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WAT IS VALUAS SUPPORT 
Valuas Support is de overkoepelende naam voor alle ondersteunde activiteiten die het 
Valuascollege biedt aan leerlingen. Valuas Support loopt naast de reguliere onderwijs-
programma’s van alle leerlagen.

Leerlingen kunnen in- en uitstromen bij Valuas Support wanneer in overleg met de
ondersteuningsdocent of ondersteuningscoördinator wordt besloten dat er extra begelei-
ding nodig is. Denk hierbij aan support bij manieren van studeren of support wanneer er 
sprake is van mentale of fysieke klachten. De duur en de inhoud van het begeleidings-
traject zijn voor elke leerling persoonlijk en dus verschillend.

Binnen Valuas Support werken experts op het gebied van ondersteuning die, als het nodig 
is, samenwerken met externe professionals als coaches, trainers en instanties zoals GGD, 
GGZ en Bureau Jeugdzorg.
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MISSIE 
Valuas Support gelooft dat elke leerling de kans moet krijgen om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen gedurende zijn of haar tijd op het Valuascollege. Elke leerling is uniek dus 
voor elke leerling verloopt de weg naar optimale ontwikkeling anders. Valuas Support biedt 
daarom professionele en passende begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben als aanvulling op hun reguliere onderwijsprogramma.

VISIE 
Valuas Support bekijkt per leerling welke vorm van support het beste past bij zijn of haar 
situatie. Binnen de mogelijkheden die Valuas Support in huis heeft, én binnen ons netwerk 
van professionele partners, zoeken we in elke situatie naar de beste vorm van ondersteuning.
Dit alles op een manier die transparant is voor betrokken medewerkers, professionals en 
ouders, en vertrouwd en veilig voor de leerling.
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SUPPORT CENTRUM
In het Valuascollege is een speciaal gedeelte ingericht voor leerlingen die gebruik maken 
van Valuas Support. Dit deel van het Valuascollege noemen we het Support Centrum en 
is te vinden in gang 11.

Het Support Centrum is een veilige, uitnodigende plek die speciaal is ingericht om onder-
steuning op maat te kunnen bieden. Leerlingen die graag in een rustige omgeving of in 
volledige stilte werken, kunnen zich in het Support Centrum terugtrekken.

Voor een-op-eengesprekken of support in kleine groepen is ook ruimte in het Support 
Centrum. Privacygevoelige gesprekken met interne of externe experts, kunnen volledig 
vertrouwelijk plaatsvinden in een van de afgeschermde ruimtes van het Support Centrum.

Leerlingen zijn gedurende hun begeleidingstraject welkom in het Support Centrum.
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TWEE NIVEAUS
VAN SUPPORT
Valuas Support ondersteunt leerlingen die problemen
ervaren bij het volgen van het reguliere onderwijs-
programma. De ondersteuning vindt plaats op twee
verschillende niveaus: Basis Support en Extra Support.

Ervaart een leerling lichte problematiek? Dan kan het
Basis Support aanbod vaak een oplossing bieden.
Ervaart een leerling zware problematiek? Dan kan een 
vorm van Extra Support helpen de problematiek aan te 
pakken.

Voordat een leerling gebruik kan maken van Extra Support, 
wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam. 
Dit team van experts bespreekt welke mogelijke vormen 
van Extra Support een oplossing zouden kunnen bieden.
De uitkomsten worden besproken met de ouders of
verzorgers en de leerling. Het traject wordt begeleid door
de ondersteuningscoördinator en wordt regelmatig
geëvalueerd door alle betrokken partijen.

Studievaardigheidstraining
Faciliteiten coördinatie
Sociale vaardigheidstraining
Faalangst training
Remedial teaching
Begeleiding bij meer- of hoogbegaafdheid
Tegengaan van pesten
Hulp bij rouw en verlies

BASIS SUPPORT

Leerlingen coaching
Intensieve leerlingen coaching
Observatie en advies van gedragswetenschappers
Coördinatie hulp externe zorginstanties
Coördinatie hulp externe overheidsinstanties

EXTRA SUPPORT
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AANBOD 
BASIS SUPPORT

In de mentorlessen wordt uitvoerig aandacht besteed aan hulp 
bij studievaardigheden. Denk aan hulp bij het plannen van huis-
werk, manieren van studeren, het voorbereiden van toetsstof of 
het werken in digitale systemen als Classroom. Wanneer in de 
mentorles blijkt dat een leerling hardnekkige problemen ervaart bij 
het aanleren van bepaalde studievaardigheden, kan individuele 
hulp worden geboden door een vakdocent, mentor of specialist. 
Individuele hulp bij studievaardigheden focust op vaardigheden 
als plannen en leren leren. Individuele hulp bij studievaardigheden 
is iets anders dan huiswerkbegeleiding.

INDIVIDUELE HULP BIJ
STUDIEBEGELEIDING

Wanneer het klassikaal opvalt dat leerlingen moeite hebben met 
bijvoorbeeld zelfredzaamheid in sociale situaties, het omgaan 
met kritiek of het aangaan van contacten met andere leerlingen, 
kan sociale vaardigheidstraining ondersteuning bieden. Sociale 
vaardigheidstraining kan ook een uitkomst zijn voor leerlingen die
opvallend introvert gedrag vertonen. De training biedt inzichten en 
handvatten die de leerling helpen om zelfverzekerder te functione-
ren in sociale situaties.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

FACILITEITEN COÖRDINATIE
Wanneer een leerling vanwege een fysieke of mentale uitdaging 
extra faciliteiten nodig heeft om lessen te volgen of een toets te 
maken, zorgt de faciliteiten coördinator ervoor dat deze faciliteiten 
aanwezig zijn of worden geregeld. Denk aan praktische zaken als

luisterboeken of een programma dat teksten voorleest wanneer 
leerlingen slecht kunnen zien. Een ander voorbeeld is extra tijd 
voor het maken van toetsen in het geval van dyslexie. Veelvoor-
komend zijn faciliteiten voor leerlingen met adhd, add, diabetes, 
epilepsie en dyslexie. Leerlingen kunnen alleen gebruik maken 
van support faciliteiten als ze in het bezit zijn van een geldige 
deskundigenverklaring waarin de benodigde faciliteiten worden 
genoemd. Leerlingen kunnen ook in aanmerking komen wanneer 
ze deelnemen aan een hardnekkigheidsonderzoek.

Voor leerlingen die extreem gespannen gedrag vertonen in de 
voorbereidingen of tijdens het maken van een toets of examen, 
biedt Valuas Support faalangst training. De training leert leerlingen 
hoe ze kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en reikt oefeningen 
aan om beter om te gaan met prestatiedruk, angst voor toetsen 
en examens.

FAALANGST TRAINING
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Wanneer het een docent of mentor opvalt dat een leerling hardnek-
kige problemen heeft met bepaalde vakgebieden, biedt remedial 
teaching vaak een oplossing. Veelvoorkomende problemen zijn 
bovengemiddelde moeite met rekenen, bijvoorbeeld dyscalculie,
en extreme moeite met taal, bijvoorbeeld dyslexie. Remedial
teaching vindt een-op-een of in kleine groepen plaats. De leerling 
krijgt specifieke oefeningen aangereikt om de vaardigheden die 
extra aandacht verdienen te kunnen bijspijkeren.

REMEDIAL TEACHING
In alle klassen van het Valuascollege wordt intensief aandacht
besteed aan het tegengaan van pesten. Door middel van verschil-
lende methodes krijgen leerlingen vaardigheden aangeleerd die 
helpen om pestgedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. 
Hierbij wordt ook stilgestaan bij de verschillende vormen en gevol-
gen van cyberpesten. Het programma rondom het tegengaan van 
pesten wordt aangestuurd door de anti-pestcoördinator.

TEGENGAAN VAN PESTEN

BEGELEIDING BIJ MEER- 
OF HOOGBEGAAFDHEID
Bij leerlingen is sprake van meer- of hoogbegaafdheid wanneer ze 
een bovengemiddeld intelligentieniveau hebben in combinatie met 
een bovengemiddelde mate van creativiteit en motivatie. Wanneer
de nieuwsgierigheid van meer- of hoogbegaafde leerlingen
onvoldoende wordt geprikkeld, liggen demotivatie en onder-
prestatie op de loer. Om dit te voorkomen biedt het Valuascollege 
hulp bij het signaleren en begeleiden van meer- of hoogbegaafd-
heid. Door middel van programma’s op maat wordt de lesstof van 
deze leerlingen verrijkt of versneld. Begeleiding bij plannen en
leren voor deze leerlingen wordt tijdens de lessen verzorgd door 
gespecialiseerde docenten en buiten de lessen door
hoogbegaafdheidsspecialisten.

Afscheid nemen kan ingewikkeld en pijnlijk zijn, in het bijzonder 
voor jongvolwassenen. Valuas Support biedt daarom hulp bij rouw 
en verlies, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om in kleine 
groepen met elkaar te praten over hun persoonlijke ervaringen.
De gesprekken vinden plaats buiten de reguliere lesuren en
worden begeleid door een gespecialiseerde docent. Leerlingen 
kunnen gebruik maken van deze hulp wanneer ze de behoefte 
voelen om te praten over emoties die het gevolg zijn van bijvoor-
beeld een sterfgeval in de familie of een verandering in de
thuissituatie, bijvoorbeeld een echtscheiding.

HULP BIJ ROUW EN VERLIES

8



AANBOD 
EXTRA SUPPORT

Wanneer een leerling op meerdere gebieden hardnekkige proble-
men ervaart, kan coaching mogelijk een oplossing bieden. Onder 
begeleiding van een ondersteuningscoördinator wordt dan samen 
met de leerling, de ouders of verzorgers en een leerlingcoach, 
een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staan doelen waar de 
leerling concreet mee aan de slag gaat in de reguliere lessen en 
tijdens een-op-eengesprekken met de leerlingcoach. Voorbeelden 
van doelen zijn: beter leren plannen en organiseren, geconcen-
treerd leren werken of beter leren omgaan met sociale interac-
ties. De leerlingcoach biedt de leerling inzichten en oefeningen 
die helpen bij het verbeteren van studievaardigheden en gedrag. 
Regelmatig overleggen alle betrokkenen over de voortgang. Het 
doel van leerling coaching is dat de leerling na afloop van het
coaching-traject volwaardig kan meedoen met het reguliere
onderwijsprogramma.

LEERLINGEN COACHING

Het komt voor dat leerlingen coaching, sociale vaardigheidstrai-
ning of de andere vormen van support, niet voldoende verbetering
opleveren. In zo’n situatie kan de ondersteuningscoördinator
intensieve leerlingen coaching aanbevelen. Deze intensievere
vorm van leerlingen coaching vindt een-op-een plaats in het
Support Centrum. Ook bij deze vorm van support wordt een plan 
van aanpak opgesteld in overleg met de leerling, de ouders of
verzorgers en een leerlingcoach. Het traject wordt begeleid door 
een ondersteuningscoördinator en het doel is dat de leerling
na afloop van het traject weer volwaardig kan meedoen met
het reguliere lesprogramma. Er vindt regelmatig overleg plaats
met alle betrokkenen om de voortgang te bespreken.

INTENSIEVE LEERLINGEN COACHING

Wanneer het opvalt dat een leerling specialistische ondersteu-
ning nodig heeft op het gebied van leren of gedrag, kan de
ondersteuningscoördinator hulp inschakelen van een gedrags-
wetenschapper. Dit is een onafhankelijke expert die de leerling 
observeert en met de leerling in gesprek gaat. De gedragsweten-
schapper brengt een advies uit dat de basis vormt voor het 
verdere verloop van de ondersteuning van de leerling. Het in-
schakelen van een gedragswetenschapper gebeurt altijd
onder supervisie van een ondersteuningscoördinator en in
overleg met de leerling en de ouders of verzorgers.

OBSERVATIE EN ADVIES VAN
GEDRAGSWETENSCHAPPERS
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Wanneer een leerling specialistische zorg nodig heeft op het 
gebied van fysieke of mentale gezondheid, kan de ondersteu-
ningscoördinator advies inwinnen bij zorgverleners als de GGD, 
GGZ of Bureau Jeugdzorg. Bij deze instanties werken experts die 
specialistisch advies uitbrengen. In overleg met de leerling en de 
ouders of verzorgers wordt bepaald wat de beste vervolgstappen 
zijn en wordt eventueel doorverwezen door de daarvoor
bevoegde zorgverleners.

VERBINDING LEGGEN MET
EXTERNE ZORGINSTANTIES 

Wanneer een leerling de wet overtreedt is het Valuascollege
verplicht om volgens wettelijke richtlijnen te handelen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld wanneer een leerling spijbelt, opvallend vaak te 
laat is of regelmatig zonder reden afwezig is. Eventueel in sa-
menspraak met de ondersteuningscoördinator kan de teamleider
besluiten een leerplichtconsulent van de gemeente Venlo te
informeren. Wanneer sterk wordt vermoed dat een leerling zich op 
school schuldig maakt aan bijvoorbeeld diefstal, fraude, (fysieke 
of digitale) bedreiging, wapenbezit, geweldpleging of het bezitten, 
gebruiken of verhandelen van verdovende middelen, schakelt de 
teamleider, eventueel in samenspraak met de ondersteunings-
coördinator, de hulp van de politie in.

VERBINDING LEGGEN MET
EXTERNE OVERHEIDSINSTANTIES

Heeft u als ouder of verzorger een vraag 
over Valuas Support? Neem contact op 
via telefoonnummer: 077 - 359 0400
of stuur uw vraag per e-mail naar:
info-vlc@ogvo.nl.

VOOR OUDERS

CONTACT

Leerlingen die een begeleidingstraject 
volgen binnen Valuas Support zijn van 
harte welkom in het Support Centrum in 
gang 11.

VOOR LEERLINGEN
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