
1 

Overzicht ondersteuning Vox College  
 
A. De kracht van de school  

Vox College is een school met een geheel nieuw onderwijsconcept gericht op betekenisvol leren door middel van het samen werken in 
projecten met leerlingen van verschillende onderwijsniveaus. We werken in vakoverstijgende projecten die relevant zijn voor de 
samenleving. We willen leerlingen kennis en ervaring meegeven om ze voor te bereiden op de toekomst. We bieden daarbij begeleiding en 
uitdaging op maat. 
 
We werken met de pedagogische driehoek leerling-school-ouders en willen het beste uit de leerling halen. We richten ons op een veilig 
pedagogisch klimaat en zijn ervan overtuigd dat relatie, autonomie en competentie leiden tot leren. Leerlingen vormen leerteams welke door 
een leerteamcoach begeleid worden, gericht op een sterkte basisondersteuning waar elke leerling gezien wordt. Daarnaast bieden we op alle 
vlakken intern extra ondersteuning indien daar behoefte aan is. Vox College is een school waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, motivatie, 
onderzoekend leren en ontdekken belangrijk zijn en waarbij we samen werken naar het hoogst haalbare uitstroomniveau.   

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school 

Ondersteuning bij taal- 
en rekenen 

Basis Intern Extern 

Taal  
 

- Screening dossier op 
achterstanden 
- Toetsen diataal 
- Zelfstudie extra Nederlands  
- Verlengde instructie  

- Remedial teaching (RT)   

Dyslexie 
 

- Dyslexieprotocol  
- Individuele faciliteitenkaart: Extra 
tijd - aangepaste normering 
spelling - voorleessoftware - 
gebruik laptop - extra mondeling 
- Advies ouders  

- RT   

Rekenen  
 

- Screening dossier achterstanden 
- Toetsen diataal 
- Zelfstudie extra 
rekenen/wiskunde 
- Programma Smart-Rekenen 

- RT 
- Aangepaste leerdoelen Smart-
Rekenen (reken coördinator)  
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Dyscalculie 
 

- Dyscalculie 
- Individuele faciliteitenkaart:  
(Extra tijd – gebruik rekenkaarten)  
- Zelfstudie extra wiskunde  
- Advies ouders 

- RT   

 

Ondersteuning bij 
intelligentie 

Basis  Intern  Extern 

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

- Differentiatie projectmatig 
werken   
- Verdiepende opdrachten 
- Versnellen 

- Begeleider Passend Onderwijs 
(BPO) 
- Training effectief leren 

 

Disharmonische 
intelligentie 

- Projectmatig werken  
- Verlengde instructie 
- Gebruik laptop 

- BPO 
- Training effectief leren 

 

 

Ondersteuning bij 
motivatie en leren 

Basis Intern Extern 

Motivatie en 
concentratie 

- Coachgesprekken 
- Ondersteuning docenten tijdens 
les door activerende didactiek en 
projectmatig werken (betekenisvol 
leren)  
- Zelfstudie-uren (keuze)  
- Onderdeel VOX vaardigheden 
- Loopbaan oriëntatie (LOB)  

- BPO 
- Training effectief leren 
- VOXtra (maatwerk)   
 

- Ouder Kind Team (OKT) 
- Schoolarts 
- Leerplicht  
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 

Studievaardigheden: 
plannen en organiseren, 
taakgericht werken 

- Coachtijd en coachgesprekken 
- Ondersteuning docenten tijdens 
les en projecttijd  
- Aandacht voor gezamenlijk 
plannen (middels VOX agenda)  
- Onderdeel VOX vaardigheden 

- BPO 
- Training effectief leren 
- VOXtra (maatwerk)  

- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 
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- Begeleid inlevermoment op 
vrijdag 
- Zelfstudie-uren 
- Studiewijzers Magister 

 

Ondersteuning bij 
sociaal-emotioneel 
functioneren 

Basis Intern Extern  

Sociale vaardigheden 
 

- Coachtijd en coachgesprekken 
- Extra gesprekken/ondersteuning 
door coach 
- Aandacht voor groepsvorming 
- Gouden weken 
- Onderdeel VOX vaardigheden 
- Training Rots&Water tijdens 
gymlessen 
- Groepswerkplan per leerjaar  

- BPO 
- Gesprekken vertrouwenspersoon 
- VOXtra (maatwerk)  

- OKT 
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 

Angst en stemming 
(incl. faalangst)   

- Coachtijd en coachgesprekken 
- Extra gesprekken/ondersteuning 
door coach 
- Deelname aan Gouden weken 
- Onderdeel VOX vaardigheden 
- Groepswerkplan per leerjaar  

- BPO 
- Training: faalangst 
- Training: examenvrees 
- Gebruik rustige ruimte  
- Gesprekken vertrouwenspersoon 
 

- OKT  
- Schoolarts  
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 

Ontwikkelings- & 
gedragsproblematiek 
 

- Individuele handelingsplannen 
- Extra gesprekken/ondersteuning 
door coach 
- Scholing en professionalisering 
van docenten 
- Inzet gedragskaarten 

- OPP (ontwikkelperspectiefplan) 
met handelingsgerichte afspraken 
- Gesprekken vertrouwenspersoon 
- VOXtra (maatwerk)   
 

- OKT 
- Schoolarts 
- TOP-klassen Noord  
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening  

Middelengebruik en 
verslaving 

- Screening GGD leerjaar 2 en 4  - Gesprekken vertrouwenspersoon 
 

- OKT 
- Schoolarts en schoolverpleegkundige 
bij uitval op screening  
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- Preventief programma in 
coachleerlijn (Trimbosinstituut) 
met ouderbetrokkenheid 

- Gesprekken vertrouwenspersoon 
Trimbosinstituut  
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 

 

Ondersteuning bij 
fysieke en zintuiglijke 
beperkingen 

Basis  Intern Extern 

Slechtziendheid, 
slechthorendheid, 
motorische 
beperkingen/ beperkte 
mobiliteit, beperkte 
belastbaarheid, 
chronisch ziek 

- Extra contact coach-leerling-
ouders 
- Ondersteuning coach en 
docenten 
- Protocol medicijn verstrekken en 
medisch handelen 
- Aanpak Gezonde School  

- Noodzakelijke 
hulpmiddelen/aanpassingen 
gericht op de individuele leerling, 
binnen de mogelijkheden van 
school 
- Aangepast lesrooster/programma 
- VOXtra (maatwerk)  

- Schoolarts  
- OKT 
- Leerplicht 

 

Ondersteuning thuis en 
vrije tijd 

Basis Intern Extern 

Ondersteuning 
thuis/vrije tijd 

- Extra contact coach-leerling-
ouders 
- Extra ondersteuning coach 

- Gesprekken vertrouwenspersoon  - Schoolarts 
- OKT 
- Samenwerking externe betrokkenen 
zoals jeugdbescherming (JBRA), GGZ, 
opvoedpoli etc.  
- Doorverwijzing jeugdhulpverlening 

 


