Een leerling heeft bijzondere zorg nodig. Hoe vraag je die zorg aan?
Leerlingenzorg Van Lodenstein College en passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De school is nu grotendeels
zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is het van belang tijdig te overleggen met de
zorgcoördinator van de gewenste VLC-locatie. Hieronder een overzicht van de zorgcoördinatoren van
de school:
 Locatie Amersfoort: dhr. J.A. de Bruin
 Locatie Barneveld: dhr. M.C. Kroon
 Locatie Ede (Pro): mw. M.A. Wassink-Kleppe
 Locatie Hoevelaken: mw. G. van Dijk
 Locatie Kesteren: dhr. W. Reijmes
 Voor schoolbrede vragen op het gebied van de leerlingenzorg kunt u dhr. C. van den Bosch
benaderen.
De extra ondersteuning die leerlingen in de clusters 3 (langdurig zieken / lichamelijk gehandicapten /
zeer moeilijk lerende kinderen) en 4 (gedrags- en psychiatrische problematiek) nodig hebben, zal de
school zelf toewijzen door de Commissie Zorgtoewijzing (CZ). Voor de toewijzing van extra
ondersteuning in de clusters 1 (blinden en slechtzienden) en 2 (doven / slechthorenden en taal/spraakmoeilijkheden) blijven deze clusters (Regionale Expertise Centra) zelf verantwoordelijk.
Cluster 4
Voor cluster 4 heeft de school trajectklassen (zware ondersteuning; de leerling krijgt dan les in een
kleine klas met een vaste docent) en integratieklassen (medium ondersteuning; de leerling volgt
zoveel mogelijk de reguliere lessen, maar kan terugvallen op een eigen mentor / lokaal als het even
niet gaat). Trajectklassen zijn er alleen in Barneveld (onderbouw VMBO) en in Hoevelaken
(bovenbouw VMBO). Elke locatie (behalve Ede) heeft twee integratieklassen waar leerlingen van
VMBO tot en met VWO geplaatst kunnen worden.
Om toegelaten te kunnen worden tot de i- of de t-klas dient de leerling duidelijk extra
ondersteuning nodig te hebben. Leerlingen zijn alleen toelaatbaar tot i-klassen en t-klassen
als de commissie zorgtoewijzing daartoe heeft besloten.
De toewijzing gebeurt door de Commissie Zorgtoewijzing (niet te verwarren met de Commissie
Leerlingenzorg (CLZ) van de school die zich bezig houdt met de indicering LWOO en Pro).
Vooralsnog blijft de route voor LWOO / Pro richting CLZ (zoals die eerder was) van kracht.
Thuisnabij
Met integratieklassen op elke locatie (behalve in Ede) biedt het VLC voor cluster 4 leerlingen
thuisnabij onderwijs aan. Dat geldt minder voor cluster 4 leerlingen die veel extra ondersteuning
(trajectklas) behoeven, omdat dit een duurdere vorm van cluster 4 onderwijs is en voor hen meer
specialistische begeleiding nodig is. We hebben gekozen voor Barneveld (onderbouw) en Hoevelaken
(bovenbouw VMBO), omdat deze locaties redelijk centraal in ons voedingsgebied liggen. We beseffen
echter wel dat dit niet voor alle ouders gunstige locaties zijn.
Cluster 4 leerlingen die al op het VLC zitten
Het komt voor dat na een jaar onderwijs op het VLC in een cluster 4 setting het zo goed gaat met een
leerling dat hij / zij geen ondersteuning vanuit een integratieklas meer nodig heeft. Of dat een
leerling vanuit de trajectklas naar een integratieklas kan / mag. Of juist andersom. In dergelijke
gevallen wordt u als ouder(s) / verzorger(s) altijd geïnformeerd over dit voornemen / besluit. Hierbij
speelt de Commissie Zorgtoewijzing van de school ook een belangrijke rol.

Dossier
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, komt dus de Commissie Zorgtoewijzing (CZ) in
beeld (centraal; voor alle locaties). Bij de aanmelding dient een dossier de volgende documenten te
bevatten:
- Het onderwijskundig rapport van de leerling (met leervorderingen / resultaten).
- Een overzicht van de geboden (extra) ondersteuning op de school van herkomst met een
denkrichting / advies voor het vervolgtraject op het V(S)O.
- Het aanmeldingsformulier.
- Een handelingsplan / ontwikkelperspectief (indien van toepassing).
- Een diagnostisch rapport / deskundigen verklaring.
- Het verslag van het oriënterende gesprek op de locatie van aanmelding (met daarin de
visie van de ouders, de leerling en de school van herkomst).
Het dossier dient opgestuurd te worden aan het centrale aanmeldadres van het VLC:
aanmelding@vanlodenstein.nl en aan de secretaresse van de CZ: APl@vanlodenstein.nl
Een leerling die niet in aanmerking komt voor medium of zware ondersteuning kan wel lichte
ondersteuning (bv. een sova-training) nodig hebben. Die toewijzing gebeurt door de locatie zelf.
VSO
De CZ kan ook adviseren richting Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) cluster 3 en 4. Dit advies gaat
dan als een aanvraag richting ons reformatorische samenwerkingsverband. Die kan een
toelaatbaarheidsverklaring VSO (cluster 3 en 4) afgeven.
Het VLC mag geen VSO aanbieden, maar biedt dus wel een vergelijkbare setting aan in de
trajectklassen (cluster 4). Daardoor verwachten we dat er vrijwel geen toelaatbaarheidsverklaringen
VSO-cluster 4 nodig zijn. Uw kind kan dus (in de meeste gevallen) vanuit het SO cluster 4 naar een
trajectklas van het VLC. Het VLC wil voor elke leerling een passende plek bieden.
Zorgplicht
Verder heeft de school zorgplicht. Dat wil zeggen dat het VLC voor elke aangemelde leerling (die
binnen de identiteit van de school past) passend onderwijs moet bieden. Dat kan overigens ook in
samenwerking met andere scholen. Het VLC wil zo breed mogelijk passend onderwijs aanbieden,
maar het kan nog steeds zo zijn dat er leerlingen aangemeld worden die zoveel ondersteuning nodig
hebben dat dit de mogelijkheden van de school overtreft. Dan dienen we dus voor een passende plek
op een andere school te zorgen (dit zal meestal een VSO-school zijn als er een
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven wordt door ons samenwerkingsverband).
Samenvattend
In onderstaande tabel de mogelijkheden en routes
Aanmelding
Via CZ
Via CLZ
Locatie (waar aangeboden)
Trajectklassen cluster
x
Barneveld (onderbouw VMBO); evt. Hoevelaken
4
(bovenbouw VMBO)
Integratieklassen
x
Amersfoort, Barneveld, Hoevelaken en Kesteren (van
cluster 4
VMBO tot en met VWO)
Indicatie LWOO
x
Onderbouwlocaties (Amersfoort, Barneveld,
Kesteren); evt. Hoevelaken (bovenbouw VMBO)
Indicatie Pro
x
Ede
Overige benodigde
x
Afhankelijk van de benodigde ondersteuning, maar in
extra ondersteuning
principe op elke locatie (of elders; dan VSO).
(bv. cluster 3)

