
Aanmelden voor ondersteunend onderwijs 
 
Ondersteuning in het vmbo vanwege aangetoonde achterstanden (eerder lwoo) 
 
Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bovenop de gebruikelijke aandacht in de klas?  
Binnen het vmbo op Reggesteyn hebben we hiervoor twee mogelijkheden: 
1. De leerling krijgt onderwijs krijg in een reguliere klas mét extra ondersteuning.  

Ons schoolondersteuningsteam (SOT) coördineert de ondersteuning.  
2. We plaatsen de leerling plaatsen in een speciale setting; de ondersteuningsgroep.  

Leerlingen die we in deze ondersteuningsgroep hebben over het algemeen veel duidelijkheid 
en structuur nodig. De groep heeft de hele week een eigen mentor. Deze geeft de lessen 
algemene vorming. Hij gaat mee naar lessen die docenten van het beroepsgerichte onderwijs 
geven en begeleidt de leerlingen daarbij. Zo houdt de mentor goed zicht op het welzijn van 
elke leerling. De ondersteuningsgroep is voor het vmbo basis- en eventueel het kaderniveau. 
 

 
Rol leerkracht 
De leerkracht van groep 8 speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor extra ondersteuning. 
We vragen van de basisscholen de volgende informatie: 

- Recent onderzoek naar de IQ-bepaling (niet ouder dan 2 jaar).  
- Leerlingvolgsysteem dat aantoont dat de relatieve leerachterstand van de leerling op 

twee domeinen minimaal anderhalf en maximaal drie jaar is.  
In ieder geval één van de achterstanden ligt op het inzichtelijk gebied.  
De relatieve achterstand is gemeten op de volgende domeinen:  
technisch lezen; begrijpend lezen; spelling en rekenen (= inzichtelijk gebied).  

- Een motivatie van de leerkracht groep 8 dat hij/zij deze leerling in staat acht om met de 
ondersteuning/begeleiding een volledig vmbo basis- of kaderberoepsgericht programma 
te kunnen doorlopen en succesvol af te ronden met een diploma. 

- Het groeidocument van de leerling (indien aanwezig). 
 
Om ervoor te zorgen dat elke leerling de hulp krijgt die het beste bij hem past, vragen we 
dat bij de aanmelding duidelijk staat omschreven welke vorm van ondersteuning nodig is: 

a) extra ondersteuning binnen een reguliere klas óf  
b) plaatsing in de ondersteuningsgroep. 

 

 

Schoolondersteuningsteam  
Elke Reggesteyn vestiging heeft een schoolondersteuningsteam. De schoolondersteuningsteams 
coördineren alle bijzondere vormen van ondersteuning aan leerlingen. Medewerkers van deze 
teams zijn docenten en begeleiders met een specialisatie op het gebied van leer- en/of gedrags-
problematiek. Zij bieden allerlei vormen van ondersteuning, in groepsverband als individueel. 
Daarnaast geven zij docenten handreikingen hoe zij het beste kunnen inspelen op wat de leerling 
nodig heeft.  
 

Voor welk type leerling is de ondersteuningsgroep een passende onderwijssetting? 
Het gaat om leerlingen die in het basis- of speciaal onderwijs vaak leerproblemen hebben met 
rekenen, lezen en spelling. Daarnaast kunnen sociaal-emotionele problemen het leren in de weg 
staan. Bij dit laatste denken we aan concentratieproblemen, faalangst en problemen in de omgang 
met medeleerlingen.  


