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Inleiding Zorgplan PRO Emmen 2017 - 2021

Voor u ligt het zorgplan van PRO Emmen, wat integraal deel uit maakt van het schoolondersteuningsplan. In dit zorgplan staat omschreven hoe wij de zorg en ondersteuning rondom de leerling hebben
geregeld van het moment van aanmelding tot en met de nazorg. Tussentijdse wijzigingen worden elk
jaar beschreven en toegevoegd naar aanleiding van een jaarlijks moment van evaluatie.
Het praktijkonderwijs als onderdeel van het voortgezet onderwijs is een vorm van eindonderwijs die
opleidt voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven.
Het praktijkonderwijs is voor leerlingen waarvan na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op
deze vorm van voortgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een
didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen de 55 – 80. Uit het
didactisch onderzoek moet blijken dat de leerling een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar op
tenminste twee van de volgende vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen
en spellen, waarvan minimaal één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen
betreft.
Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via praktijk, theorie en stage toegeleid
naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is, naast het toeleiden naar
arbeid, ook gericht op het ontwikkelen van competenties op het gebied van o.a. wonen, burgerschap
en vrije tijdsbesteding.
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor werken, wonen, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel
stroomt door naar het MBO. Ook bestaat de mogelijkheid om een Entree-opleiding / niveau MBO-1 te
volgen bij PRO Emmen.
Op grond van bovenstaande biedt het praktijkonderwijs extra zorg middels een heldere zorgstructuur.
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DOEL, MISSIE EN VISIE VAN PRO EMMEN

Doel
We begeleiden de leerlingen naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de
samenleving.
Missie
Onze school heeft als missie om van onze leerlingen burgers te maken met kansen en mogelijkheden.
Wij bereiden ze hierop voor door een opleidingsprogramma aan te bieden bestaande uit de volgende
domeinen:
.

Burgerschap
De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die bewuste
keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

.

Wonen
We leren de leerlingen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. We leiden de
leerlingen op tot gewaardeerde werknemers, waarbij ze beschikken over algemene en
vakspecifieke competenties.

.

Werken
We leren de leerlingen zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt.

.

Vrije tijd
We leren de leerlingen bewust met hun vrije tijd om te gaan.

Visie
PRO Emmen staat naast praktijkonderwijs voor Positief, Respectvol en Ontdekkend. Deze drie pijlers
bepalen onze basishouding. Hierbij is aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de
leerling. We geven hier invulling aan door:
.
.
.
.

invloed uit te oefenen op het onderwijsproces en het pedagogisch klimaat
het maximale uit elke leerling te halen
het leren door te doen in een levensechte leeromgeving
In te spelen op de veranderende maatschappij

PRO Emmen kan dit niet alleen en werkt daarom samen met externe partners.
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3. Zorgstructuur: zorg en begeleiding
Onder zorgstructuur verstaan we het geheel aan voorzieningen waarmee de school een
continuüm aan zorg kan bieden aan de leerling. We onderscheiden de in- en externe zorg.
Zorgniveau 1 : interne zorg:

mentor, teamleider

Zorgniveau 2: interne zorg:

zorgteam / teamleider

Zorgniveau 3: externe zorg:

zorgadviesteam / teamleider

Op alle drie zorgniveaus vindt er afstemming met de betrokken teamleider plaats. Deze
afstemming kan plaatsvinden door middel van b.v. overleg/afstemming tussen de betrokken
mentor en de teamleider of afstemming tussen de zorgcoördinator de teamleider en de
mentor.
Zorgniveau 1
De mentor
De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding. Hij/zij is de coach die de leerling begeleidt tijdens zijn
schoolloopbaan. De mentor voert periodiek coachingsgesprekken met de leerlingen en doet
verslaglegging hiervan in het leerlingvolgsysteem (SOM) en in Profijt (digitaal portfolio m.b.t. de
leerling). De mentor is verantwoordelijk voor het bewaken van: de leerresultaten, de psychosociale
begeleiding en houdingsaspecten. In het didactische proces kan de docent ondersteuning ontvangen
van de ib’er. In samenspraak met avo-leerkrachten, praktijkleerkrachten en technisch
onderwijsassistenten is de mentor verantwoordelijk voor het begeleiden van de schoolloopbaan van
de leerling. Het zwaartepunt in de pedagogische taak van de school ligt op het ontwikkelen van
zelfstandigheid met betrekking tot werken, wonen en vrije tijd. Om dit te bereiken loopt het ‘Denken –
Doen – Nakijken’ model als rode draad door alle vakken: algemeen vormende vakken, praktijkvakken,
creactief en stage.
De teamleider
Het managementteam van de school is samengesteld uit een directeur bestuurder en twee
teamleiders. De teamleiders sturen ieder een team van collega’s aan. De teamleiders werken nauw
samen met de mentoren binnen hun team. Zij hebben regelmatig overleg. De teamleider is het eerste
aanspreekpunt voor de mentor als deze vragen of problemen heeft m.b.t. een leerling. De mentor
onderhoudt in eerste instantie het contact met ouders, verzorgers m.b.t. een leerling.
Zo nodig voert de teamleider gesprekken met ouders. Hiervoor kan worden gekozen in het geval van
complexe situaties of klachtafhandeling.
Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is het niveau wat na afronding van het praktijkonderwijs van de
leerlingte verwachten valt. In het OPP worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling
zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan.
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Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de
leerlingen beter benut. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk
aan welke doelen gewerkt wordt. Het OPP wordt binnen uiterlijk 6 weken na datum van inschrijving
vastgesteld.
Het OPP-document wordt ondertekend door de mentor en door de ouder/verzorger van de leerlingen
en opgenomen in het leerlingendossier.
Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
De mentor voert regelmatig met de leerling een coachingsgesprek gericht op het IOP.
Twee keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats waarin het verloop van de schoolloopbaan
van de leerling wordt besproken. Tijdens de bespreking wordt gekeken of er sprake is van
belemmeringen die zodanig zijn dat extra zorg aangeboden moet worden omdat de reguliere zorg
ontoereikend blijkt. Als er een belemmering in het ontwikkelingsperspectief van de leerling optreedt,
probeert de mentor de leerling weer op het gewenste niveau te krijgen. E.e.a. wordt vastgelegd in een
standaard document, wordt vervolgens ondertekend door de mentor, de leerling en de
ouders/verzorgers en wordt opgenomen in het (digitaal) leerlingendossier.

Zorgniveau 2, het zorgteam
Op de volgende pagina staat een stroomschema weergegeven m.b.t. de routing van een zorgaanvraag
richting Zorgteam. De volgende stappen worden gezet bij het indienen van een zorgaanvraag richting
Zorgteam. De mentor heeft na het hebben gezet van de benodigde stappen in de begeleiding van de
leerling een hulpvraag die hij/zij wil voorleggen aan het zorgteam binnen PRO Emmen. De mentor
vraagt hiervoor allereerst toestemming aan de leerling/ouders, verzorgers. Vervolgens legt de mentor
het afgegeven akkoord door leerling, ouders, verzorgers vast binnen het leerlingvolgsysteem (SOM) in
de gegevens van betreffende leerling.
Na het afgegeven en vastgelegde akkoord in SOM, wordt de hulpvraag geformuleerd in een standaard
digitaal formulier en wordt deze via SOM voorgelegd aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator
behandelt de zorgvraag en legt de zorgvraag eventueel terug bij de mentor voorzien van een reactie
en/of tegenvraag. Ook kan de zorgcoördinator de vraag van de mentor bespreken binnen het
zorgteam. Nadat een casus is besproken binnen het zorgteam , zorgt de zorgcoördinator voor
terugkoppeling van de reactie naar de mentor en de teamleider. De zorgcoördinator zet de benodigde
acties uit en bewaakt de voortgang. Binnen het zorgteam wordt de benodigde actie bepaald.
Bijvoorbeeld hulp aan de leerling door middel van b.v. gesprekken met SMW, de ambulant
begeleidster of de orthopedagoog. E.e.a. wordt afgestemd met de ouders, verzorgers.
Het zorgteam binnen PRO Emmen is samengesteld uit de zorgcoördinator, orthopedagogen,
schoolmaatschappelijk werkster en een ambulant begeleidster.

Zorgniveau 3, ZorgAdviesTeam (ZAT)
Als blijkt dat de problemen de grenzen van de school overschrijden wordt een leerling ingebracht in
het ZorgAdviesTeam. Het ZAT is voor de bespreking van leerlingen waarvan de problematiek de
deskundigheid of bevoegdheid van de school overstijgt en/of zorg waarop aanvulling gewenst is.
Concreet betekent dit dat in het ZAT problematiek van leerlingen wordt besproken, een plan van
aanpak wordt geformuleerd en afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Het ZAT vergadert 8 x
per jaar. De zorgcoördinator van de school is voorzitter van het overleg.
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Daarnaast hebben de afzonderlijke leden tussentijds contact met elkaar om het afgesproken traject uit
te voeren, te evalueren en/of bij te stellen. Vanuit het ZAT wordt gebruikt gemaakt van de expertise
van medewerkers van betrokken externe instanties (jeugdarts, jeugdpolitie, leerplichtambtenaar en
andere betrokken instanties zoals Ambiq, Mee-Drenthe, Accare, Yorneo, VNN en andere mogelijke
betrokken instanties).
Vergaderfrequentie
ZT
(zorgteam)
ZAT
(zorgadviesteam)
LPO
(leerplichtoverleg)

16 x / jaar
8 x / jaar
12 x / jaar

Leerplichtoverleg
Er vindt gemiddeld eens per maand overleg plaats tussen de zorgcoördinator en de
leerplichtambtenaar. Tijdens dit overleg worden leerlingen aan de orde gesteld die conform geldende
richtlijnen een te hoog percentage aan schoolabsentie laten zien. In samenspraak tussen de mentor,
de zorgcoördinator en de leerplichtambtenaar worden acties vastgesteld. De leerplichtambtenaar
zorgt voor handhaving van wat is vastgelegd in de wetgeving rondom de leerplicht.
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Zorgstructuur PRO Emmen

Opmerking: # bij het niet verkrijgen van toestemming zal de procedure van meldcode worden
gevolgd.
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Bijlagen:
. 1. Formulier aanmelding jeugdarts
. 2. Formulier aanmelding zorgteam
. 3. Formulier cyclisch werken
. 4. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Bijlage 1: AANMELDINGSFORMULIER JEUGDARTS
Criteria voor aanmelding:
School meldt bij jeugdarts vanaf 10 schooldagen ziekte aaneensluitend en bij de 3e keer ziekte
in 3 maanden.
Te volgen stappen in SOM:
1. kies leerling
2. begeleiding
3. zorgvierkant
4. begeleidingsverslagen
5. nieuw verslag (velden invullen met de titel : aanmelding jeugdarts.)
6. Begeleidingsverslag: korte omschrijving
7. Bijlage aanmeldingsformulier jeugdarts uploaden
8. Opslaan + berichten maken
9. Toevoegen Petra Vellinga p.vellinga@pro-emmen.nl en Saskia de Lange s.delange@pro-emmen.nl
10. Verstuur
S. de Lange zorgt ervoor dat de aanmelding terecht komt bij de jeugdarts en de assistente.
Algemene informatie
Datum

:

Naam school

:

PRO Emmen, tel.: 0591-613310

Contactpersoon school

:

S. de Lange, waarnemend zorgcoördinator

Mentor

:

Naam leerling
Geboortedatum
Klas

:
:
:

Tel.nr. ouders/verzorgers

:

Verzuimduur

:

Reden verzuim

:

Zie bijgevoegd overzicht aanwezigheid / absentie leerling
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Reeds vanuit de school ondernomen acties:

Vraagstelling van de mentor aan de jeugdarts:
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Bijlage 2: AANMELDING ZORGTEAM /ZORGADVIESTEAM
FORMULIER INDIENEN ZORGMELDING BIJ ZORGTEAM / ZAT
Stappen in SOM:
1. Kies leerling
2a. Kies zorgmelding, of
2b. Kies rechts onder toevoegen nieuwe zorgmelding
3. Formulier zorgmelding zo volledig mogelijk invullen
4. Formulier zorgmelding uploaden in Som
5. Zorgmelding via SOM mailen aan S. de Lange (zorgcoördinator) en P. Vellinga (secretariaat)
N.b. : zorg ervoor dat alle begeleidingsverslagen / contactmomenten met leerling, ouders,
verzorgers, instanties etc. zijn ingevoerd/geupload in/bij begeleidingsverslagen in SOM, zodat er
een volledige onderbouwing van de zorgmelding is.
Naam leerling
Naam mentor
Datum zorgmelding
Probleemomschrijving

Welke actie zijn door
mentor/docent al ondernomen
en met welk resultaat?

Hulpvraag leerling

Heeft de ouder/verzorger
toestemming verleend m.b.t.
bespreking van de leerling binnen
het zorgteam en / of zorgadviesteam
van PRO Emmen? ja / nee
Datum van toestemming voor
bespreking van de leerling binnen
zt/zat
Wijze waarop toestemming is
verkregen (brief / telefonisch). Indien
schriftelijk toestemming is verleend,
deze verklaring uploaden in het
leerlingdossier in SOM
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Bijlage 3: Beschrijving cyclisch werken door orthopedagogen,
schoolmaatschappelijk werk PRO Emmen
Naam leerling

:

Geboortedatum

:

Klas

:

Naam mentor

:

Zorgmelding + hulpvraag

Genogram / familieopstelling
Sociogram / netwerk

Bijzonderheden/medicatie

Voorgeschiedenis incl. hulpverlening en eventuele diagnose (met bronvermelding)

Situatieschets nu

Zorgen

Krachten

*vb. sociaal-emotioneel, werkhouding, thuissituatie, fysiek, school, sociale relaties

Hulpvragen (leerling, ouders/verzorgers, mentor)
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Vervolg beschrijving cyclisch werken door orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk
PRO Emmen

Doelen (SMART)

Gesprekken / contactmomenten

Evaluatie (na ? gesprekken) betrokkenen
Conclusie
Evaluatie zorgteam
Conclusie

Opties na evaluatie:
- Zorgmelding afsluiten (doel bereikt, interventie heeft gewerkt)
- Zorgmelding niet afsluiten
> Werkt de interventie?
Ja, zo doorgaan
Nee, nieuwe interventie bedenken, cyclus start opnieuw
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Bijlage 4: hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
PRO Emmen hanteert de volgende stappen in verband met de meldcode huiselijk geweld:







Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van
letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig
thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

