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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 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

• Leraar / mentor  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Ondersteuningscoördinator  

• Zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Rekenklas 

• Taalklas 

• Trajectgroepvoorziening 

• huiswerkklas 

• faalangst reductietraining 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• NT2-specialist 

• Orthopedagoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• bovenschoolse orthopedagoog 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod NT2 



 

   

 

 

 

   

   

   
   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 De missie van onze school is: werken aan een gezonde en 
leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. We 
bereiden onze leerlingen voor op hun vervolgopleiding en 
het leven na Wellantcollege. Het ontwikkelen van kennis, 
vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten staat hierbij 
centraal. We dagen leerlingen uit in een onderwijsomgeving 
die als authentiek en samenhangend ervaren wordt. Ons 
onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van onze 
leerlingen. 
Bij Wellantcollege vmbo Houten is extra ondersteuning en 
begeleiding zo veel mogelijk geïntegreerd in de lessen. De 
taak van mentor en docenten is dan ook niet alleen het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, maar ook het 
bieden van daarop afgestemde coaching en begeleiding. De 
begeleidingsvraag en eigenaarschap van de leerling staan 
centraal, niet ons begeleidingsaanbod. We bieden 
begeleiding op 3 gebieden: studiebegeleiding, 
keuzebegeleiding en psychosociale begeleiding. Onze 
begeleiding hebben we georganiseerd in 4 routes. In elke 
route bieden we zonodig maatwerk. 
Onze school voldoet aan de basisondersteuning die is 
vastgesteld door het samenwerkingsverband. De sfeer is 
positief en prettig, we hebben goed contact met de 
leerlingen en zorgen voor structuur en 
duidelijkheid.  Personeelsleden op onze school zijn zeer 
betrokken bij het werk wat maakt dat er voor onze leerlingen 
een goede ondergrond is om te kunnen leren en zich te 
ontwikkelen. De mentor heeft een belangrijke rol in de 
begeleiding. Hij/zij wordt daarin ondersteund door de 
begeleider passend onderswijs, de leerlingcoördinator en de 
coördinator onderwijsondersteuning (2e lijn). In 
voorkomende situaties kan de coördinator 
onderwijsondersteuning extern advies en hulp inschakelen 
(de 3e lijn). 
 
 

  
 Op onze school hebben we een aanpak voor specifieke 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. In bijzondere 
gevallen maken we gebruik van zogenaamde arrangementen 
en indien nodig maken we gebruik van ondersteuning buiten 
de school (zoals Rebound, jeugdhulpverlening en geestelijke 
gezondheidszorg). 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De ondersteuning en begeleiding die wij bieden, zijn zoveel 
mogelijk geïntegreerd in de lessen. De taak van het 
onderwijsteam; de mentor en docenten, is dan ook niet 
alleen het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, maar 
ook het bieden van daarop afgestemde adequate coaching 
en begeleiding.  
De begeleidingsvraag en eigenaarschap daarvan, van de 
leerling staat centraal, niet ons begeleidingsaanbod. De 
centrale (regie) rol wordt ingevuld door de mentor. 
Dit betekent dat we alleen leerlingen kunnen begeleiden die 
met de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het 
ondersteuningsbeleid in staan zijn om binnen ons onderwijs 
te kunnen functioneren.   
 
 

  
 Binnen het Wellantcollege zijn we altijd op zoek naar 
manieren om nog beter in te kunnen spelen op verschillen 
tussen leerlingen. We formuleerden als school de volgende 
ontwikkeldoelen: Een vervolgstap zetten in handelingsgericht 
denken en werken. Handelingsgericht werken vraagt onder 
andere om intensieve samenwerking tussen docenten waarbij 
ze hun ervaringen delen. De interne overlegstructuur meer 
handelingsgericht uitvoeren, waarbij uitgegaan wordt van 
positieve aspecten en behoeften van leerlingen? Een stap 
zetten richting gepersonaliseerd leren met behulp van ICT 
(Ipads). Wellantcollege vindt het belangrijk leerlingen voor te 
bereiden op de toekomst. Onze leerlingen groeien op in een 
digitale wereld. ICT vaardigheden en mediawijsheid zijn niet 
meer weg te denken. Wellant vmbo sluit daar met het 
onderwijs op aan. Het verbeteren van de 
begeleidingsstructuur voor LWOO leerlingen zodat zij meer 
houvast hebben en weten wat zij van school kunnen 
verwachten. Een start maken met een aanpak gericht op 
ontwikkeling van de Executieve Functies. 
 
 

 


