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Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel: een verplicht document waarin scholen beschrijven welke 
ondersteuning zij aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bieden. Het 
schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens de 
ambities van de school. Het biedt het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland, waarin de v(s)o-
scholen samenwerken, de mogelijkheid om zicht te krijgen of binnen het voortgezet onderwijs 
voldoende sprake is van een dekkend netwerk van ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. 
Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning en kunnen wij de 
ondersteuningsbelofte ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders/verzorgers de mogelijkheid 
om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig 
heeft.   
 
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig 
hebben, is georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld 
extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. 
Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, een document waarin 
een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft 
en van de ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden; de ambities. 
Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt en extra ondersteuning: dit 
betreft de vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning. Extra ondersteuning 
kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de 
school.   
 

1 Inleiding  
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In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerlingpopulatie 
weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, vooral in het kader van 
passend onderwijs: de onderwijsvisie. Daarnaast geven wij een beeld van het openingsjaar en onze 
leerlingen. 

2.1 Contactgegevens  

Naam:  Saga Driehuis  
Type school:  Agora-onderwijs voor vmbo-t, havo,vwo  
Adres:  Nicolaas Beetslaan 3, 1985 HH Driehuis  
Telefoon:  0634300834  
E-mail:  Info@sagadriehuis.nl  
Website:  Https://sagadriehuis.nl/ 
 

2.2 Visie op onderwijs en ondersteuning  

Stel je eens voor: je hele schooltijd lang leer je dingen die je echt interesseren.  Jij bepaalt jouw leerdoelen, 
terwijl je leraar je daar steeds in begeleidt. Je gaat met plezier naar school, ontdekt waar je goed in bent 
en wat je wilt leren. Je kiest jouw profiel pas zodra je daaraan toe bent. En ondertussen leer je alles wat je 
nodig hebt om examen te doen en te slagen. Dit is toch geweldig?  

Dit is in kindertaal ‘het waarom’ van Saga Driehuis: op Saga leren kinderen zichzelf kennen, ontdekken 
zij welke rol ze in de maatschappij willen vervullen en welke weg er heen leidt.  Het Agora-concept is de 
nieuwe manier van organiseren van leerprocessen voor leerlingen. Nadruk daarbij ligt op het leren 
binnen contextrijke situaties waarin leerlingen zich motiveren om vooral ook zelfregulerend en 
samenwerkend te leren. De leerlingen leren vanuit eigen interesses en hierbij volgen ze een 
gepersonaliseerde, niet gedefinieerde, leerroute. Binnen hun eigen leerroute gaan ze op zoek naar 
antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen (challenges). Elke onderzoeksvraag wordt vanuit minimaal 
één van de vijf Agora werelden bekeken: de maatschappelijke, sociaal ethische, wetenschappelijke, 
spirituele en/of artistieke wereld.  

Er is vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. De coachende rol van de docenten is hierbij van essentieel 
belang. Zij zijn de steun en toeverlaat van iedere leerling, zij stellen samen met de leerling en de ouders 
hoge eisen aan het resultaat en de brede ontwikkeling van de leerling. Ook ouders en andere 
belangstellenden spelen een belangrijke rol bij Agora. Zij helpen op vrijwillige basis mee en delen hun 
expertise en/of passie met de kinderen door bijvoorbeeld inspiratiesessies te geven, mee te helpen bij 
challenges en het aanbieden van bedrijfsbezoeken en stages.  

De leerlingpopulatie op Agora is een afspiegeling van de maatschappij. In de heterogene stamgroepen 
zitten 12-18 leerlingen per coach met verschillende instroomprofielen, leeftijden en economische en 
culturele achtergronden. Er is geen onderscheid in niveaus, er is kansengelijkheid en er kan gebruik 
worden gemaakt van een zogenaamde ‘brede’ brugklas van maximaal 3 jaar.   

2 Algemene informatie  
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In de toekomst zal de school in veilige, relatief kleine communities verdeeld worden; in deelscholen van 
zes tot tien coachgroepen met evenzoveel fulltime coaches (en daarnaast stagiaires en vrijwilligers).  
Leerlingen kunnen op vmbo-t, havo of vwo-niveau eindexamen doen, binnen het aantal jaren dat 
daarvoor staat. Alleen de weg naar het examen toe, wordt anders ingevuld. Interactie met de leerling is 
de sleutel van ons onderwijs; wij investeren dagelijks in kleine en grote gesprekken die vorm en richting 
geven aan de ontwikkeling van het kind.   

Check-in gesprek is om de modus te peilen, te checken wat het kind gaat doen voor de challenge 
die dag en wat het nodig heeft bij dit proces/product. Check-out gesprek is om te kijken of het kind 
na de schooldag weer met een prettig gevoel naar huis gaat. Langere coachgesprekken zijn op 
wekelijkse basis. Daarnaast zijn er op bepaalde momenten gesprekken over specifieke zaken: een 
Checkpointgesprek gaat over een nieuwe stap in de ontwikkeling van een vaardigheid. Het nieuwe 
punt op een ontwikkelingslijn wordt vastgelegd, bewezen en beschreven in de Voortgangsmonitor. 
Een Review is een evaluatiegesprek als een challenge is volbracht of beëindigd. Het hele onderzoek 
dat leidde tot een product wordt onder de loep genomen door de leerling middels een reflectie op 
proces, product en modus. Dit wordt besproken en beschreven in de Challenge monitor.   

Het aantal coachgesprekken dat een kind heeft is afhankelijk van de behoefte van de leerling. In 
principe heeft elke leerling twee coachgesprekken per week, maar dit kan verschillen. Elke leerling krijgt 
begeleiding op maat bij Saga Driehuis en elke leerroute is uniek. Iedereen wordt, met respect, ongelijk 
behandeld.   

2.3 Onze leerlingen  

Op Saga Driehuis wordt volgens het vernieuwende Agora-concept lesgegeven en dit onderwijs is zeer 
breed toegankelijk. De persoonlijke leerroute, intensieve begeleiding van de coach en de betrokkenheid 
van de ouders maken Saga Driehuis een plek waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich, in hun eigen 
tempo, mogen ontwikkelen. Agora-onderwijs vraagt wel eigenaarschap en een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid van de leerling. Daarom is het van belang dat de leerling zichzelf (min of meer) 
herkent in het volgende lijstje: 

1. Je wilt ontdekkend leren en/of pionieren, ook buiten school 
2. Je vindt het fijn als je dingen zelf mag verzinnen 
3. Je kunt jezelf bijsturen, of vraagt om hulp als iets niet lukt 
4. Je kunt samenwerken en rekening houden met anderen 
5. Je houdt van feedbackgesprekken én van feedback geven 
6. Je bent dapper of wilt dat graag zijn 
7. Je bent onderzoekend, ondernemend of nieuwsgierig 
8. Je bent creatief, beeldend, technisch, praktisch of verhalend 
9. Je bent kritisch, durft anders te denken of staat open voor nieuwe ideeën 
10. Je kunt je goed uiten (in woord of beeld) of wilt dit graag leren  
11. Je houdt van uitdagingen, zoekt zelf naar oplossingen of vraagt om advies 
12. Je vindt het leuk als je ouders betrokken zijn bij school 
13. Je ouders vinden het leuk om intensief betrokken te zijn bij school 
14. Je vindt het fijn als je veel contact hebt met coaches en leerlingen 
15. Je kunt zelfstandig en geconcentreerd werken 
16. Je kunt wachten op feedback op de daartoe beschikbare momenten 
17. Je kun je eigen tijd indelen en zinvol maken 
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Bij de toelatingsprocedure, de oriëntatie- en aanmeldfase, het motivatiegesprek en de overdracht vanuit 
de vorige school wordt in kaart gebracht in hoeverre kinderen een ondersteuningsbehoefte hebben en 
in goed overleg advies geven of plaatsing op Saga wenselijk en haalbaar is voor het kind en de school. 
 



Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 7 

3 Ondersteuningsprofiel 
3.1 Inleiding  

Wij bieden vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gezien, intern of in 
samenwerking met ketenpartners de volgende basisondersteuning: 

1. Samenwerking met ouders en informatie naar de ouders bij toewijzing van ondersteuning   

Er is sprake van educatief partnerschap met ouders: ouders zijn samen met de school verantwoordelijk 
voor de schoolloopbaan van hun kind. De ouders worden daarom in een vroeg stadium ingeschakeld als 
er problemen zijn, of als de school bepaalde maatregelen wil nemen of nodig acht. In het schoolplan, 
ondersteuningsplan en de schoolgids is op hoofdlijnen beschreven wat ouders van de school mogen 
verwachten en wat de school van ouders verwacht. Ouders en school hebben een informatieplicht naar 
elkaar, zodat de school en ouders over en weer in staat worden gesteld verantwoordelijkheid te nemen 
in de ondersteuning van de leerling. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een gelijkwaardige 
relatie tussen ouders en school, met waardering voor elkaars deskundigheid.  

Daarnaast bieden wij: 
- Een community-school met actieve participatie van ouders 
- Regelmatig overleg tussen coaches en ouders.  
- 4 community-avonden per jaar 

2. Zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als voor medewerkers  

De school zorgt voor een sociaal en veilig klimaat. Op hoofdlijnen zijn hierover beleidsafspraken gemaakt 
en schriftelijk vastgelegd. Ook is vastgelegd welk gedrag er van de leerlingen verwacht wordt.   

Daarnaast bieden wij: 
- Kleine coachgroepen. Om de coach de juiste eerstelijns zorg te kunnen laten bieden dient deze een 
beperkte groep leerlingen onder zijn/haar hoede te hebben. Beginnende coaches starten daarom met 12 
leerlingen. Dit loopt in het tweede en derde jaar op naar respectievelijk 15 en 18 leerlingen.  
- Er wordt zeer sterk ingezet op - en er wordt veel tijd en moeite gestoken in- het creëren van een goede 
relatie met de coach, met leerlingen van de coachgroep en met de rest van de community. Leerlingen 
kunnen hun eigen werkplek inrichten en behouden die gedurende het hele jaar. Daardoor voelen ze zich 
ook meer ‘thuis’ en veiliger. Het dagelijks invullen van een modus bord en het bespreken van allerlei zaken, 
anders dan school, met de coach zijn manieren om aan de veiligheid te werken  
- Tevredenheidonderzoek t.a.v. veiligheid op school: Jaarlijks willen we de veiligheid monitoren bij 
leerlingen en ouders door het afnemen van een enquête.  

3. (Ortho)pedagogische en/of (ortho)didactische programma’s en methodieken, die gericht zijn op 
sociale veiligheid en cognitieve ontwikkeling en ondersteuning  

Voor leerlingen die dit nodig hebben zijn methoden en materialen beschikbaar gericht op zowel leren als 
gedrag, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining of training om faalangst te verminderen. Iedere leerling 
heeft een eigen eerste aanspreekpunt (mentor). De school heeft rollen en verantwoordelijkheden van 
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interne ondersteuners vastgelegd. Er is een functionaris voor de keuzebegeleiding. Op school wordt 
aandacht besteed aan het aanleren van schoolse vaardigheden zoals agendabeheer, 
huiswerkvaardigheden, tas inpakken. 

Daarnaast bieden wij: 
- Bij Saga is trajectbegeleiding inclusief: coaches hebben intensief contact met leerlingen en ouders en het 
coachend begeleiden van leerlingen is een pijler van de Agoriaanse onderwijsvisie.  
- Coachgesprekken en checks op modus en proces. Elke coach heeft dagelijks sowieso twee gesprekken 
met elke leerling: check-in en check-out. Daarnaast is er circa twee keer per week een coachgesprek van 
circa dertig minuten. Elke leerling krijgt dus minimaal twee uur onverdeelde aandacht van de coach per 
week.  
- Zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen;  
- Een handelings- en opbrengstgerichte aanpak bij het verlenen van ondersteuning aan leerlingen. Iedere 
leerling heeft een eigen eerste aanspreekpunt (coach).  

4. Preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met ketenpartners) kan bieden  

De school wil (samen met andere instellingen) leerlingen ondersteunen door problemen op te lossen en 
te voorkomen door middel van:  
• Tijdige bespreking van signalen met ouders  
• Inzet van schoolmaatschappelijk werk/ CJG-coach  
• Integrale aanpak ziekteverzuim, waarin alle partijen goed samenwerken  
• Goede communicatie met de leerplichtambtenaar en uitvoering van het regionaal verzuimprotocol  

Een zorgcoördinator coördineert bovenstaande en andere activiteiten. De school laat waar nodig 
ketenpartners aansluiten in de gesprekken met en rond het kind. Saga neemt deel aan een 2-jaarlijks 
kernteamoverleg waarin alle kernpartners participeren. 

Zie voor het kernpartnermodel van het samenwerkingsverband Figuur 1. 

 

Figuur 1: Kernpartnermodel SWV 
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Daarnaast bieden wij: 
- De school voldoet aan de regelgeving omtrent zorgplicht: aanmelding, toelating en 
informatieverstrekking aan ouders en een klachtenregeling. Saga Driehuis wil zorgvuldig aannemen, maar 
ook zorgvuldig overdragen. Voor Saga is het dan ook essentieel dat ouders alle informatie over hun 
kinderen delen, die de naleving van onze zorgplicht mogelijk maakt. 

5. Differentiatie  

De coaches zijn vaardig in het omgaan met verschillen tussen leerlingen; de school versterkt de 
bekwaamheden en competenties van haar medewerkers. De coaches voldoen conform de Wet op de 
beroepen in het onderwijs (BIO) aan de competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)1. 
De school biedt de coaches scholing aan om hun deskundigheid te bevorderen. Coaches maken n.a.v. de 
onderwijsbehoeften van de leerling zo nodig aanpassingen in hun lessen2 op het gebied van o.a.: 
• Meer of minder dan gemiddelde cognitieve mogelijkheden  
• Specifieke psychologische of sociaal-emotionele kenmerken  
• Dyslexie en dyscalculie: de school heeft passende materialen en methodieken voor leerlingen met 

dyslexie of dyscalculie. In het dyslexie/dyscalculieprotocol is opgenomen hoe gesignaleerd en 
gediagnosticeerd wordt en tevens hoe wordt omgegaan met leerlingen met vastgestelde dyslexie of 
dyscalculie 

Daarnaast bieden wij: 
- Maatwerk voor elke leerling (met behulp van interne en externe hulp). Dit zit in de genen van ons 
onderwijsconcept. Het leerproces is maatwerk, de ondersteuning/ zorgverlening (daardoor) ook.  

6. Zorgvuldige overdracht  

Bij leerlingen met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte en bij op- en afstromende leerlingen vindt 
altijd een “warme” (=uitgebreide mondelinge) overdracht plaats. Hierbij gaat het om doorlopende leer- 
en ondersteuningslijnen, een ontwikkelingsperspectiefplan kan hiervan een onderdeel zijn. Het betreft 
zowel de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs als de overstap van de ene vo-school 
naar de andere vo-school en de doorstroom naar het mbo/ hbo/ wo. Onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht en vastgelegd op basis van schriftelijke informatie bij 
de aanmelding, aangevuld met mondelinge informatie bij de warme overdracht en informatie van ouders. 

Daarnaast bieden wij: 
- Bij alle leerlingen vindt altijd een “warme” (=uitgebreide mondelinge) overdracht plaats.  
- Wij verwachten van ouders dat zij de ondersteuningsbehoefte van hun kind vooraf melden en bespreken. 
Alleen zo kunnen wij samen nagaan of wij het onderwijs en de ondersteuning kunnen bieden die de leerling 
nodig heeft om goed te kunnen functioneren op Saga Driehuis. 

7. Registratie in een leerlingvolgsysteem  

De school beschikt over een beveiligd digitaal systeem, waarin gegevens van de leerlingen beschikbaar 
zijn voor de medewerkers en (deels) voor de ouders. Het leerlingvolgsysteem heeft als functies o.a. 

________ 

1 die competenties zijn: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk, didactisch, organisatorisch competent, competent in het 

samenwerken met collega’s en met de omgeving, competent in reflectie en ontwikkeling 

2 Op Saga zijn geen lessen, het betreft hier aanpassingen in pedagogiek en coaching 
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interne communicatie en dossiervorming. In het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkeling en 
vorderingen van de leerling, onderwijs- en ondersteuningsbehoefte (indien nodig), interventies en 
geboden ondersteuning, verzuim en incidenten en samenwerking met ouders vastgelegd. Docenten en 
andere professionals zorgen dat zij bekend zijn met de inhoud van het leerlingvolgsysteem. 
De school registreert de resultaten van ingezette acties en beoordeelt de effectiviteit en het rendement 
ervan. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden systematisch de uitstroom- en afstroomgegevens 
van de school bijgehouden.  

Daarnaast bieden wij: 
- Nauwgezette monitoring (o.a. observatie en bespreking) en snelle actie volgens de escalatieladder:  

o Wekelijks intervisie binnen coachteam over aanpak.  
o Leerlingbespreking binnen coachteam: iedere twee weken vast overleg maar het coachteam 

spreekt elkaar iedere ochtend een half uur en urgente leerling zaken worden daar dus evt. 
dagelijks besproken.  

8. Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes  

In het startjaar van Saga Driehuis beschikken wij nog niet over alle voorzieningen voor leerlingen met een 
fysieke beperking. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen lift. Wel kunnen wij in overleg met ouders 
onderzoeken of wij passende ondersteuning kunnen faciliteren voor leerlingen, afhankelijk van de 
beperking. Er zijn onderwijsprogramma’s die waar nodig zijn afgestemd op leerlingen met fysieke 
beperkingen en langdurig zieke leerlingen, bijv. aangepaste schooltijden en het thuis aanleveren van 
werk. 

9. Een protocol voor verpleegkundige en medische handelingen  

De school heeft de voorgeschreven protocollen ontwikkeld en past die ook toe. Er is vastgelegd welke 
verpleegkundige en medische handelingen mogelijk en welke onmogelijk zijn. Hierbij is de school 
gehouden aan wettelijke bevoegdheden. Zo is het verstrekken van medicijnen of injecties (uitgezonderd 
levensreddende handelingen) niet mogelijk.   

NB: Aspecten die wettelijk zijn voorgeschreven of geëist worden door de inspectie e.d. worden niet meer 
apart genoemd in deze beschrijving. Dit zijn o.a. : 
• Aanwezigheid vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinator  
• Beleid om pesten tegen te gaan  
• Melding kindermishandeling en huiselijk geweld  
• Verzuimprotocol  
• OPP voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen 
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4 Zorgstructuur  
 

 

4.1 De route van basis naar extra ondersteuning  

Omdat op Saga Driehuis de coach een grote rol heeft in het schoolse leven van het kind is deze nauw 
betrokken bij alle stappen in de ondersteuning van uw kind. Echter, de coach, het kind, de ouders of 
teamleden kunnen signaleren dat andere hulp nodig is dan de coach kan bieden. Er wordt dan gekeken 
wat er door de coach (lijn 1), binnen het team (lijn 2), al dan niet in samenwerking met het SWV geboden 
kan worden om verdere schoolgang en welbevinden mogelijk te maken.  Hieronder worden deze lijnen 
verder toegelicht. 
 
Basisondersteuning: Coach.  
De eigen coach houdt leerlingen in de gaten door middel van gesprekken met de leerling, ouders, 
observaties en gesprekken met het team en de zorg coördinator. De coach is op de hoogte van de 
overdracht van de school van herkomst en eventuele ondersteuning in de thuissituatie. 
 

Zorgstructuur binnen school: Coachteam   

Per deelschool heeft een van de coaches de kennis, kunde en extra tijd beschikbaar om leerlingen, indien 
nodig, intensiever te begeleiden en eventueel interventie te bieden. Daarnaast beschikt Saga over een 
zorgcoordinator die toeziet op alle ondersteuningsvragen en het zorgoverleg voorzit.  
 
Bij een ondersteuningsvraag waarbij de expertise van een individuele coach wordt overschreden, wordt 
de leerling besproken in het zorgoverleg en wordt deze coach ingezet. We noemen dit op Saga integrale 

trajectbegeleiding. Zodra de ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgt, stelt deze coach 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. 
 
Tijdens een multidisciplinair overleg (mdo) wordt met u en uw kind besproken wat er nodig is om goed 
te kunnen functioneren. Bij dit overleg kunnen desgewenst betrokken ketenpartners aansluiten om mee 
te denken en hulp in te zetten. Onze ketenpartners zijn de consulent van het SWV, leerplicht, de jeugdarts 
en vaste CJG coach van de school. 
 
Extra ondersteuning buiten school: samenwerkingsverband  

Zodra de ondersteuning van uw kind de extra ondersteuning binnen Saga overstijgt, zullen we het 
kernteam betrekken om te kijken of er een passende oplossing is om wel de ondersteuning te kunnen 
bieden. Hierbij kunt u denken aan een maatwerkoplossing via een individueel arrangement en de inzet 
van een bovenschoolse voorziening, zoals de +VO. Blijkt het niet mogelijk om uw kind binnen Saga 
passend te ondersteunen, kijken we samen met alle betrokkenen wat de best passende vervolgplek is. 
 
Voor een goede samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling nemen de zorgcoördinator en de 
integrale trajectbegeleiding van Saga deel aan de bijeenkomsten van het SWV. 
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Nicolaas Beetslaan 3 
1985 HH Driehuis 
 
T +31 (0)6 34 30 08 34 
E h.albregts@sagadriehuis.nl 
I www.sagadriehuis.nl 


