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1. INLEIDING 

Het Centre for Sports & Education  biedt onderwijs aan leerlingen op de niveaus groep 7/8 

(basisonderwijs), alle niveaus en leerjaren van het voorgezet onderwijs (vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg, het 

havo, vwo) en een aantal studies binnen het mbo. Onze leerlingen zijn talentvolle sporters in 

voetbal, volleybal, basketbal, hockey, tennis, golf, waterpolo, zwemmen, sportacrobatiek, 

hippische sport,  judo, squash, tafeltennis, vrouwenvoetbal, atletiek, wielrennen, BMX en 

turnen. 

Voor het CSE geldt de specifieke situatie dat sporters/leerlingen kiezen voor deze opleiding, 

omdat ze een duidelijk doel hebben: zo goed mogelijk worden in hun sport. Hiervoor zijn een 

behoorlijke mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfregulatie nodig. Leerlingen 

op het CSE zijn in staat om die vaardigheden in te zetten of ze worden geholpen door de 

leercoach of het ondersteuningsteam om deze te ontwikkelen. 

Bij het CSE is de sport bij aanname leidend, maar een diploma voor een opleiding is even 

belangrijk. Dit maakt het Centre for Sports & Education tot een bijzondere opleiding: het biedt 

onderwijs, sport specifieke trainingen en sport ondersteunende lessen aan jongeren die het 

maximale uit hun sporttalent willen halen. Het is dan ook een duale carrière. De leerlingen 

worden maximaal in staat gesteld om hun sportieve talenten verder te ontwikkelen. Het 

onderwijs wordt in hoge mate aangepast aan de trainingsbehoefte van de leerlingen zodat zij 

in staat zijn om op hun hoogst haalbare niveau te acteren in hun sport. Daarnaast worden 

leerlingen begeleid om alles goed te combineren.  

In het kader van Passend onderwijs is dit School Ondersteunings plan (SOP) van het  Centre 

for Sports & Education opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel laat zien hoe het CSE 

tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Het SOP is een 

groeidocument. In het schoolplan 2017-2019 staan de ambities, uitdagingen en 

ontwikkelpunten nader omschreven om op die manier zo krachtig mogelijk aan de primaire 

doelstelling te voldoen namelijk dat ieder talent dagelijks het beste uit zichzelf haalt, of het nu 

in de schoolbanken of bij de sportaccommodatie is.  

Doordat leerlingen voor het CSE kunnen kiezen krijgen zij de mogelijkheid en de ruimte om 

via een passende individuele route, die bestaat uit de combinatie van sport en onderwijs, hun 

talenten zo goed mogelijk uit te bouwen. Vanwege deze specifieke focus hopen wij dat wij 

met de komst van passend onderwijs het onderwijs voor de leerling nog passender kunnen 

maken.   

  



2. SCHOOLGEGEVENS CENTRE FOR SPORTS AND EDUCATION (CSE) 

 

Postadres: 

Centre of Sports & Education 

Postbus 1 

8000 AA  Zwolle 

Bezoekadres: 

Boerendanserdijk 2a 

8024 AH  Zwolle 

088 - 850 87 36 

 

info@cse-zwolle.nl 

www.cse-zwolle.nl 

 
 

Directie: 

Dhr. T. v.d. Staak 

 

Teamleider:  

Dhr. P. v.d. Bergh 

 

Dit document is tot stand gekomen met medewerking van Charlote Schaap, Carmen Duim en 

Evelien Schuurman. Voor vragen over dit ondersteuningsprofiel kunt u terecht bij de 

zorgcoördinator Charlotte Schaap. 
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3. SAMENWERKINGSVERBAND 

Het CSE maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 23-05. Binnen 

het bestuur van dit samenwerkingsverband is afgesproken dat ieder bestuur zorg draagt voor 

een voldoende implementatie van het basisprofiel in de eigen school/scholen. Voor leerlingen 

die niet te handhaven zijn binnen het basisprofiel, kan bij de CT (Commissie Toewijzing) een 

aanvraag gedaan worden voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs. 

Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs VO 23-05 is de afspraak gemaakt dat 

er door schoolbesturen en scholen niet gespecialiseerd wordt met betrekking tot het bieden 

van specifieke ondersteuning aan bepaalde ‘types’ leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag. Ieder bestuur creëert een eigen breed zorgaanbod waarbinnen alle 

basiszorg en extra ondersteuning geboden kan worden. Dat betekent dus dat scholen zich 

onderscheiden door het omschrijven van een specifiek ondersteuningsprofiel.  

Jaarlijks wordt het School Ondersteuningsplan van CSE besproken in de OR, waarbij ook leden 
van de ouderraad aanwezig zijn. 

 

  



4. VISIE, KERNWAARDEN EN AMBITIE 

Wie een opleiding volgt, maar vooral de ambitie en het talent heeft om een professionele 

topsporter te worden, is bij het CSE aan het juiste adres. Jongeren kunnen hier, zoals 

hierboven al aangegeven, onderwijs volgen én hun sportieve ambities waarmaken. Om het 

aanbod van CSE te realiseren werken een aantal onderwijsorganisaties, sportclubs en 

sportbonden intensief samen. Het CSE is opgericht door Landstede, Talentstad en Thomas a 

Kempis College in samenwerking met Landstede Volleybal, Landstede Basketbal en PEC 

Zwolle. Ook de betreffende sportbonden, het NOC*NSF, wetenschappers en deskundigen uit 

de sport zijn nauw betrokken.  

Op het CSE krijgen jonge sporters alle ruimte om hun talent te ontwikkelen. Belangrijk in onze 

leertrajecten zijn leren kiezen, het leggen en onderhouden van relaties met anderen en eigen 

verantwoordelijkheid nemen. Hierbij kunnen de leerlingen rekenen op goede begeleiding van 

de leercoach, sportcoach, docenten, trainers en andere begeleiders.   

Leerlingen kunnen op drie gebieden ondersteunt worden: 

- Medisch 

- Didactisch 

- Psychisch/ mentaal  

Het CSE is uniek in haar ondersteuning, omdat die zowel het onderwijs als de sport betreft. 

Op het gebied van sport specifieke ondersteuning biedt CSE een traject voor medische 

verzorging aan via Aalst Zorg Zwolle, Fysio Plus Zwolle en (Sport)psychologische hulp als 

basisondersteuning. Deze krijgen de leerlingen aangeboden in de vorm van workshops. De 

medische verzorgers kunnen verwijzen naar o.a. fysiotherapie en sportgeneeskunde Isala 

Klinieken.  

Het Papendalconcept wordt binnen het CSE overgenomen; dit betekent dat leerlingen o.a. 

onder schooltijd tegen een vergoeding een warme maaltijd kunnen krijgen.   

 

4.1.  ONDERWIJSVISIE CSE 

Sinds het schooljaar 2011-2012 is een samenwerking gestart, om ook basisonderwijs groep 7 

en 8 op het CSE te kunnen bieden, met de Stichting voor Christelijke Primair Onderwijs 

Vivente. Het CSE is dus, zoals eerder genoemd, een organisatie waar je terecht kunt voor 

opleidingen in het  basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Leren en sporten lijken 

erg op elkaar. Zowel bij sport als bij onderwijs staat talentontwikkeling voorop. Door 

bovendien rekening te houden met iemands persoonlijkheid en stijl van leren kun je het beste 

uit het talent naar boven halen. Daarom staan niet alleen de school- en sportprestaties 

centraal, maar ook je persoonlijke ontwikkeling en het omgaan met elkaar.  



Wij willen dat onze school voor jongeren een plek is waar ze het naar hun zin hebben en waar 

ze zich gezien worden. We slagen erin voor leerlingen zo’n plek te zijn doordat we de passie 

en het talent van jongeren een plek geven tijdens schooltijd. En door tijdens schooltijd dingen 

te mogen doen waar je veel plezier aan beleeft of waar je heel goed in bent, gaan de zaken 

die moeilijk of minder leuk zijn makkelijker. In de school is dus meer te doen dan alleen lessen 

volgen. In een dergelijke ambitieuze en inspirerende leeromgeving komen jongeren tot mooie 

leerprestaties, zijn ze in staat zichzelf te ontwikkelen als mens en kunnen collega’s ook andere 

kwaliteiten van zichzelf inzetten. 

Deze visie heeft ook betekenis voor de omgeving van de school en de wijze waarop we ons 

verantwoorden. We dragen graag bij aan een betere samenleving. Vanuit onze visie op leren, 

leven en werken – en met de vijf waarden van Landstede als bindmiddel – zetten wij ons in 

voor zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Dit doen we door ons 

persoonlijk te verbinden met die mensen en hun omgeving, verantwoordelijkheid te nemen 

en doelmatig te handelen. 

De vraag die we onszelf hierbij stellen is: ‘Wat gunnen we onze leerlingen en wat betekent dat 

voor ons handelen?’ 

Onze manier van lesgeven en met elkaar omgaan gaat uit van een aantal waarden, die als een 

rode draad door onze opleidingen lopen en op verschillende manieren worden ingevuld. 

Daarbij is ook te zien dat het CSE uit een christelijke traditie voortkomt. 

 

4.2  KERNWAARDEN 

CSE maakt deel uit van Landstede, zowel de instelling als de scholen willen van 

maatschappelijke waarde zijn. In 2015-2018 waren talentontwikkeling, ontmoeting, respect, 

zingeving en verantwoordelijkheid de kernwaarden binnen Landstede. CSE heeft daarnaast 

zelf als school ook naar kernwaarden gezocht die staan voor hun onderwijs en type leerlingen 

n.l.: 

• passie 

• plezier 

• bereidheid  

• betrouwbaarheid  

• excelleren 

Deze zullen de komende jaren meer en meer onder de aandacht van de leerlingen komen 

doormiddel van flyers, posters aan de muur e.d. 



Het onderwijsconcept bestaat op het CSE uit drie domeinen om de talenten van de leerlingen 

te ontwikkelen:  

- Het sporttechnische domein; hierin werken de leerlingen aan het verbeteren van hun 

prestaties in de sport. 

- Het sport ondersteunende domein; hierin maken de leerlingen kennis met andere 

sporten en andere manieren van bewegen en ze leren alles over het belang van sport 

voor de maatschappij en een gezond leven. De leerlingen volgen onder andere een 

workshop ‘mentaal’ en een workshop ‘voeding’. 

- Het onderwijsdomein; dit is je reguliere opleiding voor basisonderwijs (gr 7/8) en 

voortgezet onderwijs en mbo.  

Op het CSE staan drie zaken aan de basis van het onderwijs dat je volgt: klassikale lessen, het 

TopsportLeerCentrum (TLC) en het contact met de leercoach. Het TLC is de centrale plek in 

het onderwijsdomein. Het TLC een werk- leerplek  waar je zelfstandig kunt werken, waar je 

instructie krijgt en kunt overleggen. Je wordt begeleid door een leercoach of docent. Deze 

coach- docent is samen met jou verantwoordelijk voor jou leerproces. Met hem of haar maak 

je afspraken over planning en voortgang. De leercoach is ook verantwoordelijk voor de 

begeleiding, het leertempo en de afstemming met vak experts en je trainer/coach. 

  

4.3 AMBITIE 

Wij willen een specifiek aanbod neerzetten voor leerlingen/sporters, we geven elk individu 

daarmee de mogelijkheid om zijn/haar talenten maximaal te ontwikkelen en bieden een 

passende begeleiding ter ondersteuning (zie ons ondersteuningsaanbod). Daarbij zien we de 

leercoach als spil in het onderwijsveld. Hoewel de leercoach op veel gebieden al de spil is 

binnen onze school, willen we de komende jaren er naar toe werken dat de leercoach nog 

meer de spil wordt. Daarnaast streven wij er naar om ook het eigenaarschap van onze 

leerlingen vergroten.  

 Wij willen onderwijs bieden dat de leerling in staat stelt verder te gaan met leren 

waar hij of zij was gebleven; 

 Wij willen onderwijs bieden dat de leerling in staat stelt te kiezen wanneer hij of zij 

eraan toe is; 

 Wij willen leerlingen uitdagen om elke dag het beste uit zichzelf te halen. Zowel op 

het gebied van de school- en sportprestaties als op het vlak van de persoonlijke 

ontwikkeling  

 Wij willen onderwijs bieden waarbij de leerling niet alleen kennis opdoet, maar 

vooral ook veel vaardigheden ontwikkelt; 



 Wij willen de leerling voorbereiden op een veranderende maatschappij waarbij 

thema’s als duurzaamheid en (wereld) burgerschap centraal staan; 

 Wij willen als school een lerende organisatie zijn. 

De overige ambities zijn terug te vinden in het schoolplan 2017-2019.  

 

4.3.1 VISIE OP PASSEND ONDERWIJS 

Onze visie op passend onderwijs sluit aan op onze missie en waarden (zie 4.1.) en het profiel 

van Landstede. Op het CSE krijgt iedere sporter een passende leerroute in groep 7/8, het 

voortgezet onderwijs of in het mbo. De leercoach is het eerste aanspreekpunt voor de 

sporter/leerling: met deze docent spreekt hij/zij regelmatig de vorderingen door en maakt hij 

afspraken over het vervolg daarvan. Daarnaast bieden de experts uit het ondersteuningsteam 

gespecialiseerde begeleiding, op fysiek en/of mentaal vlak. Het ondersteuningsteam werkt 

altijd oplossingsgericht: de begeleiding van leerlingen/sporters gaat uit van het krachtiger 

maken van aanwezige talenten.  

Gezien de verschillende individuele sportprogramma’s van onze leerlingen wordt het 

onderwijs op maat gemaakt. Het aanbod is weliswaar aan de basis klassikaal, maar het wordt 

naar de mogelijkheden en agenda van de sporter/leerling aangepast binnen het concept van 

de opleiding. Op CSE heerst een veilig leer- en leefklimaat. Het docententeam is 

leerlinggericht, de docenten gaan uit van verschillen tussen mensen.  

 

4.3.2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN  

Iedere sporter op het CSE heeft een doel voor ogen: het optimale halen uit zijn of haar 

(sport)talent. Opbrengstgericht werken staat dan ook centraal. De sporter voert hierover 

regelmatig gesprekken met zijn trainer/coach en leercoach. Uit deze gesprekken kan meer 

specifieke begeleiding voortvloeien, die vastgelegd kunnen worden in een doelformulier.  

 

4.4 LEERLING POPULATIE  

Het CSE telt ruim 560 leerlingen/sporters. Het grootste gedeelte daarvan volgt voortgezet 

onderwijs, op vmbo-, havo-, vwo- of gymnasiumniveau. Een kleinere groep zit in groep 7/8 

van de basisschool of is mbo-leerling. Het CSE kent in schooljaar 2018-2019 voor klas 1,2,3  

308 leerlingen en voor klas 4,5,6 228 leerlingen. 

CSE-leerlingen/sporters komen van ver om op het CSE met sport en onderwijs bezig te zijn. 

Onze leerlingen komen uit de regio’s Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-



Nederland. Een kleine groep verblijft door de week in een gastgezin of bij het 

schippersinternaat, omdat de reisafstand naar huis te groot is. 

Het CSE trekt leerlingen aan met een passie en een duidelijk doel; een zo hoog mogelijk niveau 

bereiken in hun sport. 

 

4.5 AANMELDPROCEDURE CSE 

Sporters die in aanmerking willen komen voor het CSE doen mee aan een selectietraining. 

Trainers/coaches bepalen of de leerling geschikt is voor het sportprogramma van het CSE; het 

onderwijs sluit daarop aan. Iedere nieuwe sporter/leerling krijgt met zijn ouders een 

intakegesprek op school. Naar aanleiding van het intakegesprek en het dossier van de leerling 

wordt gekeken of er een onderwijsplek op het CSE mogelijk is. Mocht het CSE niet het juiste 

onderwijs kunnen bieden dan wordt er gebruik gemaakt van de samenwerking zoals DOC93, 

praktijkonderwijs (TalentStad Pro) en de Ambelt. Wanneer het nodig is kunnen leerlingen daar 

onderwijs volgen en deelnemen aan het sportprogramma van het CSE. Wanneer een leerling 

na het intakegesprek definitief geplaatst is op het CSE wordt hij/zij geïnformeerd over het 

onderwijsniveau waarop ingestroomd wordt, over het onderwijskundige concept en de 

praktische zaken van het naar school gaan op CSE.  

 

4.6 PARTICIPATIE OUDERS  

Bij aanmelding vindt er, wanneer nodig, een warme overdracht plaats tussen basisschool en 

voortgezet onderwijs. Hierin wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen besproken. 

Met ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt een afspraak gemaakt 

voor het opmaken van een OPP. Er wordt op een  oplossingsgerichte manier gewerkt met 

concrete (tussen-) doelen en evaluaties die vastgelegd worden in dit doelformulier. Bedoeling 

is dat door samenwerking de verschillende niveaus verbonden zijn zodat er sprake is van een 

efficiënte begeleiding. De zorgcoördinator ziet hier op toe.  

Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieve ouderavond, daarna volgen twee 

ouderspreekavonden, waarop docenten en trainers ouders informeren over de vorderingen. 

Iedere sport kent ook een eigen ouderavond, waarop sport specifieke zaken met elkaar 

uitgewisseld kunnen worden. 

Het CSE kent een ouderraad, een vertegenwoordiging van ouders waarin zo veel mogelijk 

sporten en onderwijsniveaus vertegenwoordigd zijn. Zij wisselen ideeën uit met directie over 

de koers en ontwikkeling van de opleiding. Ouders worden ook betrokken bij feestelijke 

gelegenheden, zoals het jaarlijkse CSE Sportgala. 

 

Over individuele begeleiding aan sporters/leerlingen wordt zo zorgvuldig mogelijk 

gecommuniceerd met ouders. Wensen worden doorgesproken, afspraken worden gemaakt 

en updates worden gegeven over het verloop van de begeleiding.  



Ouders/verzorgers blijven als eerste verantwoordelijk voor het monitoren van hun kind. Ze 

zijn verantwoordelijk voor de thuisomgeving, de opvoeding en eventuele extra 

ondersteuning van bijvoorbeeld een huisarts of andere hulpverlening. 

Het CSE legt nadruk bij ouders/verzorgers op een tijdige communicatie over bijvoorbeeld 

afwezigheid, incidenten of het welzijn van de leerling tijdig te melden aan hun leercoach. 

Ook het eigenaarschap van het sporttalent van de jonge sporter brengt het CSE ter sprake bij 

ouders. Een jonge sporter die zelf verantwoordelijk kan zijn, zich ondersteund voelt, maar niet 

gepusht, heeft volgens ons de beste kansen om de top van zijn of haar sportieve niveau te 

bereiken.   

 

4.7 PERSONEELSINFORMATIE  

Het CSE bestaat uit een team van ongeveer: 165 trainers/coaches en andere begeleiders in de 

sport, 66 docenten. Daarnaast zijn drie onderwijsassistenten werkzaam, een decaan, een 

zorgcoördinator en specialisten in het ondersteuningsteam (o.a. Remedial Teacher, 

orthopedagoog, schoolcoach, medische verzorgers, School maatschappelijk werk, 

topsportcoördinator, zorg coördinator. Ondersteuner vanuit PEC Zwolle en Topsport 

Overijssel. Op aanvraag kunnen aansluiten: GGD arts en sportpsycholoog ). Het CSE kent 

verder een taakhouder kwaliteit en een teamleider. Ondersteunend aan dit team zijn drie 

administratief medewerkers, twee conciërges en één verzuimcoördinator.  

 

5. ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING OP HET CSE 

In onze ondersteuningsstructuur gaan we uit van de uitgangspunten van passend onderwijs 

en handelingsgericht werken. De focus ligt op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van 

leerlingen met ondersteuningsbehoeften. 

 
5.1 BEGINSITUATIE; (ZIE BIJLAGE STAP 1/2 BIJLAGE SIGNALEN- EN ACTIEKAART) 

  
      Leerling 
 
 
 
 
 
  
Ouders    Leercoach         docenten  zorgcoördinator 



 

De beginsituatie is de begeleiding van de leercoach aan de leerlingen in de klas. Alle docenten 

zijn verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs op maat, het realiseren van een veilig 

schoolklimaat en het tijdig signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. De 

leercoach biedt de leerling de begeleiding aan in de klas en bespreekt met de ouders de 

voortgang. De leercoach signaleert of wordt benaderd door collega’s, trainer, leerling zelf, 

ouders, conciërge, vakdocenten. De leercoach gaat vervolgens met aanmelder in gesprek en 

probeert de signalen helder te krijgen (maakt hiervan notitie in magister of stelt een OPP op). 

Doet een terugkoppeling aan ouders en waar nodig aan vakdocenten en spreekt een 

evaluatiemoment af. 

Mocht dit niet voldoende zijn dat zal de leercoach de ouders uitnodigen om in gesprek te gaan 

met ouders op school. Dit gebeurt in overleg/samenspraak met de zorgcoördinator, 

teamleider en/of topsportcoördinator. Vervolgens worden er afspraken gemaakt, hulp ingezet 

en er wordt een datum afgesproken om deze ingezette hulp te evalueren.    

 
5.2 VERVOLGSTAP (ZIE BIJLAGE STAP 5/6/7 SIGNALEN- EN ACTIEKAART)  
 
      Leerling 
 
 
 
 
 
     
Ouders    Leercoach        docenten  zorgcoördinator  ZAT 
 

Bij deze vervolgstappen plant de zorgcoördinator vaste overlegmomenten met het 

zorgadviesteam om de zorgen rondom een leerling te bespreken.  

Het doel van het zorgadviesteam is om met elkaar te brainstromen over specifieke hulpvragen 

en helder in kaart te brengen welke ondersteuning hiervoor noodzakelijk is. Het ZAT van het 

CSE komt één keer in de maand bij elkaar. Hierin nemen deel; zorgcoördinator, 

topsportcoördinator, Remedial Teacher, orthopedagoog, schoolcoach, 

schoolmaatschappelijkwerk (CJG) en een ondersteuner vanuit PEC Zwolle. Op aanvraag 

kunnen aansluiten: sportpsycholoog fysiek begeleiders, verzuimcoördinator, medische 

verzorgers en Topsport Overijssel.  

De zorgcoördinator zit het ZAT voor, zet de lijnen uit en bewaakt deze. De leercoach 

informeert de ouders/verzorgers wanneer een leerling besproken wordt in het ZAT en houdt 

ze op de hoogte van de voortgang.  



De ZAT-leden bespreken de leerlingen met behulp van het ondersteuningsformulier. De 

zorgcoördinator verzorgt de terugkoppeling naar de leercoach. De zorgcoördinator maakt de 

notulen van het ZAT. De leercoach blijft het proces actief volgen en wanneer het niet goed 

loopt, meldt hij/zij dit weer bij de zorgcoördinator en teamleider.    

 

 

 

6 ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE  

In dit SOP geeft het CSE aan welke basisondersteuning zij biedt en welke gespecialiseerde 

ondersteuning zij eventueel met hulp van derden kan bieden. Ook worden afspraken 

vastgelegd over begeleiding en deskundigheidsbevordering van personeel, die nodig zijn om 

het SOP te kunnen realiseren.      

 

6.1. ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

Voor dit SOP hanteren we de volgende definities voor basis-, extra- en zware ondersteuning: 

-  Basisondersteuning: de ondersteuning die de school zelf in huis heeft, hulp en 

ondersteuning aan leerlingen met onderwijsvragen die zich afspeelt binnen het primaire 

proces. De nadruk ligt op de inzet van de docent en de schoolcoach/orthopedagoog 

(maximaal 7 contacten in het jaar). Hier wordt besproken of de school de ondersteuning 

kan geven of dat er gezocht moet worden naar een externe oplossing. De voortgang 

hiervan wordt bijgehouden in het ontwikkelingsperspectief. Ten aanzien van de 

begeleiding zowel fysiek als mentaal kunnen we de volgende ontwikkeling zien:  

 Binnen de individuele begeleiding aan leerlingen/sporters onderscheiden we grofweg hulp 

bij: 

 Dyslexie;  

 dyscalculie; 

 hulp bij planning en organisatie; 

 hulp bij faalangst (mindsettraining);  

 hulp bij sociale vaardigheid (skillstraining); 

 examentraining; 

 hoge prestatiedruk. 

Leerlingen krijgen 1 keer per jaar de mogelijkheid om in groepsverband een mindset of 

skills training te volgen. Daarnaast is er wel de gelegenheid om mentale ondersteuning te 



krijgen van de SMW‘er (schoolmaatschappelijk werkster ) of orthopedagoog. Ook is er 

ondersteuning van de RT’er en sinds schooljaar 2017- 2018 is er op school een schoolcoach 

aanwezig die specifiek begeleiding biedt aan leerlingen met o.a. autisme, ADHD e.d.  

Sinds schooljaar 2016-2017 is er vanuit PEC Zwolle ook ondersteuning gefaciliteerd voor 

voetballende leerlingen die vastlopen binnen het CSE (sociaal- emotioneel of cognitief). 

Ook hebben zijn er korte lijnen met sportpsychologen, diëtisten en medische verzorging. 

- Extra ondersteuning: is de ondersteuning die de school van buiten de school in huis haalt. 

Het kan daarbij gaan om onderzoek, onderwijsplekken (tijdelijk of gedeeltelijk) in speciale 

voorzieningen of een zorgplatform. Echter een leerling kan ook een intensief traject volgen 

onder begeleiding van een dyslexiespecialist of een schoolcoach. De leerling blijft onder 

verantwoordelijkheid van (ingeschreven bij) het CSE. De ondersteuning wordt geboden 

binnen én buiten het primaire proces en wordt omschreven in een 

ontwikkelingsperspectief. Zo heeft het CSE een goede samenwerking met het 

Expertiseteam VO Landstede, DOC 93 en de Rebound.  

 

- Zware ondersteuning: de ondersteuning waarvoor leerlingen worden verwezen, 

bijvoorbeeld naar vso en zeer specialistische plekken voor leerlingen die in de basis- en 

extra ondersteuning geen passend arrangement kunnen krijgen. De verantwoordelijkheid 

van de leerling wordt overgedragen aan een externe instantie. De leerling wordt via de 

commissie toelaatbaarheid (CT) verwezen naar VSO op basis van een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  

 

6.2 ONDERSTEUNINGSTEAM 

Vanuit het ondersteuningsteam (OT) bieden we de volgende basisondersteuning:  

Zorgcoördinator: zij is de voorzitter van het OT en bewaakt het ondersteuningsprofiel en 

coördineert alle ondersteuning die de leerling nodig heeft.  

Vertrouwenspersonen: zij voeren korte gesprekken met leerlingen op het gebied van 

intimidatie en onveiligheid. Zij melden indien nodig leerlingen aan bij de zorgcoördinator of 

het OT. 

Orthopedagoog: zij adviseert de school aangaande de inrichting van de 

ondersteuningsstructuur/beleid, is lid van het OT, ondersteunt het team m.b.t. leerlingen met 

problemen van velerlei aard en voert onderzoek uit.  

Schoolcoach: zij ondersteunt het handelingsgericht werken binnen de school. Zij richt zich op 

leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Daarnaast ondersteunt zij docenten 

in de uitvoering van hun docentschap m.b.t. leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte.  



Remedial Teacher: zij ondersteunt leerlingen die recht hebben op extra zorg op didactisch 

gebied. De RT-specialist begeleidt leerlingen met dyslexie. Dit gebeurt individueel of in kleine 

groepjes (dyslexie vaardigheidstraining leerjaar 1), waarbij dyslectische leerlingen van elkaar 

kunnen leren. In de brugklassen wordt een klassikale signalering afgenomen. Vervolgens 

wordt desgewenst nader gescreend en/of onderzocht en wordt begeleiding op maat gestart. 

De begeleiding richt zich altijd op de zelfredzaamheid van de leerling en op het inzetten van 

de juiste ondersteunende middelen om die zelfredzaamheid zo goed mogelijk aan te spreken. 

Het CSE kent een dyslexie-protocol, waarin de kaders omtrent facilitering en begeleiding 

worden geschetst. 

RT-specialist begeleidt sporadisch leerlingen met dyscalculie. Het kan nodig zijn om een 

leerling er op te laten onderzoeken, of een leerling komt al met een diagnose op CSE. Net zoals 

bij dyslexie richt de begeleiding zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling 

en op het inzetten van de juiste ondersteunende middelen (extra tijd, gebruik van 

rekenmachine enz.) 

Schoolmaatschappelijk werk: zij voert gesprekken met leerlingen waarin zij hun problemen 

thuis of op school kunnen ventileren. Zij zit ook in het OT. 

GGD-arts/verpleegkundige: de GGD-arts is lid van het OT (sluit twee keer per jaar aan bij het 

OT). De GGD-verpleegkundige voert in de tweede en vierde klassen onderzoeken uit. De GGD-

arts neemt  vragenlijsten af over welbevinden. Bij bijzonderheden nodigt de GGD-arts deze 

leerlingen uit voor gesprek. Mocht het nodig zijn dan zet de GGD-arts in samenspraak met de 

zorgcoördinator acties uit.  

 

6.3 ZIEKTEVERZUIM ALS SIGNAAL 

Als school doen wij mee met ZAS. Dit betekent ziekteverzuim als signaal (zie protocol). Als 

school lukt het niet altijd om een duidelijk beeld te krijgen van de achtergronden van een 

ziekmelding en ook de leerplichtambtenaar kan hier niet altijd mee uit de voeten. ZAS voorziet 

in een werkwijze waarbij de eigen jeugdarts van de school extra beschikbaar is om bij 

zorgwekkend ziekteverzuim door te vragen naar de achterliggende problematiek. De 

jeugdarts treed daarbij op als “bedrijfsarts” voor de leerlingen van de school in nauwe 

samenwerking met de mentoren van de school, leerplichtambtenaar en het  OT van de school.  

 

6.4 GRENZEN AAN ONDERSTEUNING  

Indien nodig kan het CSE in samenwerking met alle betrokkenen zoeken naar een voorziening 

op maat, gericht op het aanpakken en oplossen van een vraagstuk van een leerling/sporter op 

maat. 



Grenzen aan de ondersteuning en het niet meer kunnen bieden van passend onderwijs komen 

alleen in zicht als het CSE, leerling en ouders de overtuiging hebben dat alles geprobeerd is 

om de leerling passend onderwijs te bieden. Dit kan het geval zijn: 

 Bij extreem schoolverzuim; 

 als de ontwikkeling van de leerling dusdanig stagneert terwijl alle, op school 

aanwezige, ondersteuning is geboden; 

 als het didactisch niveau en de intelligentie onvoldoende aansluiten bij de niveaus die 

school te bieden heeft; 

 als de leerling psychiatrische of andersoortige problematiek heeft die specifieke 

behandeling vereist en te belastend zijn voor de onderwijsomgeving  

 als veiligheid van andere leerlingen in het geding is. 

 als het schoolgebouw niet toereikend is en benodigde aanpassingen de mogelijkheden 

van de school te buiten gaan.   

 als het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te groot wordt in 

verhouding tot het totaal aantal leerlingen, zodat een te groot deel van de 

onderwijstijd moet gaan naar ondersteuningsbehoeften. 

Door middel van onderzoek kan een hulpvraag of probleem op het gebied van leren en/of 

gedrag nader onderzocht worden. In overleg met ouders en andere betrokkenen kan hiertoe 

besloten worden tijdens de loopbaan van de sporter/leerling op het CSE. Te denken valt aan 

onderzoek naar dyslexie, dyscalculie of andere leer- en/of gedragsproblemen. Het onderzoek 

kan uitgevoerd worden door één van de specialisten van het expertise team van Landstede of 

door een extern bureau.  

Onderwijsplek in speciale voorziening; leerlingen/sporters die over langere tijd onvoldoende 

aansluiting vinden bij het concept en binnen de omgeving van het CSE , kunnen na zorgvuldige 

afweging en intensief contact met alle betrokkenen verwezen worden naar een speciale 

tijdelijke voorziening (Rebound), met het oog op terugkeer naar het CSE of uitstroom naar een 

meer passende onderwijsomgeving (DOC93, praktijkonderwijs TalentStad of de Ambelt) 

De school kan ten alle tijden advies inwinnen bij het AMK (Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling) als er zorgen zijn over het welzijn van een leerling. Hierbij worden er 

geen gegevens over de leerling uitgewisseld. Enkel de situatie wordt besproken waarbij de 

school advies krijgt over de mogelijkheden van de te bieden ondersteuning en de te 

ondernemen stappen. Het is hierbij belangrijk dat de communicatie hierover tussen school en 

ouders transparant is (zie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). 

   

  



6.5 SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES  

Het CSE werkt in de ondersteuning van haar sporters/leerlingen samen met de volgende 

externe instanties: DOC 93, Expertiseteam VO Landstede, Talentstad Praktijkonderwijs, GGD 

IJsselland, van Aalst, Coach to Score, Bureau Jeugdzorg, Dimence, Accare, Ambelt, leerplicht 

gemeente Zwolle en overige gemeenten waar onze leerlingen zijn gevestigd.  

Gezien de focus op de ontwikkeling van sporttalent richting de top werkt het CSE bovendien 

samen met vertegenwoordigers van een aantal gespecialiseerde vakgebieden. Dit zijn o.a. 

Fysioplus, Isala Sportgeneeskunde en Topsport Overijssel. 

 
 

6.6 STRUCTUREEL OVERLEG EN EVALUATIE 

In de volgende overleggen komen vraagstukken van basisondersteuning ter sprake:  

- Teamoverleg; docenten, taakhouders, teamleiding, ondersteunend personeel;  

1x per maand 

- sectieoverleg; 1x per 3 weken 

- management overleg; directie en teamleiding, 2x per week 

- locatie-overleg; teamleiding, taakhouders ,topsportcoördinator, 

zorgcoördinator, topsport Overijssel, administratie; 1x per week 

- ondersteuningsoverleg; Zorgcoördinator, topsportcoördinator, RT-er, 

orthopedagoog, SMW, ondersteuner PEC, verzuimcoördinator; 1x per maand. 

- de zorgcoördinator; heeft wekelijks overleg individueel met bovenstaande 

partijen. 

 

7. GEWENSTE SITUATIE 

7.1 AMBITIES BASISONDERSTEUNING EN EXTRA ONDERSTEUNING 

De voornaamste ambitie in de basisondersteuning is het bieden van gerichte hulp en steun 

aan onze docenten, zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn om passend onderwijs te bieden in 

hun lessen. Het CSE heeft hiervoor het maatjesproject ‘Leren van Elkaar’ ontwikkeld. 

Docenten wisselen in kleine groepjes ontwikkelingsvragen uit, bezoeken elkaars lessen en 

geven elkaar feedback. De organisatie biedt voor dit proces van intervisie expertise en 

materialen aan, zoals de KijkWijzer DOT. Deze lesobservatie heeft diverse modellen om aan 

de slag te gaan met de professionele uitwisseling. Doel is uiteindelijk om de kwaliteit van 

(passend) onderwijs te vergroten, resulterend in een effectievere besteding van onderwijstijd 

en uitmondend in beter eindexamenresultaten. Afgeleide van deze ontwikkeling is een 

verzwaring in de taak van de ondersteuningscoördinator: zij wordt van organisator van zorg 

en spil in het web van het ondersteuningsteam ook vraagbaak en coach voor docenten.  



Passend bij het gerichte sportaanbod van het CSE wil het ondersteuningsteam materialen 

aanbieden aan de leercoaches, zodat zij gerichte lesideeën kunnen ontwikkelen voor de 

leercoachuren.  

In de extra ondersteuning zijn er twee ambities te noemen. Als eerste: onze wens is om een 

sterkere verbinding tot stand te brengen tussen het aanbod van Topsport Overijssel en onze 

jonge sporttalenten. Zowel voor het groepsgerichte aanbod (thematische workshops, 

trainingen) als voor de individuele begeleiding zijn we gericht op optimaliseren van alle 

factoren in het leven van de jonge topsporter. 

De tweede ambitie betreft het expertiseteam VO Landstede. CSE wil gerichtere keuzes maken 

in het aanbod van het expertiseteam, in aansluiting op de nieuwe uitdagingen van passend 

onderwijs. 

7.2 JAARDOELEN  

De jaardoelen staan omschreven in het teamplan: 

Het teamplan van het CSE heeft dit jaar het doel om op het gebied van pedagogisch en 

didactisch handelen voorspelbaarder te worden voor de leerling, ouders en uiteraard onszelf. 

Naast deze voorspelbaarheid is het natuurlijk van groot belang om onze 

onderwijsrendementen op peil te houden en waar nodig op peil te brengen. In het teamplan 

zal er gewerkt worden aan de volgende doelen (zie verdere uitwerking teamplan 2018-2019): 

 Er is eenheid in de (minimale) wijze waarop de leercoach communiceert met ouders; 

 op het CSE werken we met een leerlijn mentoraat; 

 we werken met een eenduidig toetsbeleid; 

 op het CSE ga je tijdens je les bewust om met verschillen tussen de leerlingen; 

 tijdens de vakgebonden lessen op het CSE is er een hoge mate van actief didactisch 

handelen van de docent; 

 tijdens de TLC/ZWU uren heeft de begeleidend docent een (pro)actieve houding.; 

 leermiddelen worden ingezet om maximale rendement uit lessituaties te halen; 

 secties werken aan goede en rendabele doorlopende leerlijnen; 

 in de werkgroep sport/onderwijs zijn waarden/uitgangspunten van het CSE nader 

uitgewerkt. Deze waarden/kernwoorden moeten visueel gemaakt worden voor 

leerlingen en medewerkers; 

 vanuit ‘De gezonde school’ worden verschillende Vignetten toegekend. Als CSE zijn we 

in bezit van het certificaat: Bewegen en sport. Dit schooljaar is het doel om ook het 

certificaat Voeding te behalen. Uiteraard gaan we daarna ook aan het werk om de 

overige certificaten binnen te halen. 

7.3 AFSLUITEND 
Passend onderwijs en de daarbij benodigde ondersteuning, zoals beschreven in dit School 

Ondersteunings Profiel, worden op het CSE in een continu proces geboden om de jaardoelen 



en de gewenste opbrengsten van onderwijs op langere termijn te bereiken. Dat zal in 2018 - 

2019 zeker uitdagingen gaan opleveren én hopelijk zijn vruchten gaan afwerpen.  

 


