukken 

 
Meerjaren strategisch beleidsplan RENN4: excellent in speciaal talent RENN4 
Schoolgids Prof. W.J. Bladergroenschool    RENN4 

  

http://www.renn4.nl/
mailto:bladergroenschool@renn4.nl
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Bijlage 1 De ambities op een rij 

Ambities:  

- het in samenwerking met de overige scholen van de samenwerkingsverbanden onderzoeken 
of de route via de CvA noodzakelijk is voor plaatsing of dat we in onderling overleg tussen 
gedragsdeskundigen en ondersteuningscoördinatoren kunnen komen tot een plaatsing van 
de leerling in het juiste onderwijsarrangement; 

- het komen tot vier instroommomenten in het jaar, te weten na de herfst- en na de 
kerstvakantie, na 15 maart en na de zomervakantie waarbij respectievelijk de volgende 
sluitingsdata voor instroom gelden: 15 september, 15 november, 30 januari en 1 juni; 

- het realiseren van het onderwijs(zorg)arrangement ‘Zorg/onderwijsgroep’ (op korte termijn, 
zie bijlage 2); 

- het realiseren van het onderwijs(zorg)arrangement ‘Het jonge risicokind’ (op middellange 
termijn); 

- het realiseren van een schoolontdektuin in het schooljaar 2016-2017; 

- het inrichten van een rekenwinkel (op lange termijn); 

 
 

  



Schoolondersteuningsprofiel Prof. W.J. Bladergroenschool RENN4   2016 - 2019                                   15 
 

Bijlage 2  Ambitie: Onderwijs(zorg)arrangement Zorg/onderwijsgroep 

 

Samenvattend:  
RENN4 creëert een flexibel onderwijstraject voor leerlingen in het werkgebied van het SWV Passend 
Onderwijs PO Groningen.  
Leerlingen die niet in staat zijn om zonder ondersteuning in te voegen in een reguliere groep van het 
SO, SBO en BaO (met/zonder TLV) kunnen in dit traject worden geplaatst. 
Er is een korte tijdspanne (maximaal twee weken) tussen bespreken van de leerling in het MPO (meer 
partijen overleg) van de maatwerkvoorziening en de plaatsing in de voorziening. Het uitgangspunt is 
om na plaatsing binnen een termijn van 16 weken te schakelen naar een passende plek. Hierbij 
werken we nauw samen met jeugdhulpaanbieders vanuit de ondersteuningsbehoefte die in 
samenwerking met de jeugdhulpaanbieder (expertpool) is vastgesteld.  
Symbioseachtige afspraken met BaO en SBO zijn mogelijke opties als nadere uitwerking van het 
maatwerktraject. 
 
 
Uitwerking 
Doel: 

 bieden van passend onderwijs met behulp van een maatwerktraject  

 voorkomen van uitval/thuiszitters 

 leerlingen (toe/terug)leiden naar onderwijstraject en/of jeugdhulpverleningstraject 
 
Doelgroep:  

 leerlingen die een begeleidingsvraag m.b.t onderwijs en jeugdhulpverlening hebben die 
maatwerk vereist 

 leerlingen die niet in staat zijn om zonder ondersteuning in te voegen in een reguliere groep 
van het SO, SBO en BaO 

 leerlingen met ondersteuningsbehoefte in het onderwijs en jeugdhulpverlening 

 leerlingen met en zonder TLV 
 
Beknopte inhoud: 
Iedere leerling in deze groep volgt een eigen programma. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale 
vaardigheid en weerbaarheid. De begeleiding is in de eerste plaats gericht op de respectvolle omgang 
met elkaar, veiligheid bieden en structuur bieden. Een leerling kan pas tot ontwikkeling (leren) komen 
wanner hij/zij zich veilig voelt. Een leerling wordt waar mogelijk toe geleid naar een reguliere groep 
binnen of het SO, SBO of regulier BAO of VO.  
De leerling volgt een onderwijsprogramma op eigen niveau met in eerste instantie een verkorte 
onderwijstijd. Deze onderwijstijdverkorting zal worden aangevraagd door de commissie van 
begeleiding n.a.v. het MPO. 
 
Voorwaarden bij plaatsing:  

 er  ligt een dossier met daarin de cruciale informatie beschikbaar voor de onderwijsgevende 
en/of behandelaar die met de leerling aan het werk gaat. De criteria voor het dossier staan in 
de bijlage opgenomen  

 minimale bureaucratische last vooraf bij toeleiding en in de werkfase  

 er ligt een belastbaarheidsverklaring van de jeugdhulpverlener met daarin de cruciale 
informatie die nodig is voor het onderwijs om met de leerling aan het werk te gaan 

 de zorgplicht blijft bij het regulier BaO/SBO indien de leerling zonder TLV wordt geplaatst en 
bij het regulier BaO/SBO staat ingeschreven  

 zonder TLV is de school van herkomst verantwoordelijk voor het aan te leveren OPP, in de 
werkfase en uitstroom is het vervolg OPP de verantwoordelijkheid voor RENN4 

 
Werkwijze na plaatsing 

 besluit tot plaatsing ligt bij RENN4 

 tussen inbrengen in het MPO en plaatsing zit maximaal twee werkweken maar is afhankelijk 
van de nog af te spreken capaciteit 

 het individuele traject wordt om de vier weken geëvalueerd  

 het OPP richt zich op onderwijsdoelen  

 integraliteit OPP met jeugdhulpverleningsplan 
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 de ondersteuningsbehoefte voor jeugdhulpverlening wordt door de betrokken instantie 
concreet gemaakt en functioneert integraal met het OPP 

 bij de realisatie van de plaatsing houdt de leerling zo mogelijk connectie met de stamgroep 
van herkomst in het BaO 

 bij de verdere uitwerking van het onderwijstraject werkt het SWV met RENN4 en 
jeugdhulpverlening samen  

 het perspectief is dat na plaatsing binnen een termijn van 16 weken er kan worden 
geschakeld naar een passend vervolg binnen het onderwijs en/of jeugdhulpverlening  

 leerlingen volgen onderwijs op hun niveau zoals is vastgesteld volgens het OPP en stromen 
niet af op niveau vanwege hun gedragsproblematiek. 

 inzet gedragsdeskundige en leerkracht  met specifieke kennis op het gebied van 
(school)angst , ASS-problematiek en overige gedragsproblemen.  

 leerkracht  is een stabiele, vertrouwenwekkende volwassene die voorspelbaar is en veel 
structuur biedt. 

 jeugdhulpinstelling is op afroep beschikbaar en bereid zijn tot psycho-educatie en het geven 
van sociale vaardigheid / weerbaarheidstrainingen, leerling en het bijbehorende gezin krijgen 
thuis adequate begeleiding. 

 
Intake/aanmeldprocedure:  

 twee wekelijks een vast MPO dagdeel (twee wekelijks om korte termijnplaatsingen te 
realiseren) bij RENN4 en voorafgaand aan CvP RENN4 

 inbrenger van verzoek tot plaatsing: een medewerker van het SWV m.b.t. de leerlingen vanuit 
het reguliere BaO/SBO  of een gedragsdeskundige van RENN4 als het om een interne 
leerling gaat. 

 gespreksformat met tijdsbeperkingen van het gesprek zelf en de termijn van plaatsing 

 verslaglegging: besluitenlijsten in een format door RENN4 aangeleverd 
 
Deelnemers MPO: 

 ouder/verzorger/voogd 

 medewerker  SWV 

 deelnemer expertpool gemandateerd namens de gemeente voor inzet jeugdhulpverlening 

 teamleider + gedragsdeskundige RENN4,  

 IB-er of smw-er (afhankelijk van casuïstiek) 

 IB of GD van de school van herkomst 
 
Rol ouders /leerling  

 ouders/voogd zijn betrokken bij het MPO en aanwezig bij de intakegesprek van hun kind op 
school 

 ze zijn beide (ouders en leerling) gemotiveerd voor het traject  

 ze verlenen medewerking aan de plaatsing m.b.t. 

 ze geven toestemming dossier overdracht 

 ze aanvaarden aanvullende ondersteuning in het gezin indien noodzakelijk 


