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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 
Schoolondersteuningsprofiel (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  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Schoolmaatschappelijk werker  

• Coördinator passend onderwijs  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen de school 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Dyslexiespecialist 

• Executieve functies specialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 

• Leerlingen coach 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 
 De school investeert in het versterken van de 
basisondersteuning door collega's te scholen in 
verschillende expertisegebieden. Op die manier kan de 
school basisondersteuning (en een stukje extra 
ondersteuning) binnen de muren van het gebouw 
aanbieden, waardoor de ondersteuning snel en 
laagdrempelig is.  
Hierbij valt onder andere te denken aan; executieve 
vaardigheden, leerlingen coaching, hoogbegaafdheid en 
faalangstreductietraining.  
  
 

 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 We streven ernaar om voor elke leerling een zo passend 
mogelijk aanbod te realiseren. Dit doen we binnen de 
basisondersteuning en indien nodig met extra 
ondersteuning. Op dit moment werken we aan het 
versterken van de basisondersteuning met cursussen en 
opleidingen voor collega's. Op die manier kunnen we snel 
ondersteuning bieden met de expertise die in huis is. 
Binnen Lyceum Ypenburg willen we graag een plek kunnen 
bieden aan alle leerlingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Binnen de school wordt er goed samen gewerkt tussen 
afdelingsleiders, mentoren en team passend onderwijs. 
Hierdoor zijn de lijnen kort en kan er snel maatwerk geleverd 
worden. 
Het maatwerkpakket wordt in overleg met de leerling, 
ouders/verzorgers en het team passend onderwijs van de 
school zorgvuldig afgestemd. 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

 
 Er zijn grenzen aan de ondersteuning die onze school kan 
bieden. Leerlingen die zeer  
gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben kunnen wij 
niet in alle gevallen een passende onderwijsplaats bieden.  
Deze leerlingen worden door ons doorverwezen naar één 
van de VSO-scholen in ons  
samenwerkingsverband, waar de expertise en de 
omstandigheden aanwezig zijn om aan de  
ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen. 
 
Het betekent dat wij leerlingen met de onderstaande 
problematiek niet kunnen begeleiden: 

Gebied Beperking 

Cognitieve 
ontwikkeling 

leerlingen met een (zeer) 
ernstig disharmonisch  
intelligentieprofiel 

  
leerlingen met een 
verstandelijke beperking 

  
leerlingen met (zeer) 
ernstige 
geheugenproblemen 

Leren 
leerlingen met (zeer) 
ernstige 
leerachterstanden 

Gedrag 
leerlingen die geen 
grenzen kennen 

  
leerlingen die geen 
autoriteit erkennen 

  
leerlingen die de 

 

 


