Centrum voor Onderwijs &
Ondersteuning (COO)
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning is een ondersteunende dienst van Het Stedelijk
Lyceum. Met een onderscheidende ondersteuningsstructuur biedt het Centrum ondersteuning aan
de leerlingen en de docenten. Dit Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning volgt de
onderwijsontwikkelingen op de voet en deelt haar kennis en ervaringen met docenten en teams.
Inmiddels heeft deze nieuwe aanpak haar vruchten afgeworpen. De insteek is dat alle leerlingen van
Het Stedelijk Lyceum in beeld worden gehouden en dat deze leerlingen, indien nodig, op de eigen
locatie extra ondersteuning kunnen krijgen. Met deze bijzondere ondersteuningsstructuur van Het
Stedelijk Lyceum bieden wij passend onderwijs. Deze wet geeft aan dat iedere leerling recht heeft op
een passende onderwijsplek. Daarbij kunnen leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in aanmerking
komen voor extra ondersteuning, gegeven door de teams van de locatie eventueel in samenwerking
met het COO. Gewoon ‘veilig’ op de eigen locatie, met als doel om leerlingen van Het Stedelijk
Lyceum de school te laten verlaten met een diploma op zak.
Wilt u meer weten over ons Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning, neemt u dan contact op via
tel.: 053-4821270 of coo@hetstedelijk.nl

Locatie Ondersteuning Groep
Het COO bestaat uit een groep ondersteuners, die leerlingen en docenten de juiste ondersteuning
geeft op de locatie van Het Stedelijk Lyceum. Wij vinden het belangrijk dat de ondersteuning
laagdrempelig en toegankelijk is. Op alle locaties is een Locatie Ondersteuning Groep (LOG), van
tenminste vier personen te weten, een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een
ondersteuningsassistent en een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de
locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. Het team en
docenten krijgen ondersteuning om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte. Het eerste
aanspreekpunt voor extra ondersteuning is altijd de mentor van de leerling. De medewerkers van het
COO ondersteunen de school met behulp van de ‘ondersteuningsladder’. In het kort komt de
‘ondersteuningsladder’ hierop neer:
*
Trede 0 : De basisondersteuning aan een leerling door individuele docenten.
*
Trede 1 : De basisondersteuning aan een leerling door een docententeam.
*
Trede 2 : De ondersteuning aan een leerling en/of docent met ondersteuning van het COO.
*
Trede 3 : De kortdurende, time-out voorziening op de locatie verzorgd door het COO.
*
Trede 4 : De interne opvang voorziening, Novo Ego voor als de leerling
*
Trede 5 : Een passend arrangement waarbij de leerling voor een periode extern geplaatst
wordt.
Trede 6: Plaatsing op een andere vorm van Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Wat kan de Locatie Ondersteuning Groep bieden?
De Locatie Ondersteunings Groep zorgt voor ondersteuning op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum
voor zowel de leerlingen en teams als ook persoonlijke begeleiding voor docenten op didactisch
en/of pedagogisch gebied. Op Het Stedelijk Lyceum vinden wij het belangrijk om zorgvuldig om te
gaan met verschillen. Het is daarbij van groot belang om op zoek te gaan naar de onderwijsbehoefte
van de leerlingen. De mentor is degene die veel zaken weet van de leerlingen. Hij onderhoudt de

contacten met leerlingen en de ouders. Als een van deze partijen vindt dat de leerling baat zou
hebben bij een training, coaching en /of ondersteuning, dan kan dat bij de mentor worden
aangegeven. De Locatie Ondersteuning Groep kan worden ingezet voor:
*
meedraaien in een klas, voor pedagogische / didactische ondersteuning
*
observeren van leerlingen
*
begeleiden van leerlingen
*
het geven van trainingen
*
omgaan met sociale vaardigheden
*
extra ondersteuning van leerlingen
*
coachen van leerlingen

Wat kan het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning bieden?
Door de wet Passend Onderwijs en de daarbijbehorende zorgplicht van de scholen is er voor de
docenten ook één en ander veranderd. Centraal staat de onderwijsbehoefte van de leerling en de
handelingsbekwaamheid van de docent. Het COO kan hierbij ondersteuning bieden aan docenten die
een steuntje in de rug nodig hebben in het omgaan met een veranderend klimaat van het onderwijs.
Docenten kunnen zelfstandig een beroep doen op het COO. Zij geven zelf aan waar zij aan willen
werken en welke ondersteuning gewenst is. Daarnaast kan een vraag vanuit het team komen om te
ondersteunen. Gemotiveerde en tevreden docenten die in hun vak geloven en gewoon goed
onderwijs geven zijn het fundament van een gezonde school! Het Centrum van Onderwijs en
Ondersteuning kan en wil graag haar steentje in deze bijdragen door middel van bijvoorbeeld:
*
Pedagogisch-didactisch ondersteuning bij het in kaart brengen van de hulpvraag van de
docent en / of het team
*
Ondersteunen van docenten
*
Scholingen en trainingen voor docenten organiseren
*
Verbindende schakel zijn met externe hulpverlening, zoals GGD, wijkteams, leerplicht of
hulpverleningsinstanties
*
Assisteren en ondersteunen bij gesprekken

Novo Ego Interne Opvang: De Passend Onderwijs voorziening van Het
Stedelijk Lyceum
Wat houdt Novo Ego in en voor welke leerling is deze interne opvang?
Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich te gedragen volgens de
schoolregels of spelen er andere zaken die de leerling belemmeren. De leerling dreigt hierdoor vast
te lopen in het leerproces waardoor de leerling niet tot leren komt. Meestal lossen deze problemen
zich gelukkig weer op, maar soms is het voor de leerling beter om tijdelijk niet meer op de locatie te
zijn. Dan kan de interne opvang, Novo Ego, mogelijk een uitkomst bieden voor leerlingen om aan het
gedrag te werken, de motivatie te herstellen en de leerhouding te verbeteren. Novo Ego is een
voorziening van Het Stedelijk Lyceum dat uitgevoerd en gecoördineerd wordt door Het Centrum voor
Onderwijs en Ondersteuning (COO) vanuit de Locatie Ondersteuning Groep (LOG) van de locaties. De
leerling blijft tijdens het traject te allen tijde leerling van de locatie en onder diens

verantwoordelijkheid vallen. De locatie biedt ondersteuning zodat de leerling na dit traject de
schoolloopbaan binnen de school kan hervatten. De duur van het Novo Ego traject ligt tussen de 4
en 13 weken met incidenteel de mogelijkheid tot een verlenging. Bij terugkeer kan er in overleg
worden besloten om dit gedoseerd te doen en nog enige tijd gebruik te maken van een vorm van
achtervang wanneer nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michel van Zuilekom en Jesse Rabbeljee
Novo Ego coördinatoren
Tiemeister 16 Enschede
tel. 053-4821530
mvzuilekom@hetstedelijkl.nl

