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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2018-2019 
 
Inleiding 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen 
voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind 
een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband 
www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: 

 welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband; 

 de ondersteuningsprofielen van de scholen; 

 wat de basisondersteuning is van alle scholen in het SWV.  
 
 
Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?  
Het Harens Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs en maakt onderdeel uit 

van Openbaar Onderwijs Groningen. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht 

levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de samenleving en betrekken onze 

leerlingen dagelijks bij de wereld buiten de school. Dit doen wij vanuit een veilige leef- en 

leeromgeving zodat leerlingen zich bij ons thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en opgroeien tot 

zelfstandige jonge mensen. We moedigen leerlingen aan om kritisch te denken en zich een 

morele mening te vormen, door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan actuele gebeurtenissen 

en maatschappelijke thema’s. Ons onderwijs is uitdagend, kleurrijk, veelzijdig en van 

uitstekende kwaliteit. 

 

 Het Harens Lyceum heeft twee locaties, één aan de Kerklaan in Haren en één aan de 

Julianalaan in Zuidlaren. De Kerklaan biedt havo 1 t/m 5, vwo 1 t/m 6 en atheneum+ 1 t/m 6. 

Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor meer nadruk op bèta-onderwijs in ons Technasium.  In 

Zuidlaren kunnen leerlingen terecht voor havo, vwo en atheneum 1 t/m 3 en  vmbo 

theoretische leerweg 1 t/m 4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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Ondersteuning 
 
Op elke locatie van het Harens Lyceum is het Interne OndersteuningsTeam (IOT) 
vertegenwoordigd.  
De portefeuillehouder IOT (lid MT) bewaakt en stuurt op het kwaliteitsproces van het IOT, 

controleert de samenwerking tussen IOT en mentoren, instigeert het overleg met 

ondersteuningscoördinatoren en verantwoordt zich naar het Samenwerkingsverband voor de 

besteding van gelden die voor de ondersteuning van leerlingen bedoeld zijn. 

 
Basisondersteuning 
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning aan leerlingen. Deze 
basisondersteuning betreft een gezamenlijke afspraak over de basiskwaliteit op het gebied van 
ondersteuning aan leerlingen. 
In de basisondersteuning biedt het Harens Lyceum: 
 
Mentoraat 
De mentor is belangrijk in het vormgeven van de basisondersteuning aan de leerling. Binnen 
het Harens Lyceum zijn, voor wat betreft de ondersteuning, onderstaande taken bij de mentor 
ondergebracht: 

- Eerste aanspreekpunt voor leerlingen/ouders/docenten/schoolleiding; 

- Verantwoordelijk voor de voortgang van de ontwikkeling van de leerling; 

- Stimuleert een prettige sfeer in de groep 

- Voert individuele en/of groepsgesprekken met zijn/haar mentorleerlingen.  

 

Decanaat 
De decaan geeft informatie aan ouders en leerlingen over vervolgopleidingen en werkt samen 
met de mentor bij het LOB traject in de groep. 
 
Meldkamer 
De meldkamer houdt zich onder andere bezig met absentie, verzuim en uitstuurbeleid. 
 
Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor leerlingen die onderwerpen vertrouwelijk willen 
bespreken.  
 
De mentor is de spin in het web als het gaat om de begeleiding van onze leerlingen in hun 
leerproces. De mentor wordt ondersteund door het team, decaan, het ondersteunend 
personeel en de teamleider. Mentoren, vakdocenten, medewerkers vanuit het ondersteunend 
personeel en teamleiders volgen de prestaties, de cijfers en het gedrag van onze leerlingen. 
 

Extra ondersteuning 

Het kan zijn dat de ondersteuning van een leerling (of een groep leerlingen) de mogelijkheden 
van een mentor overstijgt.  De mentor kan in overleg met ouders in dergelijke situaties gebruik 
maken van het IOT.  
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Binnen dit ondersteuningsteam hebben we verschillende rollen gedefinieerd. In onderstaand 

overzicht is beschreven wie welke taken binnen de basis- en extra ondersteuning vervult: 

Ondersteuningscoördinator 

De ondersteuningscoördinator coördineert de werkzaamheden m.b.t de ondersteuning aan 
leerlingen binnen de locaties van het Harens Lyceum. Hij/zij adviseert en ondersteunt de 
mentor/docenten en onderhoudt contact met externe instanties. 

 

Orthopedagoog/schoolpsycholoog 

De orthopedagoog/schoolpsycholoog adviseert en ondersteunt de mentor en onderhoudt 
contacten met externe instanties. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de diagnostiek binnen 
de school en schrijft, indien nodig, een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO.   

 
Interne Expert 
Begeleidt leerlingen die chronisch/ langdurig ziek zijn, minder belastbaar zijn en leerlingen met 
een fysieke beperking. 
 
Jeugdarts (van de GGD): 
De jeugdarts houdt regelmatig een spreekuur op school. Leerlingen kunnen zich aanmelden 
voor het spreekuur of worden uitgenodigd wanneer er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim. 
 
Leerplichtambtenaar (van de gemeenten): 
De leerplichtambtenaar houdt regelmatig een preventief spreekuur op school. Wanneer er 
sprake is van veelvuldig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld door de school.  
 
 
Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijs, ondersteuning en/of zorg die de 
basisondersteuning overstijgen. Dit is bedoeld voor leerlingen die zonder specifieke 
ondersteuning niet in staat zijn hun leerproces vorm te geven of dreigen uit te vallen.  
Voor leerlingen die structureel extra zorg nodig hebben, wordt in overleg met ouders en 
leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin wordt de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart gebracht. De extra ondersteuning heeft als 
doel de ontwikkelingskansen van de leerling te optimaliseren.  
 
 
 
Grenzen aan de ondersteuning van het Harens Lyceum 
 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor plaatsing op onze school niet tot de mogelijkheden 
behoort. Hiervan kan sprake zijn als we ook met aanvullende ondersteuning in de school niet 
kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en als het uitstroomperspectief 
van de leerling niet kan worden gerealiseerd in de klas. 
Een leerling wordt niet toegelaten tot het Harens Lyceum als de school, vanwege het plaatsen 
van de leerling, niet in staat zal zijn om het reguliere onderwijsaanbod te bieden aan de groep 
en de betreffende leerling. Bijvoorbeeld door externaliserend, ernstig internaliserend of 
grensoverschrijdend gedrag. Elke leerling heeft recht op een veilig leerklimaat. De leerling die 
dit in gevaar brengt kan niet op onze school verblijven. 
Ook wanneer een leerling gebaat is bij meer structuur dan geboden kan worden en zo weinig 
mogelijk wisselingen (van ruimte en personen), wordt de leerling verwezen naar het VSO. 
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Leerlingen met een VSO-advies vanuit het PO worden niet aangenomen. Er kan geen 
ondersteuning worden aangeboden in de mate waarop Cluster I,II,III en IV scholen dat 
vormgeven. 
 
 
Zorgplicht  
 
De eerste school waar wordt aangemeld heeft zorgplicht: de taak om een passende 
onderwijsplek te bieden of door te geleiden naar een andere passende plek. Bij aanmelding 
moeten ouders aangeven of ze verwachten dat hun kind ondersteuning nodig heeft om 
onderwijs te kunnen volgen. 
 
 
Wat zijn onze ambities? 

Een veilig en plezierig leerklimaat voor al onze leerlingen is en blijft ons belangrijkste streven. 
De school kiest ervoor om bij het verlenen van de juiste ondersteuning aan te sluiten op de 
huidige praktijk en voorzieningen binnen de instelling. Voor de realisatie van het 
ondersteuningsprofiel stellen wij dat de medewerkers van het IOT goed geschoold zijn en 
daardoor in staat worden gesteld  de mentoren ‘on the job’ te scholen en te adviseren. Bij het 
Harens Lyceum wordt iedere docent geacht de mentorrol te kunnen vervullen. 

 
 
 


