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Het is voor sommige leerlingen tijdelijk niet mogelijk 
om onderwijs te volgen op een reguliere school 
voor voortgezet onderwijs, ook niet met extra 
ondersteuning. Voor deze leerlingen is er, binnen 
het VSO van de Onderwijsgroep Amersfoort, de 
mogelijkheid tot plaatsing in een observatietraject. 
Dit arrangement heeft als doel te onderzoeken of en 
hoe de leerling kan terugkeren naar de eigen school. 

Axia College
voortgezet speciaal onderwijs

Een observatieperiode kan vormgegeven worden in 
de Sluisklas van het Axia college, locatie Vondellaan, of 
in de reguliere klassenstructuur van één van de drie 
afdelingen. In dit document wordt beschreven hoe er 
inhoud wordt gegeven aan een dergelijk arrangement, 
wat ouders en scholen kunnen verwachten en welke 
afspraken er zijn. 

Vooraf Samenwerkingsverband 
V(S)O Eemland

Als, ondanks alles wat de VO school kan bieden en 
organiseren, de leerling onvoldoende ondersteund 
kan worden op het VO, wordt na overleg met 
ouders het Zorgplatform van SWV-V(S)O Eemland 
ingeschakeld. Het Zorgplatform biedt consultatie, 
informatie en advies aan de VO school. Vanuit het 
Zorgplatform wordt tevens besloten of een leerling 
in aanmerking komt voor een observatieplek 
in het VSO van het Axia college. Vanuit het 
SWV-V(S)O Eemland wordt een trajectbeleider 
toegewezen die een coördinerende rol vervult 
in het observatietraject. In het Zorgplatform zit 
tevens vertegenwoordiging van het Axia college 
(gedragswetenschapper van het Aanmeldloket) om 
mee te denken over casuïstiek.  

3



4 5

Als een leerling in aanmerking komt voor het observatietraject, dan worden ouders en leerling 
geïnformeerd door de VO school en / of trajectbegeleider. Vervolgens wordt de leerling aangemeld bij 
het Aanmeldloket van het Axia college, waarbij de school van herkomst de volgende zaken dient aan te 
leveren: 

Het meeste recente ontwikkelingsperspectiefplan met een evaluatie waarin een gerichte 
ondersteuningsvraag voor het Axia College staat geformuleerd.

Overzicht van didactische gegevens (niveau en cijfers van de verschillende vakken).

Recente hulpverlenings- en onderzoekverslagen.

Van aanmelding tot plaatsing

Nadat alle partijen akkoord zijn met het in gang zetten van een observatietraject én de benodigde 
dossierinformatie is door het Aanmeldloket ontvangen, wordt een intakegesprek georganiseerd. Het 
intakegesprek vindt plaats op de betreffende locatie van het Axia college. Bij dit gesprek zijn de leerling, 
ouder(s)/verzorger(s), vertegenwoordiging school van herkomst, de trajectbegeleider, de orthopedagoog 
van het Axia College en (indien mogelijk) de nieuwe mentor aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt er 
inhoudelijk ingegaan op de observatieperiode, worden er doelen opgesteld voor de leerling en wordt het 
samenwerkingscontract door alle betrokkenen ondertekend.

VO School

Samenwerkingsverband

Aanmeldloket

Axia College

Plaatsing

Aanmelding Zorgplatform

Dossierverwerking

Intakegesprek

Start na ontvangst lesmaterie

Figuur 1 Schematische weergave aanmeldprcedure
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Werkwijze
De tijdsduur van het observatietraject is maximaal 15 
weken. Na vijf weken vindt de eerste evaluatie plaats 
en na tien weken de definitieve evaluatie, waarin 
een advies wordt uitgesproken gebaseerd op de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 

Er zijn drie vervolgtrajecten mogelijk:

1. (Gefaseerde) terugkeer naar eigen VO school.
2. Plaatsing op een andere VO school.
3. Aanvraag TLV voor plaatsing op een VSO  
 school.

Bij het evaluatiegesprek zijn de leerling, ouder(s)/
verzorger(s), vertegenwoordiging school van 
herkomst, de trajectbegeleider, de orthopedagoog 
van het Axia College en de mentor van het Axia 
college aanwezig. De termijnen kunnen in onderling 
overleg afwijken, mits altijd gecommuniceerd met en 
goedgekeurd door het SWV-V(S)O Eemland.

Plaatsing in de Sluisklas van 
het Axia college 
De Sluisklas is gevestigd in het gebouw van het Axia 
college, locatie Vondellaan. De klas is afgezonderd van 
de bestaande structuur. Het heeft een eigen ingang, 
eigen schooltijden en een aparte pauzeplek. Deze 
klas heeft capaciteit voor maximaal tien leerlingen. 
Er wordt gewerkt met een vaste mentor, die de 
gehele dag de leerlingen ondersteunt en begeleidt. 
De leerlingen zien gemiddeld één dag in de week een 
andere docent, waardoor de mentor van de Sluisklas 
in de gelegenheid wordt gesteld om intake- en 
evaluatiegesprekken te voeren en het nazorgtraject te 
verzorgen. 

In de klas werken de leerlingen veelal zelfstandig uit 
de boeken en lesmaterialen aangeleverd door de 
verwijzende school. Dit betekent dat er leerlingen 
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van verschillende leerjaren en niveaus onderwijs 
volgen met elkaar. Iedere leerling heeft zijn of haar 
eigen werk- en toetsplanning die door de mentor 
nauwlettend wordt gemonitord. Het is van belang 
dat de leerling voor de start in de Sluisklas beschikt 
over alle (werk)boeken. Daarnaast dienen planningen, 
opdrachten, nakijkwerk, toetsen en eventueel andere 
zaken in het bezit te zijn van de mentor van de 
Sluisklas.

Er vindt intensief contact plaats tussen ouders/ 
verzorgers en de mentor van de Sluisklas. Tevens 
wordt de school van herkomst op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen op ieder vlak.  Indien 
nodig zullen er contactmomenten plaatsvinden met 
hulpverlening.
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De plaatsing in de klassenstructuur van het Axia college
Een observatietraject op het Axia college zal in eerste instantie worden vormgegeven in de Sluisklas van het Axia 
college, locatie Vondellaan. Indien deze klas vol zit, of als er andere contra-indicaties zijn voor plaatsing in de 
Sluisklas, kan een observatietraject ook worden vormgegeven in de klassenstructuur van één van de afdelingen 
van het Axia college. Dit betekent dat de leerling wordt geplaatst in de lesgroep, met andere VSO leerlingen. 
Het Axia college kent drie afdelingen in Amersfoort (locatie Vondellaan, Utrechtseweg, Liendertseweg). 
Besluitvorming ten aanzien van plaatsing in de Sluisklas of in de klassenstructuur, wordt gedaan door de 
orthopedagoog van het Aanmeldloket, in samenwerking met de gedragswetenschappers van het Axia college. 
Het observatietraject kent dezelfde vorm en inhoud als in de Sluisklas, waarbij er wel gekozen kan worden om 
de leerling mee te laten draaien met het lesmateriaal van de groep in de plaats van het lesmateriaal van de VO 
school. De keuze hiervoor zal in onderling overleg plaatsvinden.  
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De leerling blijft ingeschreven staan bij de 
verwijzende VO school. Dat betekent dat de school 
verantwoordelijk is voor:

Het aanleveren van lesmateriaal.

Het aanleveren, nakijken en verwerken van 
toetsen.

Het aanleveren van alle didactische 
informatie, door één contactpersoon.

De aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV), indien 
nodig.

Ondersteuning bij eventuele aanmelding bij 
een andere V(S)O. 

Melding Leerplicht bij veelvuldig verzuim.

Verantwoordelijkheden van de 
VO school
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Verslaglegging
De mentor van het Axia college beschrijft enkele keren 
per week wat er gesignaleerd wordt bij de leerling in het 
leerlingvolgsysteem van de school (SOM Today). Ook de 
aanwezigheid van de leerling wordt genoteerd in SOM 
Today. Na elke evaluatie worden notulen van het gesprek 
verspreid naar alle betrokkenen. Na de tweede evaluatie 
wordt er een eindverslag geschreven, door de mentor en 
orthopedagoog, met een argumentatie van het uiteindelijke 
advies. Het eindverslag wordt naderhand verstuurd naar 
alle betrokken partijen middels mail en/of post. 

Expertise
De mentor op het Axia college is een ervaren 
docent, met ervaring in het VSO. De docent is 
in staat om de leerling didactisch te begeleiden 
op uiteenlopende leergebieden. De mentor 
begeleidt de leerling en ouders intensief, en 
indien nodig kan interne expertise ingezet 
worden. Denk aan de; coach, orthopedagoog en 
intern begeleider / zorgcoördinator. 
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Als een leerling terugkeert naar dezelfde op een andere VO school, dan wordt vanuit het Axia college nazorg 
geboden. In het kader van nazorg zijn er diverse opties, die per leerling kunnen verschillen. De invulling van het 
nazorgtraject vindt plaats op basis van de vraag van de school. Enkele voorbeelden:

Er vindt een terugkeergesprek of intakegesprek plaats op de V(S)O school, waarbij de 
mentor van het Axia college aansluit. 

De mentor van het Axia college licht het eindverslag toe aan het docententeam van 
de school, waarbij concrete handvatten geboden worden. De docenten worden in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 

De mentor van het Axia college volgt de voortgang van de leerling, middels regelmatig 
telefonisch overleg met de VO school. 

De mentor van het Axia college wordt op afroep benaderd door betrokkenen van de VO 
school als er vragen zijn (collegiale consultatie), ook later in het traject en op preventieve 
basis. 

Nazorg


