
 

GGH - Januari 2018 

1 

Passend Onderwijs 

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs houdt in dat 

een leerling de ondersteuning krijgt die deze nodig heeft. Daarnaast heeft de school 

zorgplicht, wat betekent dat voor iedere leerling een passende onderwijsplek gevonden 

moet worden. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er drie soorten ondersteuning: basis-, extra- 

en speciale ondersteuning. Deze vormen van ondersteuning worden later in dit document 

toegelicht. 

Schooleigen toelatingscriteria 

Het Gemeentelijk Gymnasium is een middelgroot categoraal gymnasium dat onderwijs 

verzorgt op het hoogste niveau van de onderwijsladder. In het zorgplan wordt het onderwijs 

aan de school als volgt gekarakteriseerd: 

Het onderwijs aan het GGH wordt gekenmerkt door een hoog tempo. Een leerling dient in staat te zijn 
dit hoge tempo te volgen en behoort over voldoende zelfstandigheid te beschikken om kleine 
achterstanden te kunnen wegwerken. De hoog ontwikkelde taalvaardigheid in woord en schrift is een 
ander belangrijk kenmerk van het onderwijs. De vakken Latijn en Grieks zijn beide in de onderbouw 
verplichte vakken. Deze vakken vragen ruimte in het rooster. Vandaar dat er voor de overige vakken 
minder lesuren beschikbaar zijn. Veel leerlingen zijn ambitieus en volgen daarom in de bovenbouw 
extra vakken. Dit zorgt voor een schoolklimaat waarin presteren belangrijk is. Cruciaal is dat de leerling 
over het vermogen beschikt om in hoog tempo te kunnen werken. Dit is nodig om veel en moeilijke 
informatie snel te verwerken om de noodzakelijke verdieping te kunnen zoeken. Het is ook nodig dat 
de leerling overzicht kan houden of scheppen in de veelheid van vakken en in complexe informatie.  

 
Zorgplan GGH, mei 2013. Hoofdstuk 3 - Eerstelijnsbegeleiding, p 8 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat het hoge werk- en lestempo, de hoog ontwikkelde 

taalvaardigheid, de extra verplichte vakken Grieks en Latijn en het ambitieuze schoolklimaat 

onvervreemdbare kenmerken zijn van de gymnasiale opleiding aan onze school. 

Dat betekent voor de aanname van leerlingen met een zorgvraag dat school, ouders en 

leerling samen heel goed dienen te onderzoeken of de zorgvraag van de leerling binnen de 

schooleigen criteria te realiseren is. Om dat proces goed te laten verlopen is het binnen de 

kaders van de Wet op Passend Onderwijs belangrijk om bij aanmelding alle relevante 

gegevens op tafel te hebben. De school volgt met die relevante gegevens een route om de 

relatie tussen de zorgbehoefte en de grondslag van de aanname helder in kaart te brengen. 

Deze route is terug te vinden in het zorgplan, dat op de website van onze school staat. 

Het Gymnasium wil en kan veel zorg en ondersteuning voor de leerling bieden binnen dit 

kader. De school heeft in het verleden getoond leerlingen die in staat zijn binnen het 

schooleigen kader te kunnen en willen functioneren, goed te kunnen begeleiden en 

ondersteunen. Veel zorgvragen ontstaan immers in de loop van de schoolcarrière van de 
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leerling en zijn van tijdelijke aard. Veel complexe of zwaardere zorgvragen van leerlingen 

blijken om een persoonsgebonden oplossing te vragen die beperkt is in ruimte en tijd. Dat 

betekent niet dat de school daarmee structureel een breed zorgaanbod op niveau 1B 

standaard in huis heeft. Het betekent wel dat de school eventueel met externe 

ondersteuning de passende ondersteuning uiteindelijk heeft kunnen aanreiken. 

De school en de bestuursorganisatie zijn klein. Dat brengt beperkingen met zich mee voor 

het structurele aanbod. Daar komt bij dat de school niet beschikt over een Atheneum- of 

HAVO-afdeling waar een leerling die door de beperkingen die de zorgvraag voor zijn of haar 

onderwijsprestatie met zich meebrengt, naar kan afstromen. Kiezen voor een opleiding aan 

het Gemeentelijk Gymnasium brengt met zich mee dat ondersteuning en oplossingen alleen 

gerealiseerd kunnen worden binnen de erkenning van de schooleigen criteria door ouders 

en leerlingen. 

Aanmeldprocedure 

Bij aanmelding onderzoekt het Gemeentelijk Gymnasium binnen 6 tot 10 weken of de school 

de leerling de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. Als blijkt dat de benodigde 

ondersteuning niet binnen onze schooleigen criteria te realiseren is, gaan we op zoek naar 

een VO-school die deze wel kan bieden. Heeft uw zoon of dochter meer nodig, dan zoekt de 

school uit of dit extra ondersteuning of speciale ondersteuning moet zijn. Dit gebeurt in 

overleg met de ouders en met het Goois Onderwijsloket-VO. 

Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de website van onze school. 

Basisondersteuning 

Basisondersteuning is een lichte vorm van ondersteuning. Er zijn daarbinnen twee niveaus. 

Het eerste niveau (1A) is de hulp die voor alle leerlingen beschikbaar is. Het tweede niveau 

(1B) bevat (lichte) ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die hulp op maat nodig 

hebben; denk aan de vroegere rugzakleerlingen. De school kan deze hulp zelf aanbieden of 

aanvullende hulp inregelen. 

De wijze waarop iedere school de basisondersteuning invult, kan verschillen en blijkt uit het 

schoolondersteuningsprofiel van de school. 

  

http://www.gymnasiumhilversum.nl/nl/
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Schoolondersteuningsprofiel van het GGH 

Eerste niveau (1A): 

 De school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben een studievaardigheidstraining 

aan in de leerjaren 1, 2 en 3. 

 De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op reken- en taalgebied 

in de vorm van (i) mentorlessen, (ii) steunlessen Klassieke Talen (iii) begeleiding door 

een leerondersteuner en (iv) bijles door bovenbouw leerlingen. 

 De school biedt preventieve en lichte curatieve interventies op sociaal emotioneel en 

fysiek gebied in de vorm van (i) een werkwijze op individueel- en groepsniveau, (ii) 

focus op het onderwijsleerproces zoals activerende didactiek en omgaan met 

verschillen, (iii) inzet van het pestprotocol, (iv) een sociale vaardigheidstraining, (v) 

een stresspreventie training en (vi) fysieke aanpassingen op maat. 

 De school heeft een ondersteunings- en begeleidingsstructuur in de vorm van (i) 

planmatig werken, (ii) georganiseerde inzet van interne en externe specialisten, zoals 

studiebegeleiders, ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts 

en eventueel psychologen/orthopedagogen en (iii) de inzet van een zorgcoördinator 

ten behoeve van de coördinatie van de interne begeleiding en externe begeleiding. 

 Ondersteuning van het zelfsturend vermogen in het licht van de profielkeuze, de LOB 

en het CE in de leerjaren 2, 3 en 6 

Tweede niveau (1B): 

Dit niveau van ondersteuning is bedoeld voor leerlingen 

 met diagnose dyslexie, op grond waarvan de school voorziet in onderbouwd en 

passende ondersteuning (op grond van diagnostisch onderzoek). Indien er een 

vermoeden bestaat van dyslexie wordt een ondersteuningsprogramma aangeboden 

via externe specialisten. 

 die ondersteuning nodig hebben op grond van overig diagnostisch onderzoek en 

waarvoor de school ondersteuning biedt, onderbouwd en passend in de vorm van (i) 

maatwerktrajecten op leer- en gedragsgebied en (ii) flexibele inzet van 

gekwalificeerde specialisten. 

 die hoog presteren. Zij krijgen maatwerktrajecten aangeboden via de Snelliusklas 

(GGH) en PUC. 

In afstemming met ouders/verzorgers/leerling wordt een ontwikkelingsperspectief van 

belang geacht en derhalve opgesteld. 

  



 

GGH - Januari 2018 

4 

Extra ondersteuning 

Het gaat hierbij om tijdelijke ondersteuning voor leerlingen die op onze school zijn 

vastgelopen of dreigen vast te lopen. Zij kunnen voor een korte periode worden geplaatst op 

Rebound. Het doel van deze plaatsing is dat zij na korte tijd weer verder kunnen met hun 

schoolloopbaan. 

De plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of 

dochter voor extra ondersteuning in aanmerking komt op grond van een ingevuld 

OPP/geformuleerde aanvraag. 

Speciale ondersteuning 

Dit is de meest uitgebreide vorm van ondersteuning. Alleen scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs bieden deze ondersteuning aan. 

Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De 

plaatsingsadviescommissie van het Goois Onderwijsloket-VO beoordeelt of uw zoon of 

dochter hiervoor in aanmerking komt. 

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in Gooi- en Vechtstreek zie de website van 

het Samenwerkingsverband, Qinas. 

http://www.qinas.nl/voor-ouders/rebound-opdc
http://www.qinas.nl/voor-ouders/loket-met-pac
http://www.qinas.nl/voor-ouders/loket-met-pac
http://www.qinas.nl/

