De ondersteuningsstructuur op de scholen in Maastricht Heuvelland Parkstad
Goed onderwijs en een goed functionerende ondersteuningsstructuur zijn de kern van passend
onderwijs. Om de doelstellingen van passend onderwijs te realiseren, is er binnen de
samenwerkingsverbanden een basisaanbod aan ondersteuning vastgelegd. In de ‘kijkwijzer
basisondersteuning’ ( http://www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl/bestanden/220/Kijkwijzerbasisondersteuning-nov-2016.pdf ) staat beschreven welke basisondersteuning geboden wordt door
elke school voor voortgezet onderwijs in Maastricht, Heuvelland en Parkstad.
Professionele Momenten (PM) en ondersteunings- / begeleidingsstructuur
De begeleiding van leerlingen voor voortgezet onderwijs in Maastricht Heuvelland Parkstad verloopt
op elke school volgens een afgesproken en vastgelegde route en is opgebouwd uit vier niveaus, die
Professionele Momenten (PM) genoemd worden. In elk niveau (elk PM) krijgt de leerling begeleiding,
passend bij de eigen, specifieke ondersteuningsvraag. In de structuur is vastgelegd wie
verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitvoering van de verschillende PM-niveaus, wanneer er
naar een volgend PM niveau overgegaan wordt en op welke wijze dat gebeurt.
Een vraag van een leerling of docent wordt doorgeleid naar een volgend (niveau van) PM wanneer na
evaluatie blijkt dat de uitgevoerde begeleidingsacties onvoldoende effect en resultaat hebben gehad
en er geconstateerd wordt dat er meer/andere/aanvullende hulp noodzakelijk is.
Welke begeleiding wordt geboden en welke begeleidingsacties worden uitgevoerd wordt per PM
altijd (kort) beschreven. Ouders worden geïnformeerd wanneer de begeleiding die hun kind krijgt
afwijkt van de reguliere begeleiding die elke leerling ontvangt.
Wanneer de school merkt dat zij een leerling onvoldoende kan ondersteunen en/of begeleiden, kan
zij samen met ouders instanties buiten de school vragen mee te denken over passende
ondersteuning voor de leerling. Scholen en gemeentelijke jeugdzorginstanties werken nauw samen
en hebben afspraken gemaakt voor hulp zowel thuis als op school.
Hieronder ziet u de routes binnen de PM- ondersteuningsstructuur in een schema weergegeven.
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• Intake:
Na aanmelding onderzoekt de school zorgvuldig of een leerling een specifieke

PM0

ondersteuningsvraag heeft en of de school deze kan beantwoorden. Zo ja, maakt de
school met ouders afspraken voor een optimale start van de leerling. Zo niet, gaan
school en ouders op zoek naar een school die wel kan beantwoorden aan de
specifieke ondersteuningsvraag van de leerling.

• Klas:

PM1

Indien er zich problemen voordoen in de ondersteuning van een leerling voert
mentor / docent tenminste twee begeleidingsacties uit en evalueert deze. Bij
onvoldoende resultaat gaat de begeleiding door naar PM2.

• Team

PM2

Indien de ondersteuningsvraag in PM1 niet beantwoord kan worden bespreekt de
teamleider met het docententeam welke aanvullende begeleidingsactiviteiten
ondernomen worden en wie ze uitvoert en evalueert deze. Bij onvoldoende resultaat
gaat de begeleiding door naar PM3.

• Ondersteuningsteam

PM3

PM4

Het ondersteuningsteam (zorgcoordinator, begeleider passend onderwijs en
schoolmaatschappelijk werker) bespreekt welke vervolg begeleidingsacties
ondernomen worden. Interne en externe experts kunnen worden betrokken bij het
bespreken en uitvoeren van de begeleidingsacties.De begeleiding wordt geëvalueerd.
Wanneer de begeleiding onvoldoende resultaat heeft kan een aanvraag ingediend
worden voor bovenschoolse (onderwijs)zorg (PM4) of wordt er een TLV aangevraagd.
Terugkoppeling naar mentor (PM 1) door het ondersteuningsteam vindt plaats.

• Doorgeleiding naar bovenschoolse (onderwijs)zorg, zoals bijv. BTV
of schakeltraject
De leerling geniet tijdelijk onderwijs op een andere locatie en krijgt begeleiding van
docenten met specifieke expertise.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor toelating in het speciaal
onderwijs (VSO)
Hebben al deze begeleidingsactiviteiten niet het gewenste effect en blijkt dat het
regulier onderwijs niet kan voldoen aan de onderwijsvraag van een leerling, kan
de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling aanvragen bij het
samenwerkingsverband. Dit kan vanuit PM3 of PM4 gebeuren, en gebeurt altijd in
samenspraak met ouders. Bij toekenning geeft de TLV de leerling recht op
onderwijs in een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
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Voorbeeld
Het valt een mentor op dat een leerling zich in de klas minder goed kan concentreren en drukker gedrag vertoont.
De mentor gaat in gesprek met de leerling en vraagt hem of hij kan aangeven hoe dat komt en hoe hij als mentor
hem hierbij kan helpen. De leerling geeft aan niet te weten hoe het komt, maar vindt het wel fijn wanneer de
mentor hem erop wijst als hij te druk wordt, en hij wekelijks even van zijn mentor hoort hoe het die week gegaan
is. (PM1). De mentor belt met de ouders (PM1) en hoort dat ouders mogelijk gaan scheiden. Dit kan een mogelijke
oorzaak zijn van het veranderde gedrag. Na een maand ziet de mentor dat de individuele gesprekken en het wijzen
op het drukke gedrag geen verbetering hebben opgeleverd.
De mentor bespreekt het met de teamleider die vervolgens het de vraag in een leerlingbespreking met het
docententeam bespreekt (PM2). Afgesproken wordt dat alle docenten de betreffende leerling rustig, maar
consequent aanspreken op zijn druk gedrag en vooral de nadruk leggen op de momenten dat het wel goed gaat in
de klas (PM2). Ouders worden geïnformeerd. Na vier weken blijkt uit de evaluatie dat er geen verbetering
merkbaar is.
De teamleider legt de vraag voor aan het ondersteuningsteam (PM3). Daar wordt voorgesteld om ouders uit te
nodigen en de schoolmaatschappelijk werker in te schakelen voor gesprekken met de leerling (PM3). Tijdens het
gesprek met ouders blijkt dat ouders zoekende zijn naar de juiste begeleiding van hun zoon bij de scheiding. School
verwijst ouders naar het toegangsteam van de gemeente, die voor het gezin kortdurende gezinsbegeleiding
toewijzen. Tijdens de evaluatie in het ondersteuningsteam blijkt dat de gesprekken tussen de leerling en de
schoolmaatschappelijk werker op school en de gesprekken thuis door de hulpverlening effectief zijn. De leerling
weet zich beter te concentreren en het drukke gedrag is verminderd, nu hij beter weet om te gaan met de
scheiding van zijn ouders. Het ondersteuningsteam legt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de
leerling terug bij de mentor (PM1), die de individuele gesprekken met de leerling nog enkele weken zal
continueren.
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