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Overzicht van extra begeleiding en ondersteuning op het Dockinga College 
locatie havo/vwo in het schooljaar 2022-2023 

Welke begeleiding? 
Welke hulp kan verkregen 
worden? 

Wie verzorgt de begeleiding? 
Hoe komen leerlingen in 
aanmerking? 

Vakbegeleiding alle vakken: 
Alle leerlingen ob+bb 
 
Keuzewerktijd 

Leerlingen kunnen met specifieke 
vakvragen terecht bij een 
vakdocent. 
 

Alle vakdocenten 

Na doorverwijzing door mentor, 
coördinator, vakdocent, teamleider 
of op eigen verzoek. 
 
 

Huiswerkbegeleiding  

Leerlingen leren op welke manier 
zij hun huiswerk moeten maken en 
ontvangen begeleiding bij het 
plannen en maken van het 
huiswerk. 
 

Onderwijsassistenten 
Alle leerlingen in tussenuren en na 
de lessen 

Rekenbegeleiding  
Leerlingen met problemen op het 
gebied van rekenen  

Docenten Na doorverwijzing vanuit het PO 

Nederlands 
Begrijpend lezen en spelling 

 

 
Leerlingen krijgen extra 
begeleiding van een docent. 

Vakdocent 
N.a.v. de screening in klas 1 en 
n.a.v. de uitslagen van de JIJ-
toetsen op het Dockinga College. 

Studiekeuzebegeleiding 
Leerlingen ontvangen begeleiding 
bij de keuze voor examenvakken 
en vervolgstudies. 

 
Decanen 
Dhr. Herder (bb) 
Mevr. Van der Burgt (ob) 
 

Klassikaal, op afspraak en via 
ouderavonden. 
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Welke begeleiding? Voor wie? Wie verzorgt de begeleiding? 
Hoe komen leerlingen in 
aanmerking? 

Dyslexie Dyslectische leerlingen. 
Mw. A. Raap/ Mw. de Jong (ob) 
Mw. B. Veenstra (bb) 

Naar aanleiding van een 
dyslexieonderzoek. 

Training zelfvertrouwen 

Leerlingen met: 
- een geringe mate van 

zelfvertrouwen,  
- sociale vaardigheids-

problemen 
- angst voor toetsen. 

Mw. P. Schreiber (ob) 
Mw. J. Hijmans (bb) 

N.a.v. de ‘schoolvragenlijst’ in klas 
1, na doorverwijzing door de 
mentor of leerlingcoördinator. 

Gesprekken met 
leerlingcoördinator  

- Leerlingen met problemen 
op sociaal- en/of 
emotioneel gebied. 

- Leerlingen die problemen 
ervaren in de schoolgang. 

Leerlingcoördinatoren 
Mw. P. Poortenga (klas 1 en DCQ) 
Mw. J. van Thiel (klas 2 en 3) 
Mw. M. Douwes (klas 4 t/m 6) 
Mw. B. Veenstra (klas 4 t/m 6) 
 

Na doorverwijzing door de mentor.  

Begeleiding, ondersteuning en 
gespreksvoering DC+ 

 
Zorg -en ondersteuning van de  
zorgcoördinatoren en 
pedagogisch medewerkers 

- Leerlingen met hulpvragen 
op sociaal- en/of 
emotioneel gebied; 

- Leerlingen ontvangen 
begeleiding bij het 
ontwikkelen van 
executieve functies (zoals 
plannen, uitvoeren, 
emotieregulatie); 

- Leerlingen ontvangen 
begeleiding op het gebied 
van leren-leren; 

- Leerlingen die een time-
out ruimte nodig hebben; 

- Leerlingen die een 
stiltewerkplek nodig 
hebben 

- Leerlingen die problemen 
m.b.t. de schoolgang 

Dhr. K.W. Ho 
Mw. C. Wijnia 
Mw. P. Schreiber 

Na doorverwijzing Zorg- en 
Adviesteam (ZAT)  
 
Na doorverwijzing van de 
leerlingcoördinator; 
 
Na een overleg met ouders, 
leerling, mentor, 
leerlingcoördinator en 
zorgcoördinator  
 
De ondersteuning van DC+ kan 
ingezet worden mits de 
ondersteuning van de leerling 
meer frequentie en/of intensiteit 
behoeft dan dat de 
mentor/docenten aanbieden.  
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ervaren en een diagnose 
ASS hebben; 

- Leerlingen die problemen 
m.b.t. de schoolgang 
ervaren en hoogbegaafd 
zijn of kenmerken van 
hoogbegaafdheid bezitten. 

 

Zorgfunctionaris School & Gezin 
Dockinga College   

• Leerlingen met hulpvragen 
die gerelateerd zijn aan  de 
thuissetting, school en/of 
het gezin.  

• Leerlingen die hulpvragen 
hebben op meerdere 
leefgebieden. 

Dhr. A.J. Kleinhout 

Op eigen initiatief, op advies van 
leerlingcoördinator of op advies 
van de zorgcoördinator.  
Wekelijks spreekuur.  
Aan het begin van het schooljaar 
worden tijden en locaties bekend 
gemaakt. 

 

Gesprekken met de GGD 
schoolverpleegkundige  

 

• Leerlingen met (potentieel) 
langdurig schoolverzuim 
door ziekte. 

• Leerlingen die problemen 
ervaren in de schoolgang 
door ziekte/problemen 
m.b.t. de lichamelijke 
gezondheid. 

 

Mw. Aly Minke van Beem (ob) 
Mw. H. Tromp (bb) 
 

Spreekuur (op fysieke wijze op 
school) of op uitnodiging. 

GGD-schoolarts 

• Leerlingen met (potentieel) 
langdurig schoolverzuim 
door ziekte. 

• De school heeft een 
onafhankelijk medisch 
advies nodig over de vraag 
in hoeverre een leerling 
wel/niet belastbaar is voor 
de schoolgang.  

 

Mw. M. Beiboer  

• De GGD 
schoolverpleegkundige ziet 
aanleiding tot een nader 
onderzoek. 

• Doorverwijzing van het 
ZAT-overleg. 
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