
Extra ondersteuning op het  
Carolus Clusius College: VIP-route
Alle leerlingen kunnen gedurende hun schoolloopbaan rekenen op een  
passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, zodat ze ondanks eventuele  
belemmeringen hun talenten kunnen ontplooien en een passend diploma  
kunnen behalen.

Voor de meeste leerlingen is het onderwijsaanbod met de basisondersteuning 
voldoende om een passend diploma te behalen. Soms kan kortdurende coaching 
door een mentor, extra aandacht van de docent en steun van ouders voldoende 
zijn om het (weer) goed te laten gaan met de leerling. Een kleine groep leerlingen  
heeft gedurende periodes meer intensieve ondersteuning nodig. Zij hebben  
bijvoorbeeld meer langdurige coaching nodig om zich prettig te voelen op  
school of om goed studiegedrag te laten zien. De extra ondersteuning op het  
CCC wordt VIP-route genoemd. In overleg met de leerling en ouders worden  
doelen opgesteld en afspraken gemaakt over ieders (leerling, ouders en school) 
inspanning om deze te behalen. Deze afspraken worden vastgelegd in een  
Ontwikkelingsperspectief, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. 



De extra ondersteuning kan onder andere bestaan uit:
•  Aanpassingen in de lessen. Veel aanpassingen voor leerlingen  

met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol en helpend voor alle 
leerlingen. 

•  Coachingsgesprekken: oplossingsgerichte gesprekken gericht  
op gedragsverandering, bedoeld om de leerling aan te moedigen, 
samen praktische oplossingen te bedenken voor problemen en 
deze te evalueren. 

•  Het doorbrengen van pauzes, maken van toetsen in een rustige 
omgeving. 

•  Het bieden van een time-out plek om even tot rust te komen.  

De begeleiding is er altijd op gericht om de leerling zelfstandiger en 
zelfredzamer te maken, zodat de leerling klaar is voor de overstap naar 
het vervolgonderwijs. 

Soms kan het helpend zijn om een diagnose te laten stellen en/of 
meer specialistische zorg in te schakelen. In dat geval verwijzen wij u 
naar een gespecialiseerde instelling voor diagnostiek en behandeling.

Verwacht u dat uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft,  
geeft u dit dan aan bij de zorgcoördinator, Angelique Haan  
(zorgcoordinator@hetccc.nl). We kunnen dan voor de start van het  
nieuwe schooljaar kennismaken en afspraken maken over de 
ondersteuning. Dit kan natuurlijk ook in de loop van het eerste 
schooljaar en op ieder moment in de schoolloopbaan. 


