
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

mrvns_centraal 

vrijdag 13 mei 2022 18:20 

DUO Dienstpostbus MRvNS 
Aanvullende informatie - Greijdanus 

Greijdanus 
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Bijgaand ontvangt u de aanvullende informatie voor in het dossier van Greijdanus (School voor LWOO VMBO 
HAVO VWO) 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

T 
M @owinso.n l 
W www.onderwiisinspectie.n_l 

In verband met de algemene vero rdening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen 
of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISD). Voor meer 
informatie zie Informatiebeveiliging en privacy ( ibo) . 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

maandag 10 januari 2022 10:47 
@greijdanus.nl' 
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Onderwerp: aanvu llende informatie deugdelijkheidseisen Greijdanus (School voor LWOO VMBO 
HAVO VWO) 

Geachte 

We hebben uw aanvraag in behandeling genomen. Tijdens het gesprek op dinsdag 15 februari 2022 kunt u uw 
aanvraag nader toelichtingen. Bij dezen willen we u ook in de gelegenhe id stellen om eventuele nadere informatie 
over de zes deugdelij kheidseisen bij de inspectie aan te leveren . Zou u, wanneer u daa r gebruik van wilt maken, 
dat uiterlijk v ijf werkdagen voorafgaand aan het gesprek willen doen? · 

U kunt de eventuele aanvullende informatie sturen naar 
@owinsp.nl. 

Met vriendelijke groet, 

, via het e-mailadres 

Inspectie van het Onderwijs I Voortgezet Onderwijs I Postbus 2730, 3500 GS Utrecht I T 



Het mentoraat is een uitwerking van de onderwijsvisie. Vanuit de onderwijsvisie is persoonlijk 
onderwijs een sleutelbegrip. Dat persoonlijke wordt uitgewerkt in onderstaande:

• zelfverantwoordelijkheid  keuzes maken en verantwoorden
• verschil er is een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor elke leerling
• samenhang betekenisvol, maatschappelijk relevant, vakoverstijgend
• vorming over jezelf, over je geloof, vormingsonderwijs
• samen onderwijs doe je samen met anderen
• groeien jouw mogelijkheden, jouw verantwoordelijkheden

Leervorderingen en 
studievaardigheden
De mentor helpt de leerling om 
inzicht te krijgen in de eigen 
leervorderingen en om deze te 
duiden. De mentor begeleidt de 
leerling om een plan te maken 
om deze leervorderingen posi-
tief te beïnvloeden, waarbij de 
mentor aanstuurt op steeds meer 
zelfstandigheid bij de leerling. De 
mentor kan daarbij gebruik maken 
van een (te ontwikkelen) leerlijn 
studievaardigheden. 

Vorming 
De leerling is verantwoordelijk voor 
de inhoud van het portfolio. De 
mentor spreekt, indien passend, met 
de leerling over de vormende erva-
ringen uit het vormingsportfolio en 
stimuleert de leerling om te reflec-
teren op deze ervaring en om deze 
ervaringen uit te breiden. 

LOB
De mentor begeleidt het proces van 
LOB en voert in de groep het LOB 
programma uit. De mentor spreekt 
de leerlingen over hun LOB stappen. 
De decaan is verantwoordelijk voor 
de inhoud van dit programma en 
voorziet leerlingen en ouders van de 
nodige informatie over profiel- en 
studiekeuze.

Welbevinden en groepsproces
De mentor is het eerste aan-
spreekpunt voor de leerling en 
voor de groep als het gaat om 
individueel welbevinden van de 
leerling en de sociale cohesie in 
de groep. De mentor heeft regel-
matig een gesprek met de leerling 
en met de groep. Bij specifieke 
problemen kan de mentor ge-
bruik maken van de in de school 
georganiseerde ondersteunings-
structuur zoals in het zorgplan is 
vastgesteld.

Leerbehoeften 
De mentor monitort de mogelijk 
specifieke leerbehoeften van een 
leerling. Dat kan zowel ondersteu-
ning zijn in het leerproces als een 
leerbehoefte in de vorm van extra 
uitdaging. De mentor wordt hierbij 
gevoed door informatie van vakdo-
centen.  

Uitgangspunt
Elke docent op Greijdanus Hardenberg is in staat 
de taak van mentor uit te voeren.

Scholing
Scholing van de mentor(en) vindt in overleg plaats 
met de teamleider.

Formatie
120 ku per klas 

Uitwerking van het kader in de teams
In de teams kan dit kader verder uitgewerkt worden 
passend bij het team. Zo zullen er in de brugklassen 
specifieke afspraken zijn over huisbezoeken of mentor-
spreekavonden en facilitering.

Kader mentoraat Greijdanus Hardenberg 

februari 2021

Taakgebieden 

Verslaglegging en contacten
De mentor werkt onder verantwoor-
delijkheid van de teamleider. De 
mentor kan ondersteuning krijgen van 
leerlingbegeleider en het zorgteam 
conform het zorgplan van Greijdanus 
Hardenberg. De mentor onderhoudt 
contacten met ouders, vakdocenten, 
leerlingbegeleider en decaan over de 
leerling. De mentor is verantwoorde-
lijk voor een actueel dossier van de 
leerling in SOM volgens de geldende 
afspraken. De mentor bereidt de leer-
lingbespreking voor en communiceert 
de uitkomsten hiervan met de leerling 
en de ouders.
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Aan DUO 
T.a.v. Afd. MRVNS 
Postbus 30205 
2500 GE DEN HAAG 

Betreft : Belangstellingsmeting MVI 

Hardenberg, 28-10-2021 

Geachte medewerk(st)er, 

Het uitvoeren van de belangstellingsmeting voor een nieuwe richting in onze bestaande 
school komt in onze ogen niet overeen met de werkelijkheid en is op de huidige manier 
niet werkbaar en niet representatief. 

Allereerst zijn wij beperkt doordat het om een beperking van een postcode gebied gaat ( 15 
kilometer) . · 
Wij zijn een regioschool (voornamelijk vanwege onze identitei t) en hebben zodoende zeer 
veel leerlingen buiten 15 kilometer van de school wonen die wij niet hebben kunnen 
meenemen in het belangstellingsonderzoek. Zie bijlage 1 postcodegebied 

Ten tweede is het een ingewikkeld proces gebleken om ouders van 10, 11 en 12 jarige 
kinderen op de basisschool te laten begrijpen dat wij als middelbare school hen nodig 
hebben om hun belangstelling aan te geven voor een nieuw profiel in de VMBO bovenbouw. 
Dit roept veel vragen op omdat vele kinderen en ouders nog helemaal geen keuze hebben 
gemaakt voor een bepaalde middelbare school , laat staan voor welk niveau én welke 
richting hun kind op zou willen gaan. Zij kunnen deze onbekendheid niet loskoppelen van 
een op te geven belangstelling voor een eventueel mogelijk nieuw profiel over een aantal 
schooljaren voor hun kind. Puur uit goodwill zijn er een aantal ouders bereid geweest de 
belangstelling aan te geven, die vervolgens Werden tegengewerkt door de vele handelingen 
die gedaan moeten worden om dit aan te geven. Het moeten gebruiken (en dus bij de hand 
hebben) van een DigiD çode én een BSN nummer van hun zoon of dochter stuitte ook op 
weerstand. Met als gevolg dat de groep die daadwerkelijk de belangstelling heeft 
aangegeven (die overblijft na een beperking van postcode en begrip heeft voor de 
belangstellingsmeting) nog kleiner wordt. 

Dit alles terwijl schooldirecteuren , leerlingen, ouders, personeel, gemeente, wethouders, 
besturen (RPO) en alle betrokkenen deze ontwikkeling van het aanbieden van het profiel 
MVI een warm hart toe dragen (zie ook de gezette handtekeningen) , én de school 
inmiddels beschikt over een volledig MVI ingericht lokaal , inclusief materialen en opgeleide 
mensen . 

z.o.z. 



Hierin staan wij niet alleen, zie bijlage artikel Trouw van 17-10-2021 over de situatie in 
Roermond. 

Tot slot wijs ik u op uw bericht van de overheid (OC&W) op 27 oktober 2021 "Meer 
mogelijkheden oprichten nieuwe school ... Hierin omschrijft uzelf dat OC&W (de wet) meer 
ruimte geeft voor het oprichten van een nieuwe school. Waarbij wij als Greijdanus 
aantoonbaar aan alle eisen van deze nieuwe wet voldoen in de wetenschap dat het 
ontstaan van het technische profiel MVI op het Greijdanus voortkomt uit de subsidie van de 
overheid (Sterk Techniek in de Regio) om techniek te stimuleren en te moderniseren. 

Met vriendelijke groet, 

Locatiedirecteur Greijdanus Hardenberg aanvrager profiel MVI 

Tel. 

reïdanus.nl rei· danus. nl 

Bijlages: 

1. Postcodegebied leerlingen Greijdanus Hardenberg 
2. Belangstellingsmeting Greijdanus op basis van de eisen van QUO 
3. Belangstellingsmeting Greijdanus op basis van de tussenstand op 26-10-2021 
4. Artikel Trouw over de Nieuwe Wet om scholen te stichten 
5. Contactpersoon belangstellingsmeting Greijdanus Hardenberg 
6. Bevestingingen gesprekken met scholen in Hardenberg en de Gemeente Hardenberg 
7. VOG T.A. Sebens 
8. VOG L. van den Hoorn 
9. VOG J.P. van Buuren 
10. VOG J. Dekker 
11 . VOG G. Baas 
12. VOG O.G. Rots 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geachte 

< @greijdanus.nl > 

dinsdag 1 februari 2022 13:15 

Aanvraag Examenprofiel MVI Greijdanus Hardenberg 
ONF brief gesprek Inspectie 15 feb .Geachte.docx 
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Ter voor bereiding op het gesprek van 15 februari a.s. hebben wij nog enkele vragen. Die vragen staan in de bijlage en 
we hopen dat u ons daar antwoord op kunt geven, 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

donderdag 17 februari 2022 09: 16 

FW: Aanvullende informatie aanvraag profiel MVI 
Placemat_ Versie 0.07.p~f; POS Afspraken basisondersteuning 2021-2023.pdf; POS 
Ouderrapport 2021-2023.pdf; POS Schoolrapport 2021 -2023.pdf; POS Leraai-poster 
2021-2023.pdf; Greijdanus Hardenberg Kader mentoraat.pdf; Lessentabel VMBO 3 
en 4 (basis en kader).xlsx; voorbeeld rooster vmbo leerjaar 415-02-22 
16.14.22.746.pdf; Matrix MVI kwaliteitscriteria.pdf; DUO brief bij opsturen 
belangstellingsmeting MVI 28-10-2021 .docx 

Van: @greijdanus.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 16:30 

Aan:• •••• @ow insp. nl>; @ow insp.nl> 

cc:• •• @greijdanus.nl> 
Onderwerp: Aanvullende informatie aanvraag profiel MVI 

Beste en 

Vanochtend hebben en ondergetekende namens het Greijdanus een goed onderhoud met u gehad over 
onze aanvraag van het profiel MVI. U heeft daar een verslag van gemaakt en schrijft een advies aan de minister van 
OC&W. Ook heeft een u een aantal tips gegeven, dan wel de mogelijkheid aangedragen om bepaalde documenten 
aan te leveren om het dossier compleet te maken. Deze tips en documenten heb ik in onderstaande punten verwerkt: 

1. Op onze website staat "Leerlingen kunnen zowel bij D&P als bij Techniek Breed, kiezen voor keuzemodules van 

het examenprofiel MVI. MVI staat voor Multimedia Vormgeving en ICT. Greijdanus Hardenberg is de enige 

middelbare school in Hardenberg die dit profiel mag aanbieden." https://g reijdanus.nl /vmbo-hardenberg/ . 
Dit is feitelijk niet waar. Wij mogen het profiel nog niet aanbieden. De tekst is inmiddels aangepast. 

2. De placemat (GO-scan) was niet goed zichtbaar in het aangeleverde document. In bijlage 1 vindt u de meest 
recente versie goed leesbaar. 

3. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat niet op de website. Wij hebben dit op ons ouderportaal staan, 
informatie voor de ouders. In bijlage 2 tot en met 5 vindt u de betreffende informatie. 

4. Het onderwerp begeleiden leerlingen is besproken. Ik zou u het vastgestelde kader van ons mentoraat 
opsturen. Deze kunt u vinden in bijlage 6. 

5. Onderwijstijd! Hoe gaat de lessentabel van een klas met MVI eruit zien? Dit zal hetzelfde zijn als het rooster 
voor PIE of BWI, D&P. In bijlage 7 vindt u de lessentàbel, in bijlage 8 een voorbeeld rooster. 

6. De doelen van burgerschap moeten expliciet worden vermeld en geïntegreerd in het curriculum van MVI. Een 
nadrukkelijke tip voor het ontwikkelen van MVI modules en lessen; zorg voor samenhang met 
burgerschap(sdoelen). In bijlage 9 de matrix van kwaliteitscriteria die wij gebruiken bij het ontwikkelen van de 
modules m.b.t. MVI. Hierin is nadrukkelijk aandacht voor burgerschap. 

7. De informatie omtrent vrijwillige bijdrage is niet conform wetgeving. Deze zal spoedig worden aangepast. 
8. In bijlage 10 nogmaals de brief waarom het belangstellingsonderzoek praktisch niet uit te voeren is. 

Belangrijkste reden is dat bijna 40% van onze populatie verder woont dan dat het mogelijk is om de 
belangstelling aan te geven. 

Ik hoop u hierbij van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u nog meer documenten willen inzien, zoals 
het strategisch beleidsplan, Professie & Passie of andere documenten kan ik die uiteraard u doen toekomen. 
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Opl. Vak P1 P2 P3 P4

HB3 BI 2 2 2 2

HB3 D&P 9 10 10 10

HB3 DU 2 2 2 2

HB3 EC 2 2 2 2

HB3 EN 3 3 3 3

HB3 GD 2 2 1 1

HB3 KV1 0 0 1 1

HB3 LO 2 2 2 2

HB3 M 1 1 1 1

HB3 NE 3 3 3 3

HB3 NSK1 2 2 2 2

HB3 TB 9 9 9 9

HB3 WI 3 3 3 3

HB4 BI 2 2 2 0

HB4 D&P 9 8 9 0

HB4 DU 2 2 2 0

HB4 EC 2 2 2 0

HB4 EN 3 3 3 0

HB4 GD 1 2 2 0

HB4 LO 2 2 0 0

HB4 M 1 1 1 0

HB4 MA 1 2 2 0

HB4 NE 3 3 3 0

HB4 NSK1 2 2 2 0

HB4 RV 1 1 1 0

HB4 TB 11 11 11 0

HB4 WI 3 3 3 0

HK3 BI 2 2 2 2

HK3 D&P 9 10 10 10

HK3 DU 2 2 2 2

HK3 EC 2 2 2 2

HK3 EN 3 3 3 3

HK3 GD 2 2 1 1

HK3 KV1 0 0 1 1

HK3 LO 2 2 2 2

HK3 M 1 1 1 1

HK3 NE 3 3 3 3

HK3 NSK1 2 2 2 2

HK3 TB 9 9 9 9

HK3 WI 3 3 3 3

HK4 BI 3 3 3 0

HK4 D&P 9 8 9 0

HK4 DU 2 2 2 0

HK4 EC 2 2 2 0

HK4 EN 3 3 3 0

HK4 GD 1 2 2 0

HK4 LO 2 2 0 0

HK4 M 1 1 1 0

HK4 MA 2 2 1 0

10



HK4 NE 3 3 3 0

HK4 NSK1 3 3 3 0

HK4 RV 1 1 1 0

HK4 TB 11 11 11 0

HK4 WI 3 3 3 0



Achieving Goals
Managing Emotions
Working with others

OECD Organisation for
Economic Cooperation and
Development

Cognitief / 
vakinhoudelijk

Metacognitie
zelfregulatie van het 
eigen leer werk 
proces

Advanced skills
21th century skills

Use- it- or- lose -it

Burgerschapsvorming 
en sociale 
competenties
LOB

Kennis Techniek/verzorging/
handvaardigheid
Tekenen / ict
Materiaalkennis/apparatuur

Weten hoe je ICT effectief leert
Wat wil je leren - oriëntatie

ICT/programmeren Democratie, rechtsstaat, 
mensenrechten EU.
Identiteit
loopbaan competenties
(Marinka Kuijpers)

Vaardigheden Toepassen kennis T1 en T2
Opdrachten goed kunnen 
uitvoeren.  Digitale vaardigheden
Informatievaardigheden, 
mediawijsheid,
Computational thinking

Plannen, organiseren, zelfstandig 
werken, leren leren

Hoe ga je dat leren  uitvoering

Probleemoplossend vermogen, 
analytisch denken , kritisch 
denken, logisch redeneren, 
informatievaardigheden,
mediawijsheid
Ondernemersvaardigheden

Sociaal-emotionele
vaardigheden, (zelf) reflectie
Samenwerken, 
communicatievaardigheden
( presenteren, discussiëren, 
netwerken, oplossen van 
conflicten)

Houding Geïnteresseerd nieuwsgierig, 
plezier in het uitvoeren van een 
opdracht.

Discipline, doorzettingsvermogen
Motivatie, inzet op peil houden, 
zelfvertrouwen en wilskracht

Waarom wil je dat leren -
evaluatie

Ondernemend, Creativiteit, 
omgang nieuwe situaties T2
Assertiviteit, nieuwsgierig, 
flexibiliteit

Inlevingsvermogen,
verantwoordelijkheidsbesef
Willen deelnemen betrokkenheid

Matrix: Kwaliteitscriteria modules.

1111111
111



Hardenberg, 31-01-2022 

Betreft: gesprek 15-02-2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van onze afspraak op 15 februari a.s. heb ik nog een vraag over hoe wij ons het 

beste kunnen voorbereiden op het gesprek, er is ons alles aan gelegen is om dit gesprek goed te 

laten verlopen. 

In de aanvraag waarin wij dezelfde procedure moeten volgen als die bij het stichten van een nieuwe 

school staan 2 onderwerpen centraal : 

De 6 deugdelijkheidseisen : 

Deze 6 deugdelijkheidseisen gelden als basis voor het advies van de inspectie en als 

voorwaarde voor bekostiging) 

De 6 deugdelijkheidseisen zijn duidelijke objectiveerbare eisen, zo veel mogelijk op het 

niveau van de wetgeregelde algemene kwaliteitsnormen. Dit zijn ook de 

bekostigingsvoorwaarden waarop de school kan worden aangesproken. 

De 9 overige elementen van kwaliteit : 

Deze richten zich op de verschillende onderdelen, vooral op bewaken en verbeteren van 

de kwaliteit van het onderwijs. 

Wij zijn een bestaande school voor vmbo, havo en vwo en zouden kunnen constateren 

dat wij op grond van de huidige praktijk al voldoen aan de deugdelijkheidseisen, anders 

zouden wij als school immers geen recht op bekostiging hebben. De overige elementen 

van kwaliteit maken standaard deel uit van het beleid en de cultuur binnen onze school. 

Vandaar ook dat bij ons de vraag leeft hoe wij ons het beste kunnen voorbereiden op het gesprek 

van 15 februari a.s . 

Waar zal het zwaartepunt van dit gesprek liggen? 

Is dat bij de 6 deugdelijkheidseisen of zal het gesprek zich meer richten op de 9 overige elementen 

van kwaliteit. Of richt het zich meer op het inhoudelijke deel van het MVI profiel? 

We hopen dat u ons op het juiste spoor kunt zetten . 

Met vriendelijk groet, 

12 



Leeromgeving

Leerlingruimte

Professionele 
ruimte

School en 
omgeving

Gebouwde 
ruimte 

Ruimte van de
schoolleider

Overtuigingen

Capaciteiten - Vormen

Gedrag: merkbaar / meetbaar

Omgeving

Schoolidentiteit

Model van Bateson.

Wat we
geloven

1. Wat we geloven
2. Schoolidentiteit
3. Overtuigingen

Plattegrond GO Schitteren in Zijn licht
Missie en beloften

Merk
baar/meetbaar gedrag 

  Merkbaar/m
eetbaar gedrag 

M
erkbaar/meetbaar gedrag

DE BASIS OP ORDE

Capaciteiten - Vorm
en 

 
Capaciteiten - Vormen 

Capa
cit

eit
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m

en
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Jongere

Schoolorganisatie

DocentPeergroup

Maatschappij Kerk

Gezin

Versie 0.07, februari 2019
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Bouwstenen GO
Leeromgeving

Leerlingruimte

Gebouwde ruimte

Ruimte van de schoolleider
We dragen zorg voor en verantwoorden ons over:
• een school die merkbaar van harte leeft vanuit de missie ‘Schitteren in 

Zijn licht’.
• vormgeving en onderhoud van de identiteit van de school (het merk).
• dat we werken vanuit de waarden op alle niveaus in de organisatie en 

met relevante maatschappelijke partners (congruent en consistent  
organiseren op alle niveaus).

• de wijze waarop de continuïteit van de school geborgd wordt.
• dat de basis op orde is. Het gaat over thema’s als veiligheid, integriteit, 

financiën, voldoende leerlingen, goede en voldoende medewerkers, 
kwaliteit(sbeleid).

• doelmatige relaties met relevante partners.
• de relatie met de leefomgeving.

Professionele ruimte
Een Greijdanus professional: 
• committeert zich aan de doelen van Greijdanus waarvan een bijzonder 

onderdeel is dat wij ‘Christus willen volgen’ en draagt zo bij aan de 
ontwikkeling van leerlingen die Christus willen volgen, liefhebben en 
kennen. 

• voldoet aan standaarden van de beroepsgroep. 
• blijft voortdurend leren door bijscholing en reflectie (ook van anderen) 

op zijn handelen en heeft kennis van de actuele stand van relevante 
publicaties (groeien).

• geeft dit met anderen in de organisatie vorm (samen). 
• levert vanuit zijn persoonlijke kwaliteiten (verschil) een bijdrage aan de 

hele organisatie (samen).
• wil er zijn voor leerlingen, collega’s, de school en de samenleving  

(dienstbaar). 
• handelt verantwoord, verantwoordt zich hierover en is hierop 

aanspreekbaar (verantwoordelijk).
• heeft passie voor zijn werk en ervaart waardering (genieten).
(Bron: Professie en Passie)

Dit is zichtbaar in drie rollen:
• rolmodel
• leermeester
• vertrouwenspersoon
(Bron: Identiteitsdocument pag. 8-9)

Jongeren hebben een speciale en gewaardeerde positie in de school volgend 
uit onze mensvisie. Deze ruimte vullen we heel specifiek vanuit de waarde 
verantwoordelijk. Niet regels staan voorop, maar het (zelf-) verantwoorde-
lijk vorm geven van de waarden van Greijdanus. (Bron: Leerlingstatuut). Dat 
betekent iets voor participatie op alle niveaus van de participatieladder: van 
geïnformeerd worden, via meepraten, meebeslissen, tot zelf verantwoorde-
lijkheid dragen voor het leren. Jongeren worden actief ingezet als medewerk-
er voor geschikte werkzaamheden in de school. Dat kan als onderdeel van 
het leerproces, op vrijwillige basis en als betaalde kracht. Het Bureau van 
Waarden faciliteert dit.

Het gebouw maakt onze waarden zichtbaar en ondersteunt de realisatie van 
onze visie.
...

We geven persoonlijk onderwijs waar de jongere wordt gezien, geholpen, 
leert leren, ruimte krijgt en wordt uitgedaagd.

We geven het onderwijs samen als christenen vorm. Het is zichtbaar in leren, 
leven, bidden en werken. De jongere draagt daarin verantwoordelijkheid en 
krijgt onderwijs vanuit onze christelijke levensovertuiging èn vanuit een 
overdachte visie (Christus volgen).

Daarin leggen we een accent op onze waarden:
• (zelf)verantwoordelijkheid: de jongere ontwikkelt zich gericht op liefde, 

krijgt feedback gericht op groei en maakt keuzes en leert deze te verant-
woorden.

• verschil: de jongere leert door gedifferentieerd onderwijs, waarin hij aan 
de hand van leerdoelen kiest voor een persoonlijk leerproces en leert van 
verschillen tussen mensen.

• samenhang: de jongere krijgt betekenisvol onderwijs vanuit onze 
identiteit, gericht op integratie en toepassen, met doelgerichte ontwikke-
lingsmogelijkheden en besef van de betekenis in de maatschappij.

• (christelijke) vorming: de jongere vormt zichzelf, leert na te denken over 
geloof en krijgt vormingsonderwijs aangeboden. Daardoor kan zij  
groeien als verantwoordelijke christen om, in en voor de wereld, Chris-
tus te volgen: om zich te verwonderen en te genieten, zicht te krijgen op 
haar mogelijk- en verantwoordelijkheden en te leren ‘samen leven’. Voor 
vorming gebruiken we het Greijdanus Agora-model. We ondersteunen het 
in dagopeningen, vieringen, vakken en leer-inhoud.

• verschil en samen zijn zichtbaar in groeperingsvormen en ontmoetings- 
mogelijkheden.

• leerlingondersteuning/mentoraat dragen bij aan ‘gezien worden’ en veilig 
voelen.

(Bron: Onderwijsvisie vs 0.8; Verslag Vorming)

School & omgeving
Als school zijn we ingebed in een bredere maatschappelijke context. 
Als maatschappelijke onderneming en partner (verschil) organiseren we 
samen met relevante partners oplossingen (dienstbaar) voor:
• jongeren verbonden met de school (leren, vorming en welzijn).
• de opleiding van medewerkers.
• een doelmatige inzet van middelen.
• ouders met het oog op het welzijn van jongeren en gezinnen.
• ontwikkelingen in de regio en het onderwijs.
Relevante partners zijn hierin tenminste het aanleverend primair 
onderwijs, opleidingsinstituten, samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs, stageorganisaties, kerken, het Menso Alting College en 
organisaties voor jeugdzorg. De Vriendenstichting van Greijdanus is hierin 
een belangrijk middel.
(Bron: Verslag Maatschappelijke inbedding en het Meerjarig Beleidsplan 
 2017-2018)

Wat we geloven

School identiteit

Overtuigingen

We geloven in een machtige God en Vader. Hij zorgt voor ons 
en is genadig. Hij is naar ons toegekomen in Zijn Zoon Je-
zus Christus en heeft verlossing gebracht voor Zijn kinderen. 
Door de Heilige Geest vernieuwt Hij ons. Dat is een gewel-
dig gegeven in een wereld van gebrokenheid. In ondermeer 
Zijn Woord, de bijbel, leren we Hem kennen. We omarmen van 
harte een traditie waarin wordt beleden dat de drie gerefor-
meerde belijdenisgeschriften een betrouwbare samenvatting 
bieden van de inhoud van het christelijk geloof. 
(Bron: Identiteitsdocument pag. 2-3)

We zijn een gereformeerde school
We geloven dat we mogen en moeten ‘Schitteren in Zijn licht’.
We zijn een school op basis van Nederlands recht (o.a. WVO).
We zijn meer dan een school. Wij zijn een leef- en geloofsge-
meenschap. Ook voor het welzijn van jongeren (Heel de mens).
We willen ervoor zorgdragen dat jongeren tot hun recht komen 
in een direct beïnvloedbare context van docent, schoolorgani-
satie en peergroup in samenhang met de context van gezin, 
kerk en maatschappij (the medium is the message).
(Bron: Identiteitsdocument pag. 4-6)

We willen werken vanuit de volgende waarden:

 

Deze zijn van betekenis voor onze mensvisie, onze pedagogische 
en onderwijskundige visie, onze visie op professioneel handelen 
en onze maatschappelijke positie. Onze mensvisie is gelijk voor 
iedereen in de school. Rollen en individuele mensen verschil-
len. We hebben extra aandacht voor mensen die het niet vanzelf 
redden.
(Bron: Identiteitsdocument pag. 6-7)
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3. Inleiding 

 

 

 

Achtergrond  

Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de 

basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die op elke school aanwezig dient te 

zijn.  

 

 

Inhoud van dit document 

In dit document zijn de afspraken over de basisondersteuning opgenomen en is 

aangegeven of de school zelf heeft aangegeven dat ze hieraan voldoen. 

 

 

Gebruik van dit document 

De school kan dit document gebruiken om haar basisondersteuning op orde te 

maken. 

 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. Het 

samenwerkingsverband of bestuur heeft ingevuld wat de afspraken over de 

basisondersteuning zijn. De school heeft aangegeven welke ondersteuning er 

aanwezig is. Op basis van deze antwoorden is dit document gegenereerd. 
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2. Afspraken basisondersteuning SWV 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de afspraken over de basisondersteuning met het 

samenwerkingsverband en of de school hier wel of niet aan voldoet. In de eerste kolom staat de 

afspraak over de basisondersteuning. De tweede kolom laat zien of uw school hieraan voldoet (vinkje) 

of nog niet (kruisje).  

 

Indicator Voldoet 

Aanbod dyscalculie 
 

Aanbod dyslexie 
 

Aanbod executieve functies 
 

Aanbod meer- en hoogbegaafden 
 

Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
 

Aanbod NT2 
 

Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 

Autisme-specialist 
 

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
 

Begeleider passend onderwijs 
 

Consulent passend onderwijs 
 

Dyscalculiespecialist 
 

Dyslexiespecialist 
 

Faalangstreductietrainer 
 

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig 
 

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

NT2-specialist 
 

Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
 

Orthopedagoog 
 

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 
 

Protocol anti-pesten 
 

Protocol dyscalculie 
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Protocol dyslexie 
 

Protocol gedrag / sociale veiligheid 
 

Protocol medisch handelen 
 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid 
 

Protocol onderwijsondersteuning zieke leerlingen 
 

Protocol rouw en overlijden 
 

Protocol schorsen en verwijderen 
 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters 
 

Psycholoog 
 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving 
 

Verantwoordelijke voor actualisatie SOP 
 

 

 



Passend Onderwijs op Greijdanus Hardenberg   november 2021   
 Onze visie  Onze ontwikkeldoelen 

We werken vanuit de grondhouding ‘Ik zie en ik hoor je’. Hierin volgen we het voorbeeld van Christus, wat zich uit in 
dienstbaarheid, open staan voor de ander, geduld en betrouwbaarheid. Dit betekent dat we werken aan een kwalitatief 
goed mentoraat. We verwachten van elke personeelslid de rol van vertrouwenspersoon in te vullen. Je wordt geholpen 
wanneer dat nodig is. We willen 98% van de jongeren in de leeftijdscategorie onderwijs bieden. Dit betekent dat 
docenten vaardigheden ontwikkelen, ontwikkelingen van jongeren bespreken en duidelijke afspraken maken om 
jongeren met een specifieke behoefte te ondersteunen. Ook betekent het dat we een goede organisatie en zorgstructuur 
hebben, waardoor jongeren passende ondersteuning krijgen.

We willen het eigene en de verantwoordelijkheid van de leerling verder versterken. Dit betekent dat de leerlingen vakken 
op verschillende niveaus kunnen volgen en in staat zijn om meer tijd te nemen, dan wel sneller te werken. Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor het rooster en de klassenvorming. Zodoende leert de leerling ook vaardigheden aan die in de 
toekomst meer van de leerling gevraagd worden. Denk hierbij aan plannen, organiseren, keuze, verantwoordelijkheid en 
regie.
We willen leerlingen nog meer betrekken bij het ontdekken van de eigen hulpvragen en ondersteuningsbehoeften. Zodat 
de ondersteuning die geboden wordt nauw aansluit bij wat de leerling zelf aangeeft nodig te hebben. Begeleiding binnen 
en buiten de klas wordt zo meer coachend en afgestemd op de individuele leerling.
In samenwerking met de gemeente en het samenwerkingsverband starten we dit schooljaar met een pilot "angst en 
depressie". Door extra expertise en deskundigheid op dit gebied binnen de school aanwezig te hebben, willen we
ontdekken of we leerlingen met deze problematiek eerder en meer preventief kunnen helpen. Zodoende hopen we dat
er minder leerlingen extrern worden doorverwezen richting jeugdzorg en deze leerlingen zo 'gewoon' verder kunnen in
ons onderwijs.

 

Samenwerkingsverband Specialisten    Voorzieningen & onderwijsaanbod 

Om onze visie en doelen te realiseren werken we samen binnen  
Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel met: 

 andere scholen 

 andere schoolbesturen 

 Andere onderwijssectoren: 

 Regulier basisonderwijs (bao)

 Regulier voortgezet onderwijs (vo)

 Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 Partners in de keten zoals: 

 Er zijn geen partners in de keten

   Van het samenwerkingsverband ontvangt onze school ook  
        middelen, in 2018-2019 was dit:  

 0 EUR voor de basisondersteuning

 0 EUR voor de extra ondersteuning

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 

Op school 

 Autisme-specialist

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider

 Begeleider passend onderwijs

 Dyscalculiespecialist

 Dyslexiespecialist

 Faalangstreductietrainer

 Reken-/wiskunde-specialist

 Leerlingbegeleider

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider

 Dyscalculiespecialist

 Dyslexiespecialist

 Faalangstreductietrainer

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist

 Laagbegaafdenspecialist

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper

 Orthopedagoog

 Psycholoog

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 

Op school 

 Time-out voorziening (met begeleiding)

 Steunpunt

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 NT2-klas 

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)

Ook is er een divers onderwijsaanbod dat wij aanbieden: 

Op school 

 Aanbod dyscalculie

 Aanbod dyslexie

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod dyscalculie

 Aanbod dyslexie

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen

 Handelingsgericht werken (HGW)

Zo scoren we onszelf op de HGW-indicatoren: 

● Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 
onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door 
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). 

Voldoende 

● Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen 
leerling, leraar, groep en stof om de 
onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te 
stemmen. 

Voldoende 

● Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het 
effect daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, 
collega's. 

Voldoende 

● Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die 
zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. 

Goed 

● Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en 
aanpak om passend te arrangeren op 
onderwijsbehoeften. 

Voldoende 

● Onze leraren gaan in hun houding en gedrag 
nadrukkelijk uit van wat wel kan (ondanks 
belemmeringen).

Voldoende

● Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces 
bij hun leerlingen.

Voldoende

● Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken Goed
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Passend Onderwijs op Greijdanus Hardenberg 

Ouderrapport 
2021-2023

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 
SchoolOndersteunings-Profiel (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

 Leerlingbegeleider

 Intern begeleider / zorgcoördinator

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 

Op school 

 Time-out voorziening (met begeleiding)

 Steunpunt

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 NT2-klas

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 

Op school 

 Autisme-specialist

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider

 Begeleider passend onderwijs

 Dyscalculiespecialist

 Dyslexiespecialist

 Faalangstreductietrainer

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist

 Reken-/wiskunde-specialist

 Leerlingbegeleider

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider

 Dyscalculiespecialist

 Dyslexiespecialist

 Faalangstreductietrainer

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist

 Laagbegaafdenspecialist

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper

 Orthopedagoog

 Psycholoog

Onderwijsaanbod 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 

Op school 

 Aanbod dyscalculie

 Aanbod dyslexie

 Aanbod meer- en hoogbegaafden

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod dyscalculie

 Aanbod dyslexie

 Aanbod meer- en hoogbegaafden

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen
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Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 We werken vanuit de grondhouding ‘Ik zie en ik hoor je’. 
Hierin volgen we het voorbeeld van Christus, wat zich uit in 
dienstbaarheid, open staan voor de ander, geduld en 
betrouwbaarheid. Dit betekent dat we werken aan een 
kwalitatief goed mentoraat. We verwachten van elke 
personeelslid de rol van vertrouwenspersoon in te vullen. Je 
wordt geholpen wanneer dat nodig is. We willen 98% van de 
jongeren in de leeftijdscategorie onderwijs bieden. Dit 
betekent dat docenten vaardigheden ontwikkelen, 
ontwikkelingen van jongeren bespreken en duidelijke 
afspraken maken om jongeren met een specifieke behoefte te 
ondersteunen. Ook betekent het dat we een goede 
organisatie en zorgstructuur hebben, waardoor jongeren 
passende ondersteuning krijgen. 
 
 

  
 De zorgstructuur is efficiënt en effectief ingericht. Leerlingen 
worden op verschillende manieren ondersteund. We kijken 
daarbij graag naar wat de leerling wel kan. In de lessen doet 
allereerst de docent dat maar er wordt ook extra begeleiding 
geboden door de mentor, de leerlingebegeleider en in ons 
Steunpunt. Het zorgadviesteam stemt de interne en externe 
zorg goed op elkaar af en bestaat uit interne en externe 
deskundigen. 
Om leerlingen te ondersteunen werken we met verschillende 
specialismen en. We werken met specialisten voor onder 
andere: dyslexie; dyscalculie; hoogbegaafdheid; 
autismespectrumstoornissen; sociaal-emotionele 
ontwikkeling; gedrag; faalangst en sociale-vaardigheden.  
Binnen de school hebben we een speciale voorziening voor 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze 
voorziening noemen we 'Het Steunpunt'.  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Voorwaarden om op onze school het onderwijs te kunnen 
volgen zijn: een leerling moet leerbaar zijn en kunnen 
reflecteren op eigen handelen. Een leerling mag geen 
bedreiging vormen voor de veiligheid (in de meest brede zin) 
van medeleerlingen. De ondersteuning buiten het klaslokaal is 
er op gericht dat leerlingen binnen het klaslokaal, samen met 
medeleerlingen en docent, het onderwijs kunnen volgen. Als 
reguliere school verlenen wij geen individueel onderwijs. 
 
 

  
 We willen het eigene en de verantwoordelijkheid van de 
leerling verder versterken. Dit betekent dat de leerlingen 
vakken op verschillende niveaus kunnen volgen en in staat zijn 
om meer tijd te nemen, dan wel sneller te werken. Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor het rooster en de klassenvorming. 
Zodoende leert de leerling ook vaardigheden aan die in de 
toekomst meer van de leerling gevraagd worden. Denk hierbij 
aan plannen, organiseren, keuze, verantwoordelijkheid en 
regie. 
We willen leerlingen nog meer betrekken bij het ontdekken 
van de eigen hulpvragen en ondersteuningsbehoeften. Zodat 
de ondersteuning die geboden wordt nauw aansluit bij wat de 
leerling zelf aangeeft nodig te hebben. Begeleiding binnen en 
buiten de klas wordt zo meer coachend en afgestemd op de 
individuele leerling. 
In samenwerking met de gemeente en het 
samenwerkingsverband starten we dit schooljaar met een pilot 
"angst en depressie". Door extra expertise en deskundigheid 
op dit gebied binnen de school aanwezig te hebben, willen we 
ontdekken of we leerlingen met deze problematiek eerder en 
meer preventief kunnen helpen. Zodoende hopen we dat er 
minder leerlingen extern worden doorverwezen richting 
jeugdzorg en deze leerlingen zo 'gewoon' verder kunnen in ons 
onderwijs. 
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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum november 2019 

Naam van onze school  Greijdanus Hardenberg 

Onderwijstype Voortgezet onderwijs (VO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost-Nederland  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel  

Aantal toegekende 

toelaatbaarheidsverklaringen 
 

Onderwijsniveaus 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

VMBO BL 

VMBO KL 

VMBO TL 

VMBO TL / HAVO 

HAVO 

HAVO / VWO 

VWO 

VWO - Gymnasium 

Leerjaren 
Onderbouw 

Bovenbouw 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de ontvangen talenten en 

mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Christus volgen en zich dienstbaar 

inzetten in en voor de wereld om te schitteren in Zijn licht. Om jongeren te laten schitteren in Zijn licht 

geven we persoonlijk onderwijs, dat we samen als christenen vormgeven. Hierbij leggen we het accent 

op verantwoordelijkheid, verschil, samenhang en (christelijke) vorming. Daardoor kunnen jongeren en 

groeien als verantwoordelijke christenen. 

  

  

  

 

Onze visie op passend onderwijs 

 We werken vanuit de grondhouding ‘Ik zie en ik hoor je’. Hierin volgen we het voorbeeld van Christus, 

wat zich uit in dienstbaarheid, open staan voor de ander, geduld en betrouwbaarheid. Dit betekent dat 

we werken aan een kwalitatief goed mentoraat. We verwachten van elke personeelslid de rol van 

vertrouwenspersoon in te vullen. Je wordt geholpen wanneer dat nodig is. We willen 98% van de 

jongeren in de leeftijdscategorie onderwijs bieden. Dit betekent dat docenten vaardigheden 

ontwikkelen, ontwikkelingen van jongeren bespreken en duidelijke afspraken maken om jongeren met 

een specifieke behoefte te ondersteunen. Ook betekent het dat we een goede organisatie en 

zorgstructuur hebben, waardoor jongeren passende ondersteuning krijgen. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 De zorgstructuur is efficiënt en effectief ingericht. Leerlingen worden op verschillende manieren 

ondersteund. We kijken daarbij graag naar wat de leerling wel kan. In de lessen doet allereerst de docent 

dat maar er wordt ook extra begeleiding geboden door de mentor, de leerlingebegeleider en in ons 

Steunpunt. Het zorgadviesteam stemt de interne en externe zorg goed op elkaar af en bestaat uit interne 

en externe deskundigen. 

Om leerlingen te ondersteunen werken we met verschillende specialismen en. We werken met 

specialisten voor onder andere: dyslexie; dyscalculie; hoogbegaafdheid; autismespectrumstoornissen; 

sociaal-emotionele ontwikkeling; gedrag; faalangst en sociale-vaardigheden.  

Binnen de school hebben we een speciale voorziening voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Deze voorziening noemen we 'Het Steunpunt'.  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

 Voorwaarden om op onze school het onderwijs te kunnen volgen zijn: een leerling moet leerbaar zijn 

en kunnen reflecteren op eigen handelen. Een leerling mag geen bedreiging vormen voor de veiligheid 

(in de meest brede zin) van medeleerlingen. De ondersteuning buiten het klaslokaal is er op gericht dat 

leerlingen binnen het klaslokaal, samen met medeleerlingen en docent, het onderwijs kunnen volgen. 

Als reguliere school verlenen wij geen individueel onderwijs. 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

 We willen het eigene en de verantwoordelijkheid van de leerling verder versterken. Dit betekent dat de 

leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen en in staat zijn om meer tijd te nemen, dan 

wel sneller te werken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het rooster en de klassenvorming. Zodoende 

leert de leerling ook vaardigheden aan die in de toekomst meer van de leerling gevraagd worden. Denk 

hierbij aan plannen, organiseren, keuze, verantwoordelijkheid en regie. 

We willen leerlingen nog meer betrekken bij het ontdekken van de eigen hulpvragen en 

ondersteuningsbehoeften. Zodat de ondersteuning die geboden wordt nauw aansluit bij wat de leerling 

zelf aangeeft nodig te hebben. Begeleiding binnen en buiten de klas wordt zo meer coachend en 

afgestemd op de individuele leerling. 

In samenwerking met de gemeente en het samenwerkingsverband starten we dit schooljaar met een 

pilot "angst en depressie". Door extra expertise en deskundigheid op dit gebied binnen de school 

aanwezig te hebben, willen we ontdekken of we leerlingen met deze problematiek eerder en meer 

preventief kunnen helpen. Zodoende hopen we dat er minder leerlingen extern worden doorverwezen 

richting jeugdzorg en deze leerlingen zo 'gewoon' verder kunnen in ons onderwijs. 
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2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Op 2-11-2017 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

 

Sterke punten 

 De inspectie was zeer te spreken over het welkom zijn op school. Er heerst in hun beleving een open en 

toegankelijke sfeer. Dit geldt zowel leerlingen, docenten als het ondersteunend personeel. Door de 

inspectie is eenduidigheid geconstateerd in de manier van lesgeven. Lesdoelen staan vermeld op het 

bord evenals het lesverloop. Er is een grote mate van betrokkenheid bij de collega’s. Er heerst in de 

klassen een prettig sfeer en er is een rustige werksfeer. Er zijn korte lijnen wanneer het de begeleiding 

van leerlingen betreft. Mede door het gegeven lesgeversoverleg. De zorgstructuur is absoluut op orde! 

Het Steunpunt voorziet absoluut in de behoefte. 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Autisme-specialist  

 

 
Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Begeleider passend onderwijs  

 

 
Dyscalculiespecialist  

 

 
Dyslexiespecialist  

 

 
Faalangstreductietrainer  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  
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Waar Anders, namelijk … 

 
Leerlingbegeleider  

Vertrouwenspersoon  

Leerlingondersteuner planning en organisatie  
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Time-out voorziening (met begeleiding)  

 Tussenvoorziening (OPDC of rebound)  

 

Waar Anders, namelijk … 

 Steunpunt  

 

Toelichting voorzieningen  

 Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 

begeleiden in het Steunpunt buiten de klas. Bij het Steunpunt werken professionals samen met de 

mentor en de leerling aan de hand van het Ondersteuningsformulier Steunpunt of een Onderwijs 

Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). 

Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij het Steunpunt. 
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Compenserende dyslexiesoftware   

 Examentraining   

 Faalangstreductietraining   

 Huiswerkbegeleiding   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   

 

Waar Anders, namelijk … 

 No-blame methodiek  
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Behandelingsruimte  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyscalculie  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 13  0 % 0 % 77 % 23 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Voldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Goed 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Voldoende 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 

Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 

wanneer.  

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Niet te beoordelen 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Leerlingbegeleider 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 

bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Leerlingbegeleider 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. 

 

Aanmeldproces 

 Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt niet altijd onderzocht wat zijn/haar 

extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op 

school. 

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Intern begeleider / zorgcoördinator 

- Directie 

- Anders, namelijk 

- Coördinator aanmeldingen 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Leerlingbegeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 
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------------
Van: 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 11 :35 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Aanvraag Examenprofiel MVI Greijdanus Hardenberg 

Geachte en 

U geeft aan dat u ter voorbere iding op ons gesprek op 15 februari graag wat verduidelijking krijgt over 
de inhoud/agenda van het gesprek. Gezien de context van uw aanvraag begrijp ik dat. 

In principe is het zo dat we in een gesprek met een initiatiefnemer met name de deugdelijkheidseisen 
bespreken, omdat wij op basis daarvan een advies moeten opstellen . Omdat het in uw aanvraag niet 
gaat om het starten van een nieuwe school en u heldere informatie heeft aangeleverd, hebben we 
geen specifieke aanvullende vragen over de deugdelijkheidseisen. Wat ons betreft krijgt u in het 
gesprek vooral de gelegenheid om de achtergrond van uw aanvraag toe te lichten . 

Ik hoop dat ik uw vragen hiermee voldoende heb beantwoord. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het 
wellicht handig om even telefonisch contact te hebben. Hieronder treft u mijn contactgegevens. Ik ben 
in verband met onderzoeken op scholen de komende dagen niet goed bereikbaar, maar kan u 
desgewenst terugbellen . 

Met vriendelijke groet, 

T 
Inspectie van het Onderwijs I Voortgezet Ond erwi js I Loca t ie Utrecht I Postbus 2730, 3500 GS Utrecht I T 088-669 60 60 

Van: @greijdanus.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:15 

Aan:••••••••• 1••••••@owinsp.nl> CC:•••••• 1••••••@greijdanus.nl> 
Onderwerp: Aanvraag Examenprofiel MVI Greijdanus Hardenberg 

Geachte 

Ter voor bereiding op het gesprek van 15 februari a.s. hebben wij nog enkele vragen. Die vragen staan in de bijlage en 
we hopen dat u ons daar antwoord op kunt geven, 

Met vriendelijke groet, 
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Pagina 1 van 1 

Agenda gesprek initiatiefnemer 

- Voorstelronde

- Korte toelichting op procedure, doel en resultaat van gesprek

- Toelichting door initiatiefnemer op de zes deugdelijkheidseisen

▪ Burgerschapsonderwijs

▪ Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor

▪ Zicht op ontwikkeling van de leerlingen

▪ Onderwijstijd

▪ Kerndoelen en referentieniveaus

▪ Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop

- Bespreken overige aspecten van kwaliteit (indien van toepassing)

▪ Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

▪ Personeelsbeleid: formatie en bekwaamheid

▪ Veiligheid op school

▪ De (beleidsrijke) meerjarenbegroting

▪ Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang

▪ Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)

▪ De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en

overleg onderwijsachterstandenbeleid

▪ De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen

- Ruimte voor overige toelichting initiatiefnemer

- Vervolg adviesprocedure

- Afsluiting
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Geachte 

Hartelijk dank voor uw bericht. 

21 

dinsdag 14 december 2021 14:38 
@greijdanus.nl' 

Bevestiging gesprek met initiatiefnemer Greijdanus (School voor LWOO VMBO 

HAVO VWO)···••• 102 op 15 februari 2022 . 
Brief bevestiging gesprek inspectie-initiatiefnemer•••••• Greijdanus 
School voor LWOO VMBO HAVO VWO ID 102.docx; Agenda gesprek inspectie

initiatiefnemer••••• Greijdanus School voor LWOO VMBO HAVO VWO ID 
102.docx 

Namens•••••••••••••••, stuur ik u bijgaand de bevestig ing met agenda van het gesprek op 
dinsdag 15 februari 2022 van 09.30 tot 11.30 uur op het inspectiekantoor te Zwolle (Zuiderzeelaan 43-51, 8017 
JV Zwo lle). 

en u, dienen zich voor deze afspraak te melden bij de receptie van ons kantoor. U krijgt 
een bezoekerspas, welke u na de afspraak weer in dient te leveren . Vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs mee 
te nemen! 

Wanneer de omstandigheden rondom Covid-19 veranderen, kan de afspraak gewijzigd worden in een online 
gesprek. 

Met vriendel ijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

T 
M @owinso.nl 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openba·ar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van léérlingen 
of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISO). Voor meer 
informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibo) . 
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Burgemeester Schuitestraat 7a 
7772 BS HARDENBERG -
Datum 14 december 2021 
Betreft Bevestiging gesprek met initiatiefnemer 

Geachte 

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) de melding ontvangen dat u een aanvraag heeft ingediend voor 
bekostiging van uitbereiding van het aanbod met ingang van het schooljaar 1 
augustus 2023 . De inspectie heeft krachtens de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe 
Scholen de taak om een toets uit te voeren op de kwaliteit van de aanvraag en de 
Minister te adviseren over uw initiatief. 

In het Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is vastgelegd waar de 
kwaliteitstoets betrekking op heeft en op welke wijze de inspectie deze toets 
uitvoert. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitstoets is een gesprek met de 
initiatiefnemer, waarin u het initiatief nader kunt toelichten. 

Met u is afgesproken dat dit gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 15 februari 2022 
van 09.30 tot 11.30 uur op het inspectiekantoor te Zwolle (Zuiderzeelaan 43-51, 
8017 JV Zwolle). Mijn collega•••••••• zal samen met mij aan dit 
gesprek deelnemen. De agenda voor dit gesprek vindt u in de bijlage bij deze 
brief. 

Voor meer informatie over de adviesprocedure verwijzen wij u naar het op onze 
website gepubliceerde Advieskader Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen . 

Met vriendelijke groet, 

T 
@owinsp. nl 

Onze referentie 

Bijlage 
Agenda 

Pagina 1 va n 1 


	4. Aanvullende informatie – Greijdanus _Geredigeerd.
	Page 1

	5. aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Greijdanus (School voor LWOO VMBO HAVO VWO)_Geredigeerd.
	Page 1

	6. aanvullende_ Hardenberg Kader mentoraat
	7. aanvullende_info_DUO brief bij opsturen belangstellingsmeting MVI 28-10-2021_Geredigeerd.
	Page 1
	Page 2

	8. aanvullende_info_Enkele vragen m.b.t. het gesprek op 15-2_Aanvraag Examenprofiel MVI Greijdanus HB_Geredigeerd (2)
	Page 1

	9.  aanvullende_info__FW  Aanvullende informatie aanvraag profiel MVI_Geredigeerd.
	Page 1
	Page 2

	10. aanvullende_info_Lessentabel VMBO 3 en 4 (basis en kader)
	11. aanvullende_info_Matrix MVI kwaliteitscriteria
	12. aanvullende_info_ONF brief gesprek Inspectie 15 feb .Geachte_Geredigeerd.
	Page 1

	13. aanvullende_info_Placemat_Versie 0.07
	14. aanvullende_info_POS Afspraken basisondersteuning 2021-2023
	15. aanvullende_info_POS Leraarposter 2021-2023
	16. aanvullende_info_POS Ouderrapport 2021-2023
	17. aanvullende_info_POS Schoolrapport 2021-2023
	18. aanvullende_info_RE enkele vragen mbt het gesprek  op 15-2_Aanvraag Examenprofiel MVI Greijdanus HB _Geredigeerd.
	Page 1

	19. aanvullende_info_voorbeeld rooster vmbo leerjaar 415-02-22 16.14.22.746
	20. Agenda gesprek inspectie-initiatiefnemer Greijdanus School voor LWOO VMBO HAVO VWO ID 102
	21. Bevestiging gesprek met initiatiefnemer Greijdanus (School voor LWOO VMBO HAVO VWO) ID 102 op 15 februari 2022_Geredigeerd.
	Page 1

	22. Brief bevestiging gesprek inspectie-initiatiefnemer Greijdanus School voor LWOO VMBO HAVO VWO ID 102_Geredigeerd.
	Page 1


