
 

 

 

  

Contactpersoon Voorzieningen 
De taak om ouders te betrekken bij 
ondersteuning ligt bij: 
• Leerlingbegeleider  
• Schoolmaatschappelijk werker  
• Leraar / mentor  
• Gedragsspecialist / orthopedagoog  
• Jeugdhulpprofessional  
• Deskundige van het 

samenwerkingsverband  
• Ondersteuningscoördinator  
• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Rekenklas 
• Trajectgroepvoorziening 
• Ass Onderwijsarrangement 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Tussenvoorziening (OPDC) 
• Tussenvoorziening OPDC Track013 (incl. 

TopTrack & BackOnTrack) 
 

Specialisten Onderwijsaanbod 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Autisme-specialist 
• Dyslexiespecialist 
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
• NT2-specialist 
• Orthopedagoog 
 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Begeleider passend onderwijs / ambulant 

begeleider 
• Faalangstreductietrainer 
• Schoolcontactpersoon van het 

samenwerkingsverband 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd 
aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod dyscalculie 
• Aanbod dyslexie 
• Aanbod executieve functies 
• Aanbod NT2 
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
• Compacten en verrijken 
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen 
• Preventieve signalering van leesproblemen 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Aanbod meer- en hoogbegaafden 
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
• Aanbod spraak/taal 

Passend Onderwijs op 2College Ruivenmavo 

Schoolsamenvatting 
ondersteuning  
2022-2023 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een 
beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

 



 

Onze visie op ondersteuning  
 

Sterke punten in onze ondersteuning  
 
 Onze visie: Ieder kind is uniek 
Op 2College Ruivenmavo geloven we dat elke leerling uniek is, daarom bieden we 
gepersonaliseerd  
onderwijs aan waarin elke leerling op eigen wijze, op eigen niveau en in een eigen tempo 
de route  
naar het diploma volgt.  
De weg naar het diploma vinden we net zo belangrijk als het behalen ervan. Onderweg 
leggen  
leerlingen de basis om als volwassene zelfstandig door het leven te gaan. 
Door samen de leerroute vorm te geven, ontwikkelt de leerling stap voor stap 
eigenaarschap over  
zijn eigen leerproces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Er is een brede basisondersteuning: 
-wekelijkse coaching (1-op-1); 
-korte lijnen met ouders/verzorgers en partners in het onderwijs; 
-inzet ambulante begeleiding; 
-extra faciliteiten voor leerlingen met diagnose; 
-ondersteuning taal en rekenen. 
Daarnaast is er buiten de basisondersteuning extra ondersteuning voor leerlingen met 
ASS problematiek. 
  
  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 
 
 2College Ruivenmavo probeert zoveel mogelijk leerlingen de juiste ondersteuning te 
bieden binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 
De coach is de spil en eerste contactpersoon voor leerling en ouders/verzorgers. 
Wanneer de begeleiding de coach overstijgt, wordt de hulpvraag voorgelegd aan de 
ondersteuningscoördinator. Deze bespreekt in het ondersteuningsteam wat binnen de 
grenzen van de mogelijkheden van school valt en wat aan ouders/verzorgers is om buiten 
de school zelf te regelen. School zal altijd met ouders/verzorgers afstemmen. Wanneer 
geen passende oplossing gevonden wordt, kan een adviesvraag worden voorgelegd aan 
het bovenschoolse Samenwerkingsverband. 
  
 

  
 Onze ambitie is om onze leerlingen zelfregulerende leerders te maken, die eigenaarschap 
hebben over hun eigen leren en hun eigen leerproces monitoren. Dit doen wij door als 
team om de leerling te staan, ieder vanuit zijn discipline en expertise, ten einde de 
leerling zijn eigenaarschap te laten vergroten.  
 
Het ondersteuningsprofiel van 2College Ruivenmavo is een dynamisch document dat 
jaarlijks bijgesteld wordt binnen de kaders van 2College en van PortVolio. 
  
 
 

 


