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Ondersteuningsaanbod voor leerlingen van het Kempenhorst College 
Het ondersteuningsaanbod is sinds de invoering van Passend Onderwijs  niet automatisch toegankelijk 
op basis van verklaringen en diagnoses, maar op basis van een daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte 

 
Extra zorg/ 
begeleiding 

Voor wie 
bestemd? 

Wie verzorgt dit? 
(2021-2022) 

Hoe kunnen leerlingen deze 
extra zorg/ begeleiding 
ontvangen? 

 

Sociaal-emotionele zorg 

Individuele begeleiding Alle leerlingen Mentor Leerlingen, ouders, coach in 
overleg met elkaar dan wel 
met leerlingcoördinator (vanaf 
nu kortweg LeCo) 
 

Training  
Beter omgaan met 
Faalangst 

Alle leerlingen S. Denissen 
 

Selectie op basis van: 
• testen zoals: 

Klimaatschaal, SIGA en/of 
NPV-J* 

• informatie basisschool 
en/of ouders 

• overleg binnen 
onderwijsteam 
 

Trainingen SOVA * 
 

Alle leerlingen L. van Kempen 
M. Ligthart 
 

Selectie op basis van: 
• testen zoals: 

Klimaatschaal, SIGA en/of 
NPV-J* 

• informatie basisschool 
en/of ouders 

• overleg binnen 
onderwijsteam 
 

Examenvreesreductie Alle examen-
leerlingen 

A. Severijnen Selectie op basis van: 
• testen 
• informatie leerling of 

ouders 
• overleg binnen 

onderwijsteam 
 

Vertrouwenspersoon Alle leerlingen  J. Hegge 
A. Severijnen 
A. van Thiel 

Leerlingen op eigen initiatief of 
op aanraden van coach en/of 
LeCo 
 

Orthopedagoog Alle leerlingen J. van Lith 
E. van de Sande  
D. van Dijk 
M. Sprangers 
D. Relouw 

Op verzoek van LeCo via: 
• onderwijsteam 
• ouders 
• dossiergegevens 
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Extra zorg/ 
begeleiding 

Voor wie 
bestemd? 

Wie verzorgt dit? 
(2021-2022) 

Hoe kunnen leerlingen deze 
extra zorg/ begeleiding 
ontvangen? 

Schoolmaatschappelijk 
Werk 

Alle leerlingen Verzorgd door 
Lumens 
 
 

Op verzoek van LeCo via: 
• onderwijsteam 
• ouders 
• leerling zelf 
 

Kansklas 
(IOV) 

Alle leerlingen Begeleidingscommi
ssie: 
D. van Dijk 
K. Corstiaans 
J. van Pagee 

Op verzoek van coach en/of 
LeCo  
Via OPP* 
 
 

Leerlingcoaches Alle leerlingen R. v. Bremen 
(trainer) 
Daartoe opgeleide 
leerlingen 
 

Op verzoek van LeCo via: 
• coach 
• ouders 
• leerling zelf 

 
Interne begeleiders Op grond van 

onder- 
steunings- 
behoefte 

Interne 
begeleiders: 
M. van den Hurk, 
K. Corstiaans, 
M. Ligthart, 
S. Pennings  
 

Op verzoek via de LeCo’s door 
coach, OT of ouders 

Ondersteunings-
coördinator 

Alle leerlingen en 
ouders 

M. Ligthart Op verzoek van LeCo’s via: 
• coach/onderwijsteam 
• ouders 
• leerling zelf 
• betrokken externe 

instantie 
 

 
Individuele begeleiding Alle leerlingen Alle docenten Leerlingen, ouders, coach in 

overleg met elkaar 
dan wel met LeCo 
 

Extra ondersteuning op 
taalgebied (voormalig 
RT) 

Alle leerlingen L. Leenknegt 
I. Sleddens 
C. van de Wetering 
F. van Rietschoten 
 
 

Op grond van: 
• dossieronderzoek 
• info basisschool 
• signalen vakdocenten 
• i.o.m. LeCo 

 
Wiskunde ondersteuning 
 
 

Alle leerlingen B. Renders Op grond van: 
• signalen vakdocent  na 

onderzoek LeCo & Ortho 
 

Ondersteuning Engels Alle leerlingen A. van de Struijk 
 

Op grond van: 
• signalen vakdocent uitval 

op specifiek onderdeel 
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Extra zorg/ 
begeleiding 

Voor wie 
bestemd? 

Wie verzorgt dit? 
(2021-2022) 

Hoe kunnen leerlingen deze 
extra zorg/ begeleiding 
ontvangen? 

(Preventieve) Ambulante 
Begeleiding en 
trajectbegeleiding 

Alle leerlingen Via o.a. Taalbrug, 
Berkenschutse, 
Mytylschool, ABS 

In overleg met LeCo na 
signalering door vakdocenten 
en mentoren 

Medische zorg 
Jeugdgezondheidszorg 
(GGD) 

Alle leerlingen M. Daalderop 
(jeugdarts) 
R. Franssen 
(schoolverpleegkun
dige) 
 

• Op uitnodiging van GGD 
voor reguliere controle 

• Op verzoek van ouders of 
leerling 

• Op verzoek van ZAT* 

 
 
 
*Klimaatschaal, SIGA en NPV-J zijn testen die het welbevinden van kinderen in kaart brengen 
*SOVA staat voor Sociale Vaardigheid 
*OPP staat voor Ontwikkelingsperspectief Plan 
*ZAT staat voor ZorgAdvies Team 


