Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VMBO4you:
Leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en gerelateerde
leerproblemen
Het toekennen van plaatsing binnen het zorgarrangement VMBO4you gebeurt op basis van de combinatie van
vastgestelde kind kenmerken en de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
De leerling heeft ondersteuningsbehoeften ten aanzien van A t/m E. Als blijkt dat de leerling niet al deze
ondersteuningsbehoeften heeft, kan beredeneerd worden afgeweken.

Kenmerken van het kind

Extra onderwijs- en
zorgbehoeften

Indicatoren voor onderwijs aan leerlingen met ernstige
gedrags- of psychiatrische problematiek

Er is sprake van gedrags- en/of psychiatrische
problematiek, waarbij het doorstroomperspectief
beoogt dat het kind binnen een ‘reguliere’ VMBO
setting zijn/haar diploma kan halen.
A. Emoties en persoonskenmerken

De leerling vraagt om meer dan gemiddelde
ondersteuning op het gebied van (regulatie van)
emoties en persoonskenmerken.

De leerling vraagt meer dan gemiddeld individuele
aandacht van de docent op het gebied van gedrag
(bijvoorbeeld m.b.t. het opvolgen van instructies, het
omgaan met autoriteit, onrust veroorzaken, op eigen
gedrag reflecteren). De leerling maakt aantoonbaar
vooruitgang op bovenstaande kenmerken.

De begeleiding van de leerling vereist specialistische
kennis van de docent/het team m.b.t.
gedragsproblematiek en/of gedragsstoornissen.
B. Omgaan met anderen

De leerling vraagt meer dan gemiddeld om
ondersteuning in de omgang met anderen en
is daarin ontwikkelbaar.
C. Voorwaarden om te kunnen leren

De leerling heeft behoefte aan een omgeving, waarin
veel (pedagogische) veiligheid, structuur en
consequent handelen wordt geboden.

De leerling is leerbaar.

De leerling vraagt meer dan gemiddeld individuele
aandacht van de docent (bijvoorbeeld m.b.t.
werkhouding, concentratie, taakgerichtheid,
zelfcontrole, plannen, organiseren, motivatie). De
leerling is daarin ontwikkelbaar.
D. Didactische begeleiding

De leerling kan het reguliere VMBO programma
volgen en is leerbaar. Daar waar nodig kan
aangepast lesmateriaal/aangepaste lesstof worden
aangeboden.
E. Integrale onderwijs- en zorgbehoeften

De leerling heeft zowel in het onderwijs als in de
thuissituatie/vrijetijdsbesteding meer dan gemiddeld
een ondersteuningsbehoefte ten aanzien van
zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en/of
gedrag.

Benodigde rapportage


Onderzoeksgegevens die de
kenmerken van het kind
onderbouwen.



Onderzoeksgegevens die de
aanvraag onderbouwen.
Geëvalueerd OPP, waarin de
onderwijs- en zorgbehoeften in
relatie staan tot de
geformuleerde doelen.



Ontoereikende
ondersteuningsstructuur

Aantoonbaar ontbreken van passende ondersteuning in
het regulier onderwijs vanuit de basisondersteuning en
vanuit de extra ondersteuning aan de hand van
geformuleerde onderwijs- en zorgbehoeften.



Geëvalueerd OPP

