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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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O
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G
G

D
 check leerjaar 

2 en 4

O
verig

GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GUIDO
Amersfoort

Arnhemseweg 
Paladijnenweg

√ √ √ 530/987 GUID. √ Met o.a. orthope-
dagoog, ondersteu-
ningscoördinator

√ i-avo voor onderbouw havo-vwo (extra instructie en aandacht) 
Structuurklas voor 3e jaars havo-vwo 
Aansluiting bij specifieke onderwijsbehoefte leerling (opp)

GUID. Ondersteuning vindt geintegreerd plaats 
Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken (hgw) 
Leraren observeren en geven planmatig les

√ √ √ Rekenspecialist Kurzweil, lesapp en word 
Hanteren normen landelijk dyslexieprotocol

GUID. √ √ Speciale werkplekken 
Leermiddelen
Afspraken medicatie 
Ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

- GUID. Individuele begeleiding afgestemd op de onderwijsbehoefte 
Prikkelarme werkplek 
Begeleiding door Master SEN-specialist

√ √ Covey 
Rots en Water 
Kubusspel 
Kanjertraining

Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedrags- 
specialist

GUID. √ Door gekwa-
lificeerde 
docenten

Oplossingsgerichte gesprekken 
met counselor 
Coaching remedial teacher (rt)

Kanjertraining 
Interventies n.a.v. SAQI 
Begeleiding door gedragsspecialist

√ GUID. Mentorgroepen en studiebegeleider √ √ Extra digitale taallessen 
Samenwerking Kentalis voor 
tos 

Voortgang bijgehouden  
door cito’s 
Begeleiding door  
rekenspecialist

GUID. Digitale hulpmiddelen √ √ GUID. Plus-modules i.s.m. Radbouduniversiteit √ √ √ Schoolpsycholoog 
Studiebegeleider

GUID. √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mentor √ √

AMERSFOORTSE BERG
Amersfoort

√ √ 1221 AM.B. √ Met o.a. orthope-
dagoog

√ Ondersteuning door juniormentoren. 
Bijles door leerlingen bovenbouw. 
Steunlessen (ne/en). Remedial teaching. (rt) 

AM.B. Toepassing verschillende werkvormen in lessen van 50 
minuten

√ √ √ √ √ Extra ondersteuning Sprint AM.B. √ √ Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsy-
choloog 
Mindfulness

Coach 
Counseler

AM.B. Leerlingcoaches onder begeleiding van schoolpsycholoog 
Mindfulness

√ AM.B. √ Coaches 
Counseler 
Mindfulness

√ √ AM.B. Studielessen 
Juniormentoren 

√ Intensieve toetsing en training 1e jaar AM.B. Stichting 
Ziezon en reva-
lidatiecentrum

AM.B. √ √ AM.B. √ Mrt √ √ √ Mentor √ √

VMBO TRIVIUM 
Amersfoort

√ √ 340 V.TRI. √ Met o.a. orthope-
dagoog: screening 
dossier

√ Indien nodig: handelingsplan of ontwikke-
lingsperspectiefplan (opp)

Maatwerk-uren voor kernvakken. 
Differentiatie op niveau.  
Keuzevakken leerjaar 2 t/m 4. Onderwijsassistent.

V.TRI. Trivium-uren voor leren leren 
Docenten en mentoren gecoached door interne coach 
en mentorcoach

√ √ Time-out/
opvang-
ruimte

√ Dyslexie- en dyscalculiecoach V.TRI. √ Zelfbeeldtraining Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau

Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docent-
niveau

V.TRI. Kennis en deskundigheid aanwezig 
Inzet interne coach op leerling- en docentniveau 
Training Rots en Water met specialisatie ass

Socialiseren leerjaar 1 
Loopbaancompetentie en - reflectie

V.TRI. √ Training PEP (zelfbeeld) 
Evrt (frt) 
Omgaan met tos

Omgaan met gedragsproblemen 
Pedagogisch medewerker

√ V.TRI. Trivium-uren voor leren leren √ √ Technisch lezen Mediumsetting Kentalis V.TRI. √ V.TRI. 2 op 1 klas Pedagogisch medewerker V.TRI. √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T ATRIUM
Amersfoort

√ √ √ 978 ATRI. √ Indien nodig Bijles aan onderbouw door bovenbouwleerlingen ATRI. √ Dyslexiecoördinator ATRI. √ ATRI. √ ATRI. Mindfulness Tegen vergoe-
ding

√ ATRI. Leeskist taalbevordering 
Extra lessen taalondersteuning

ATRI. √ ATRI. Extra vakken Coach & Co ATRI. √ √ Coördi-
nator

√ Mentor √ √

PRO33 COLLEGE
Amersfoort

√ 237 PR.33 √ Met o.a. orthope-
dagoog

Iedere leerling een individueel ontwikkelplan 
Verschillende niveaus en instructies

PR.33 Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaardelijk 
Oplossingsgericht werken 
Versterken eigenaarschap leerlingen

√ PR.33 Trainingen Trainingen Trainingen PR.33 Op maat 
Vast aanspreekpunt leerling 
Stagebegeleiding ‘Wat werkt’

Baaz voor praktijkonderwijs PR.33 √ Weerbaarheidstrainingen o.a. seksualiteit relatievorming 
Kracht van 8 
Vriendenprogramma’s

PR.33 Maatwerkuur √ Samenwerking Kentalis voor tos 
Logopedie 
Niveaugroepen

PR.33 Op maat, o.a. tolken √ PR.33 √ PR.33 √ √ √ Meiden-
venijn

√ Mentor √ √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

WELLANT COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ √ 371 WEL.C. √ √ Begeleidingsteam met o.a. orthopedagoog, 
expertise, zorgcoördinator, coördinator 
onderwijsondersteuning (didactiek, rt)

Keuze-uren voor extra instructie, oefening en verdieping WEL.C. Contextrijk leren door o.a. gebruik van digitale 
 leermiddelen

√ √ √ √ WEL.C. √ √ Maatwerk indien nodig WEL.C. Maatwerk indien nodig √ Leefstijl WEL.C. Leefstijl 
Maatwerk indien nodig

Tegen vergoe-
ding

Geïntegreerd in 
de lessen

WEL.C. Extra digitale rekenlessen WEL.C. √ √ WEL.C.  Incidenteel WEL.C. √ √  Leefstijl √ Mentor √ √

VATHORST COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 988 VAT.C. √ Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Ruimte voor eigen indeling leren

VAT.C. Zelfverantwoordelijk leren in leerhuisteams 
Interne experts begeleiden in leerhuizen

√ √ √ √ √ VAT.C. Interne expert - - VAT.C. - √ VAT.C. Leerlingen werken samen en docent coacht √ VAT.C. Begeleiding interne experts 
Extra training als nodig

Niveautests 
Ondersteunende taal- en rekenlessen

VAT.C. √ √ VAT.C. VAT.C. √ √ √ Mentor √ Spreekuren ex-
terne partners.

WALDHEIM MAVO
Baarn

√ 441 WAL.M. √ Indien nodig Talentklassen WAL.M. √ √ √ √ WAL.M. WAL.M. Kleine school met duidelijke structuur 
Inzet begeleider of coach

√ Kanjertraining 
Leefstijl

WAL.M. √ Trainig PIT Baarn Tegen vergoe-
ding

WAL.M. Vaardigheidslessen in onderbouw √ WAL.M. Siméa-protocol voor auditieve beperking WAL.M. √ √ WAL.M. √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √

‘T  HOOGHE LANDT
Amersfoort

Trompetstraat 
Parelhoenstraat

√ √ √ 1500 HO.LA. √ √ Remedial teaching (rt) 
Differentiatie-uren voor extra instructie en oefening 
‘Hooghe Lat’ voor extra uitdaging

HO.LA. √ √ √ √ √ Onderzoek 
Remedial teaching (rt)  tegen vergoeding

HO.LA. Training HO.LA. Training als nodig HO.LA. √ Leerlingbegeleiders √ HO.LA. Leerlingbegeleider als nodig, max. 1 uur per week HO.LA. √ √ Op maat √ √ HO.LA. Mentor+ √ Als nodig 1 uur per week 
individuele begeleiding

HO.LA. √ √ No 
Blame

√ Mentor √

HET ELEMENT
Amersfoort

Hooglandseweg-Noord 
Kaliumweg

√ 379/548 ELEM. √ √ Steunuren en begeleidingsuren met extra instructie en 
oefening 
Remedial teaching (rt)

ELEM. Kleinschalige school met individuele aandacht 
Ondersteuning op basis van hgw 
Competentiegericht leren

√ Digitaal 
Dyslexiecoach 
Masterplan dyslexie

ELEM. ELEM. ELEM. √ Leefstijl ELEM. Nieuwsbegrip ELEM. ELEM. √ Door leerling-
begeleiders

ELEM. √ √ √ Leefstijl √ Mentor √

GRIFTLAND COLLEGE
Soest

√ √ √ 1410 GRI.C. √ √ GRI.C. √ √ √ √ Eigen aula 
brugklas

√ GRI.C. √ SAQI-vragenlijst Ondersteuning docenten en leerlingen door intern 
begeleider en orthopedagoog

GRI.C. Ondersteuning leerling en docenten door intern begeleider N.a.v.  
SAQI- 
vragenlijst

Kanjertraining GRI.C. Intern begeleiders 
Eventueel externe ondersteuning

Tegen vergoe-
ding

√ GRI.C. Extra instructie en oefening GRI.C. √ √ GRI.C. VWO Xtra expertlessen √ √ Leerlingmentoren uit de bo-
venbouw voor de onderbouw

GRI.C. √ Ib’er √ Kanjer-
training

√ Mentor √

DE BAANDER
Amersfoort

√ 224 BAAN. √ √ Intake ouders en leerling, mentor en ortho-
pedagoog

Iedere leerling individueel ontwikkelplan BAAN. Op maat Werkplaatsen 
Studieplekken

√ BAAN. √ Braingym Werkgeheugentraining Cogmed 
Mindfulness 
Meditatie

Kiyoco agressieregulatie BAAN. Methodiek ‘Handleiding voor jezelf’ 
Talentcoach

√ Rondom Baaz 
Werknemersvaardigheden in praktijkvakken 
Onderschoolse behandeling door ‘s Heerenloo

BAAN. √ Emdr 
Paardenkr8

Vier dagen/
week

√ BAAN. Motorische remedial teaching (mrt) 
EFM Support team

Braingym BAAN. Op maat, voor zover mogelijk bij werken met 
machines

√ BAAN. BAAN. √ √ Alle 
docen-
ten

Professione-
le lg

Meiden-
venijn

√ Mentor √

AMSFORT COLLEGE
Amersfoort

√ 204 AMS.C. √ √ Be strong-uren voor extra instructie en oefening AMS.C. Accent op eigenaarschap en verantwoordelijkheid √ √ Onderzoek en begeleiding door specialisten AMS.C. Gedragspecialisten AMS.C. √ AMS.C. AMS.C. 6-12 studie-uren/week onder begeleiding Begeleiding vanuit speciaal onderwijs AMS.C. √ AMS.C. Persoonlijke 
coach voor 
elke leerling

AMS.C. √ √ No 
Blame

√ Coach √ √

OOSTWENDE
Spakenburg

√ √ 395 OOST. √ Begeleidingsuren voor kernvakken en studievaardigheden OOST. Ondernemend leren √ √ √ Mediatheek 
en leercen-
trum

OOST. OOST. OOST. Door externen OOST. OOST. OOST. OOST. √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD- 
verpleegkundige

JVO GYMNASIUM
Amersfoort

√ 788 JVO Differentiatie door modulaire opbouw lesprogramma en 
door vrijroosteren 
Inloopuur voor leerlingen

JVO Begeleiding JVO Training Leerlingbegeleider JVO Peppertraining JVO √ Counselors Onderbouw JVO Leerlingen bovenbouw begeleiden leerlingen onderbouw 
Individuele begeleiding indien nodig

Mentoraat 
Rekenlessen bij lage scores

JVO JVO Aandacht en expertise voor hoogbegaafde onderpresteer-
ders 
Parnassosklas voor jonge begaafde leerlingen uit het PO

√ JVO √ √ √ √ Mentor √ Spreekuur GGD

MAVO MUURHUIZEN
Amersfoort

√ 752 MA.
MU.

√ Doet screening en 
indien nodig onder-
zoek en observatie

Leerlingen stellen hulpvragen tijdens dagelijkse i-uren MA.
MU.

Leerling maakt eigen plan van aanpak en voert portfo-
liogesprekken

√ √ Pre-test 
Dispensatie en faciliteiten

MA.
MU.

Training examenfaalangst Leerlingbegeleider √ MA.
MU.

√ √ MA.
MU.

Leerlingbegeleider voor specifieke vragen 
Lessen volgens LEF

Door docenten 
en onderwijs- 
assistenten

√ MA.
MU.

Rekencoach MA.
MU.

√ MA.
MU.

√ (Persoonlijke) 
coach

√ MA.
MU.

Binnen 
de 
school

- √ - - √ No 
Blame

√ Mentor √ Spreekuur GGD 
en brugfunctio-
naris

BAARNS LYCEUM
Baarn

√ √ 1031 BA.LY. √ Doet screening Indien nodig gesprek met ouders en leer-
lingen en aanvullend onderzoek 

Kleine school, alle leerlingen in beeld 
Maatwerk waar nodig, binnen de mogelijkheden van de 
school

BA.LY. Structuur en interactie volgens regels schoolspecifiek 
lesmodel

√ √ √ Pre-testen en begeleiding door rt 
Kurzweil en Daisy 
Aangepaste toetsen

BA.LY. (Examen)stressreductietrainingen , incl. 
hartcoherentietraining 
Inzet schoolpsycholoog

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

Individuele begeleiding 
Intern begeleider

BA.LY. Intern begeleider Vaardigheidstraining door Welzin BA.LY. Oplossingsgerichte counseling door counselor/schoolpsycholoog 
Mogelijk SAQI-test

Mentor Plus- 
lessen

BA.LY. Module Slim Leren 
Vier keer/week optie: onder toezicht huiswerk maken op school 
Extra ondersteuning in onderbouw op Ne, Wi, En, Fa en zaakvakken

√ √ Orthopedagoog BA.LY. √ √ √ Lift aanwezig 
Motorische remedial teaching (mrt)

BA.LY. Tutorproject 
Begeleiding door hoogbegaafdenbegeleider 
Top-project voor onderpresteerders 
Mogelijkheden voor ontheffeningen

√ √ BA.LY. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ No 
Blame

√ Mentor √ √ Inloopspreekuur 
GGD en brug-
functionaris

CORDERIUS COLLEGE
Amersfoort

√ √ 1766 COR.C. √ Brede toelatingscommissie voor dossiers 
Indien nodig: observatie basisschool

Integratieklas voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften COR.C. Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ Lesobservatie 
Eventueel integratieklas

Oplossingsgerichte gespreksvoering 
Sociale vaardigheidstraining

COR.C. Integratieklas Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. √ Oplossingsgerichte gespreksvoering COR.C. 10 weken ondersteuning en/of integratieklas Protocol dyslexie en dyscalculie COR.C. √ √ √ COR.C. Mastercass en Intermezzoklas √ √ COR.C. Binnen 
de 
school

√ √ √ √ √ √ √ Mentor √

FAREL COLLEGE
Amersfoort

√ √ √ 1488 FAR.C. √ Screent dossier 
indien nodig

Indien nodig: gesprek met ouders Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten 
Talentprogramma vwo-bovenbouw:  
zelfverantwoordelijk leren, delen o.a. eigen rooster in

FAR.C. Verschillende werkvormen in lesuren van 70 minuten √ √ Mediatheek 
en studie-
ruimte

√ √ Specialist aanwezig FAR.C. √ Specialist aanwezig 
Individuele coaching 
Screening d.m.v. pmtk

Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

FAR.C. Orthopedagoog 
Eventueel lesobservatie en/of coaching

Brugklasmentoraat FAR.C. √ Coaches 
Project binnenwereld

Tegen vergoe-
ding

FAR.C. Brugklasmentoraat Muiswerk 
NT2

Studyflow voor rekenen 
Nieuwsbegrip

FAR.C. √ √ √ FAR.C. Farel Talent programma √ √ FAR.C. √ √ Work in 
progress

√ √ √ √ √ Mentor √ √

HET NIEUWE EEMLAND
Amersfoort

√ √ 1136 N.EEM. √ √ Orthopedagoog, afdelingscoördinator en 
ib’er doen screening. Indien nodig of ge-
wenst: gesprek met ouders en leerlingen

Steunlessen in blokken van tien weken. 
Voor zorgleerlingen: rt, hb-protocol, huiskamerklas, rooster en 
pta op maat. Start van de dag met mentoruur of coachmoment. 
EEM-uren (verdieping en verbreding). 

N.EEM. Toepassing verschillende werkvormen in lesuren  
van 60 minuten 
Leerlingen kiezen voor verdiepings- of  
verbredingsvakken in de middag

√ √ √ √ √ √ √ Dispensatieprotocol 
Digitaal-screening brugklas 
Dyslexieprotocol

N.EEM. √ SAQI-screening brugklas 
Toetsspreiding op maat 
Mindfulness

Begeleiding van docenten door ib’er en orthopeda-
goog 
Handelingsgericht arrangeren (hga)

Maatwerk 
Personal coach 
Afdelingscoördinator

N.EEM. Begeleiding van docenten door ib’er en orthopedagoog 
Handelingsgericht arrangement (hga) 
Begeleiding op maat  (groepswerk, aparte opdrachten)

√ Rots en Watertraining groep 8 N.EEM. √ Gesprekken met studiecoach en leerlingbegeleider Intern huis-
werkinstituut

√ Van bovenbouw-
leerlingen

N.EEM. Inzet studiecoach 
Planagenda 
Intern huiswerkinstituut

√ Digitaal-screening brugklas 
Extra uren taal- en rekenvaar-
digheid in brugklas 
Taalcoördinatoren 

Leesboek meenemen 
Protocol dyslexie

N.EEM. √ √ Visueel: toetsen met grote letters onder begeleiding 
Auditief: digitale hulpmiddelen (Kurzweil, solo- 
apparatuur), aparte plaats in de klas

√ GGD 
Ziekenhuis 
Individueel rooster

Aangepast pta 
Gespreid examen

N.EEM. Op maat 
Hoogbegaafd-protocol 
Samenwerken Feniks talent
IQ coach 

Aangepaste programma’s  
voor top(sport)talent 
Toptalent

√ Studiecoach √ √ √ N.EEM. √ √ √ √ √ √ Mentor/
studiecoach

√ √
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GRI.C. GRI.C.

BAAN. BAAN.

AMS.C. AMS.C.

OOST. OOST.

JVO JVO

MA.
MU.

MA.
MU.

BA.LY. BA.LY.

COR.C. COR.C.

FAR.C. FAR.C.

N.EEM. N.EEM.

ass autismespectrumstoornis

bb basisberoepsgerichte leerweg (vmbo)

EFM EFM Support team, ondersteuning voor mensen met niet-westerse achtergrond

emdr eye movement desensitization and reprocessing

evrt examenvreesreductietraining

frt faalangstreductietraining

gl gemengde leerweg (vmbo)

hb hoogbegaafdheid

hga handelingsgericht arrangeren

hgw handelingsgericht werken

ib’er intern begeleider

kb kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)

lg leergemeenschap

mrt motorische remedial teaching

opp ontwikkelingsperspectiefplan

pmtk prestatiemotivatietest voor kinderen

pta programma van toetsing en afsluiting

rt remedial teaching

SAQI School Attitude Questionnaire Internet

Siméa samenwerkende instellingen voor mensen met tos

SoVa-training socialevaardigheidstraining

tos taalontwikkelingsstoornis


