wordt er ook vakinhoudelijk hulp geboden en
kunnen toetsen worden ingehaald.

Type ondersteuning
•

Het kan zijn dat het op school niet zo goed
gaat met een leerling. Daar kunnen allerlei
redenen voor zijn. Meestal lossen de
problemen zichzelf wel op vanuit de
basisondersteuning door mentor en docenten,
maar een enkele keer lukt dit niet en proberen
we als school vanuit de Dienst Expertise en
Ondersteuning Candea College (DEOC) een
oplossing te vinden
Er kan besloten worden dat een leerling
tijdelijk extra ondersteuning nodig heeft. Die
ondersteuning wordt afgestemd op de
individuele leerling.
Als de ondersteuning door mentor of docent
in een klassensituatie niet, of onvoldoende
mogelijk is, kan het advies vanuit de DEOC zijn
dat een leerling tijdelijk gebruik gaat maken
van de Trajectgroep en daarbij gecoacht wordt
door de trajectgroep begeleider.

•

Openen/ afsluiten van de dag
Leerlingen krijgen begeleiding bij het plannen
en organiseren van hun dag. Denk hierbij aan
het samen opstarten van de dag, het rooster
doornemen en de schooltas inpakken. Maar
ook het samen afsluiten van de dag zodat de
leerling met een positief en tevreden gevoel
naar huis gaat.
Schoolverzuim
Als er sprake is van verzuim of er dreigt
verzuim, dan starten leerlingen weer op school
met ondersteuning op maat in het
trajectlokaal. Er kan een aangepast
schoolrooster worden afgesproken in
samenspraak met de leerplichtconsulent

•

•

•

Time-Out/ rustmoment
Leerlingen waarbij sprake is van ernstige
sociaal-emotionele of gedragsproblematiek
waardoor het niet mogelijk is een bepaalde les
te volgen kunnen op aangeven van een
lesgevende vakdocent gebruik maken van het
trajectlokaal. Hiervoor wordt een zgn. TimeOut kaart ingezet. De kaart is signalerend en
preventief bedoeld, om te voorkomen dat de
leerling vastloopt in de les.
Ook de leerling zelf kan tijden een les aan de
betreffende vakdocent een Time-Out vragen.
Een leerling kan alleen gebruik maken van deze
kaart als hij/zij al is aangemeld bij de dienst
EOC. De vakdocent is degene die beslist of de
leerling op dat moment naar het trajectlokaal
gaat.
De trajectgroep begeleider coacht leerlingen
die de kaart hebben ingezet richting gewenst
gedrag en ondersteunt hen daarbij. Daarnaast

Pauze

•

Er zijn leerlingen die in de pauze overprikkeld
raken. Zij kunnen van de rust in het
trajectlokaal gebruik maken. Dit kan alleen na
overleg en toestemming van de
trajectbegeleider.

Startfase en verblijfsduur Trajectplaatsing
•

In de startfase is voor de leerling het ervaren
van rust, het gevoel gezien te worden en het
opbouwen van zelfvertrouwen van belang. Is er
sprake geweest van schoolverzuim, dan is het
opnieuw verkrijgen van een schoolritme van
belang. De ondersteuning in het trajectlokaal
wordt voor een van tevoren afgesproken
periode van enkele weken vastgelegd. Mocht
de ondersteuning niet leiden tot het bereiken
van de gestelde doelen dan volgt een
hernieuwd advies vanuit de dienst EOC in
samenspraak met mentor en coördinator.

het OPP wordt ook de rol van mentor en
ouders/ verzorgers vastgesteld. Tijdens de
evaluatie wordt de ontwikkeling van de leerling
besproken en doelen waar nodig bijgesteld.

Voorwaarde voor deelname
•
•
•

Positief besluit vanuit de Dienst Expertise en
Ondersteuning Candea College, kortweg DEOC.
Motivatie en instemming van de leerling,
ouders/verzorgers.
Indien sprake is van externe hulpverlening
wordt
deelname met behandelaars overlegd.

Aanmeldingsprocedure
•
•
•

•

•

•

•

De mentor signaleert een probleem en
bespreekt dit met de opleidingscoördinator.
Als het probleem kan worden opgelost met
ondersteuningslessen of maatwerk volgt er
geen aanmelding.
Als dit niet het geval is kan de mentor na
overleg met leerling en ouders de leerling voor
advies aanmelden bij de DEOC. De DEOC
bestaat uit de orthopedagogen, remedial
teachers en de trajectgroep begeleider.
De mentor vult in samenspraak met de
coördinator het aanmeldformulier in. Dit
formulier wordt naar de orthopedagoog van de
betreffende opleiding gestuurd.
De DEOC verzamelt aanvullende informatie bij
leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor, leerjaar
coördinator en eventueel anderen. Vervolgens
brengt de DEOC advies uit aan betrokkenen.
Advies kan betrekking hebben op begeleiding
op school (klas, mentor, maatwerk, trajectklas,
RT, orthopedagogiek, leerplichtambtenaar,
schoolarts) of begeleiding buiten school.
De DEOC kan besluiten dat deelname aan de
Trajectgroep een passend advies is en
beoordeelt of een OPP
(Ontwikkelingsperspectief ) aanwezig of
gewenst is, waarin doelen, een tijdspad en
evaluatieafspraken worden geformuleerd. In

Waar bevindt zich de trajectklas
Het trajectlokaal is gevestigd in het Candea College
locatie Eltensestraat (Trajectlokaal 008)
Adres: Eltensestraat 8

Trajectplaatsing
•

•

•

•

•

De leerling volgt tijdens de lesuren in het
trajectlokaal het lesrooster van de eigen klas
en werkt aan leer- en werkdoelen vanuit It’s
learning. Vakdocenten leveren daarin het werk
aan.
In het trajectlokaal kunnen op hetzelfde
moment leerlingen uit verschillende
opleidingen en leerjaren aanwezig zijn,
vandaar de term trajectgroep.
De leerling krijgt van de vakdocenten dezelfde
les- en huiswerkopdrachten als de leerlingen
van de eigen klas, om achterstanden te
voorkomen.
Toetsen, proefwerken en overhoringen kunnen
in het trajectlokaal gelijktijdig met de eigen
klas worden afgenomen.
Voor een leerling geldt dat de begeleiding in de
trajectgroep als algemeen doel heeft: volledige
of gedeeltelijke terugkeer naar het reguliere
lesprogramma met de eigen klas. Waar dit niet
mogelijk blijkt wordt gezocht naar een passend
onderwijs alternatief.
De ondersteuning door de trajectgroep
begeleider richt zich op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling, maar tevens op
de cognitieve ontwikkeling, het ‘leren leren’ en
het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Judith Bulthuis, orthopedagoog DEOC
locatie Saturnus (HAVO/ VWO)
j.bulthuis@candea.nl

Marieke Ooijman, orthopedagoog DEOC
locatie Eltensestraat (VMBO BB/KB en MAVO)
m.ooijman@candea.nl

Openingstijden Trajectlokaal
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30

Gerdi Schopman, trajectgroep begeleider DEOC
g.schopman@candea.nl

