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WELKOM

Projectteam Centrale AanmeldRoute

Marjolein Versluis – projectleider Centrale AanmeldRoute (V)SO

Helen Heemskerk – beleidsmedewerker Koers VO



VSO ROTTERDAMCOLLEGE

Voortgezet Onderwijs aan Zeer 
Moeilijk Lerende Kinderen



VSO ROTTERDAMCOLLEGE

School in Rotterdam Noord

12-20 jaar

SO is Mattheusschool

In Maximaal, onderwijs en zorg

Streekschool

We willen de leerlingen binnen hun mogelijkheden zo optimaal 
mogelijk laten ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke 
deelname aan de maatschappij (wonen, werken, vrije tijd)



Expertise
VSO ROTTERDAMCOLLEGE

Alle LK master-EN

Vakleerkrachten

Psycholoog

SMW

Logopediste, totale communicatie



Kenmerken
VSO ROTTERDAMCOLLEGE

In de basis hebben de kinderen een 
verstandelijke beperking (IQ< 70)

Sociaal-emotioneel lager niveau

Beperkte ADL-vaardigheden



VSO ROTTERDAMCOLLEGE
Vier arrangementen

Regulier ZMLK →TLV Laag

ZMLK- Extra Begeleiding (ZMLK-EB) →TLV Hoog

ZMLK- auti→TLV Hoog, wachtlijsten

ZMLK-IB Intensieve begeleiding, “ZMOLK” -> TLV hoog



VSO ROTTERDAMCOLLEGE
Praktisch onderwijs

Veel gespecialiseerde praktijklokalen

Aandacht voor de individuele leerling, HGW

Onderwijsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen

Groene buitenruimte met praktijkgerichte leerplekken

Aandacht voor levensechte activiteiten en werkplekken

Goede stage- en LOL/LIS-plekken

Cognitie

OPP met handelingsdeel als basis



VSO ROTTERDAMCOLLEGE
Uitstroomprofielen

Vanaf het moment dat de leerling start in de bruggroep wordt er 
gewerkt met een transitieplan. Op basis van voorkeuren, talenten en 
praktische vaardigheden wordt er in samenwerking met ouders, school 
en leerlingen toegewerkt naar een passende toekomst. Dit gebeurt 
vanuit de uitstroomprofielen in de school:

Activerende dagbesteding

Taakgerichte dagbesteding

Arbeid



VSO ROTTERDAMCOLLEGE
Toelatingsprocedure

Er is altijd een oriëntatie met de ouders

Er is indien nodig een overdrachtsgesprek met de school van 
herkomst

Er zijn indien nodig aanvullende testen en/of onderzoeken

Er is indien nodig een observatie (bijvoorbeeld tijdens een 
meeloopdag)

Er is altijd een observatie op de school van herkomst

Er moet een TLV worden afgegeven



ACCENT VSO OP NOORD

De school die 

werkt aan je toekomst



ACCENT VSO OP NOORD
Wie zijn wij?

VSO ZML

Voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren 
(12 – 20 jaar): IQ < 55 of IQ > 55, met specifieke hulpvraag

Identiteit

Protestants Christelijke school met respect voor alle geloofsovertuigingen

Ontmoetingsschool

We accepteren en respecteren elkaar, ongeacht afkomst,  geloofsovertuiging 
of beperking



ACCENT VSO OP NOORD
Wie zijn wij?

Klein

Sfeervol

Warm



ACCENT VSO OP NOORD
Missie, Visie & Ambitie

Missie

Leerling toerusten in zelfredzaamheid en sociale competentie m.b.t. 

wonen, werken en vrije tijd en burgerschap

Visie

Werken aan de ontwikkeling van de leerlingen

Ambitie

Ondernemende school met lef en ambitie



Motto: Doen is leren

Talentontwikkeling

Zoeken naar een geschikte uitstroombestemming

ACCENT VSO OP NOORD



ACCENT VSO OP NOORD
Accent op ontwikkeling van leerlingen
Leerlingen worden geplaatst in A-B-C klassen

A - uitstroom arbeid + beschutte arbeid

B - uitstroom arbeidsmatig dagbesteding + beschut

C- uitstroom belevingsgericht dagbesteding of taakgerichte dagbesteding



ACCENT VSO OP NOORD
Onderwijs (faseonderwijs)

Leergebieden

Taal / rekenen / oriëntatie op mens en wereld

Bewegingsonderwijs

Vrijetijdsonderwijs

Brancheonderwijs fase 1 fase 2 fase 3 



Brancheonderwijs Fase 1
Doel 

Leren van praktische vaardigheden en werknemersvaardigheden

Fase 1 (12-14 jaar)
- Algemene werknemersvaardigheden leren in de klas. 
- Eerste oriëntatie op werk, verkennen van de verschillende sectoren door halve dag 

brancheonderwijs in leerjaar 1; hele dag in leerjaar 2

Richtingen
- Groen
- Horeca
- Techniek
- Facilitaire dienstverlening
- Zorg en Welzijn

ACCENT VSO OP NOORD



Brancheonderwijs Fase 2
Doel 

Versterken arbeidsvaardigheden en vakspecifieke vaardigheden ontwikkelen

2 interne stages

Op 2 hele dagen gedurende de week

Groepsstage buiten de school
- Horrex
- Kinderboerderij
- Albert Heijn 
- Boerderij Lansingerland
- Catering
- Verzorgingshuis

ACCENT VSO OP NOORD



Brancheonderwijs Fase 3

Doel 
- Toerusten in algemene werknemersvaardigheden

- Leerlingen toerusten in vakspecifieke vaardigheden 

- 1 uitstroomgebied 

- Leerlingen naar een werkplek

- Intensieve samenwerking met bedrijfsleven

- Begeleiden via een individuele interne stage 

- 3 of 4 dagen externe stage

- 1 of 2 dag(en) onderwijs

ACCENT VSO OP NOORD



ACCENT VSO OP NOORD
Vrijetijdsonderwijs

Wat is er tijdens vrijetijdsbesteding te doen?
• Nieuwe vaardigheden leren

Wat kan de leerling doen tijdens zijn vrije tijd

• Zowel binnen de school
• Les in kunst en cultuur
• Bakken en koken
• ICT en bordspellen
• Boksen
• Toneel

• Als buiten de school
• Naar de sportschool
• De Manage
• Squashen
• Spelen in een muziekband





ACCENT VSO OP NOORD
Schoolrestaurant

• Het creëren van een levensechte praktijksetting

• Gasten van zowel binnen en buiten de school

• Catering

• Take-away

• Lunchcafe voor personeel en leerlingen

• Barista opleiding



ACCENT VSO OP NOORD
Kennismaking

Open dag donderdag 26 januari 2023

Kennismaking d.m.v. een afspraak met directeur of orthopedagoog

Dagdeel kennismaken in de nieuwe klas vrijdag 30 juni 2023

Website: www.accent-vso.nl

http://www.accent-vso.nl/


ACCENT VSO OP ZUID



ACCENT VSO OP ZUID



ACCENT VSO OP ZUID



RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO



Doelgroep

Leerlingen met een medische achtergrond (chronische ziekte) die 
behoefte hebben aan ondersteuning van een verpleegkundige of een 
aangepast lesprogramma qua belastbaarheid.

3 afdelingen:

1. Recon College – VMBO/HAVO

2. Recon PRO – Praktijkonderwijs 

3. Recon op maat – Thuiszittersprogramma

RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO



Zorg en ondersteuning
RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO

Medische leerlijn, gericht op groeien van zelfstandigheid

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Rustmogelijkheden binnen school

Verpleegkundige ondersteuning

Individueel lesprogramma

Aangepaste roosters

Taxivervoer

CVB

CET en ondersteuning vanuit OZA



Werkwijze
RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO

College
Leerlingen van het college werken diplomagericht. Het traject duurt 4 (vmbo) tot 5 
(havo) jaar, maar er is ook de mogelijkheid tot een verlengd traject omdat het tempo en 
programma aangepast moet worden door de medische situatie en belastbaarheid.

Recon op Maat 
Sommige leerlingen kunnen door medische of psychische problemen geen volledig 
lesprogramma draaien of hebben langere tijd thuisgezeten. Deze leerlingen krijgen 
intensievere coaching en een aangepast lesprogramma. Er wordt in dit traject veel 
samenwerkt met externe partijen om het maximaal haalbare voor elkaar te krijgen.



Werkwijze
RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO

Praktijkonderwijs
Het onderwijs binnen Recon openluchtschool Pro is gericht op het zo zelfstandig mogelijk 
leren functioneren in de maatschappij. Het onderwijs richt zich op het gebied van wonen, 
werk en het invullen van de vrije tijd. Er wordt lesgegeven op leerroute 5 en middels een 
portfolio toegewerkt naar een VSO diploma.

In de onderbouw worden praktijklessen aangeboden (koken, schoonmaak, detailhandel, 
techniek, administratie en kantine) in combinatie met theorie. In de middenbouw worden 
deze werknemersvaardigheden geoefend bij de groepsstages en in de eindfase gaan 
leerlingen individueel stage lopen en toewerken naar een uitstroombestemming.



Uitstroommogelijkheden
RECON OPENLUCHTSCHOOL VSO

College: mbo 2/3/4 of hbo

RoM: mbo 2/3/4, hbo of een alternatieve uitstroom

Praktijkonderwijs: arbeid, vervolgonderwijs (mbo1), in een aantal 
gevallen beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding.



TYLTYLSCHOOL
Doelgroep ‘Gewoon waar mogelijk, 

speciaal waar nodig’ 

De Tyltylschool is een regionale onderwijsvoorziening voor leerlingen in de leeftijd van 4

tot 20 jaar met een ernstige meervoudige beperking, d.w.z. diverse medisch/motorische

beperkingen en een ontwikkelingsniveau met een IQ lager dan 45.

De school heeft nu nog als standplaats Rotterdam Zuid, waarbij de leerlingen zijn

verdeeld over een SO-afdeling aan de Kromme Zandweg, leeftijd 4-13 jaar

en een VSO-afdeling aan de Charloisse Lagedijk, leeftijd 13-20 jaar.



TYLTYLSCHOOL
Doelgroep
De school gaat in de zomer van 2024 verhuizen naar Rotterdam Schiebroek, naar een groot nieuw

gebouw samen met Mytylschool De Brug en Rijndam Revalidatie. De naam van het gebouw wordt:

Het ROeR, het Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum.

De leerlingen stromen door van het eigen SO, maar er is op de VSO Tyltylschool ook instroom vanuit

Mytylschool De Brug, vanuit (ZML) onderwijszorggroepen en SO-scholen van andere besturen dan

BOOR.

Naast onderwijs wordt er onder schooltijd ook zorg en ondersteuning geboden, te weten:

• Therapiebehandelingen (logopedie/ fysiotherapie/ ergotherapie)

• Verpleegkundige ondersteuning

• Persoonlijke verzorging



TYLTYLSCHOOL
Werkwijze / speciaal aanbod
We sluiten aan op de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen en bieden onderwijs met haalbare 

doelen in kleine stapjes. Op die manier kunnen de leerlingen op een veilige, uitdagende en prettige manier 

leren en groeien. We hanteren de Plancius leerlijnen (voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 

24 maanden) en de leerlijnen met kerndoelen voor het ZML.

Wij richten ons op de volgende pijlers:

• Zo zelfstandig mogelijk;

• Ieder mens kan zich ontwikkelen;

• We doen het samen.

Vanwege de aard van de school is er intensieve samenwerking met vooral zorg gerichte instellingen, zoals 

Rijndam Revalidatie voor de revalidatie geïndiceerde therapie, Stichting Laurens voor de verpleegkundige 

ondersteuning, MEE Rotterdam voor de school maatschappelijk werker, ASVZ in het kader van het 

Rotterdamse Leerrechtproject, Bartimeüs voor specifieke deskundigheid op het gebied van visus, LWOE op 

het gebied van epilepsie en daarnaast ook met deskundigen op het gebied van spraak-taal en gedrag (zoals 

het CCE).



TYLTYLSCHOOL
Wat ons onderscheidt van andere cluster 3-scholen

Een volledig gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk schoolgebouw

Aangepast meubilair

Aangepaste sanitaire voorzieningen, zoals tilliften en verschoonbrancards

Bed in de klas in geval van rusten, snoezelruimte (die we chillruimte noemen op het VSO) 

Gebruik van spraakcomputers, verwijzers, foto’s, gebaren en andere ondersteunende communicatie

Aangepast lesmateriaal en speelgoed om exploratie te bevorderen

Aanpassingen voor visusproblemen (goede lichtinval, materialen met contrast, actie-reactiematerialen 
met geluid of lichtjes)

Rekening houden met auditieve problemen

Rekening houden met sensorische informatieverwerkingsproblemen: SI-materialen, prikkelarme 
ruimte



TYLTYLSCHOOL
Uitstroom

Onze VSO-locatie biedt onderwijs aan leerlingen in Leerroute 1 en 2 van het doelgroepenmodel 

en aan enkele leerlingen in Leerroute 3.

Alle leerlingen stromen in principe uit naar dagbesteding, met name belevingsgerichte of 

activerende dagbesteding. Soms is er sprake van een progressief ziektebeeld en is er tussentijdse 

uitstroom naar een KDC of een andere zorg-setting. Als onderwijs door wat voor reden niet meer 

voorliggend is, wordt er in overleg met ouders soms een leerplichtontheffing aangevraagd.



TYLTYLSCHOOL
Tot slot

De leerlingen zijn niet ingedeeld op leeftijd of leerjaar, maar op onderwijsbehoefte.

Op het VSO hebben we een klassendeler van 7 leerlingen per groep, maar in 4 van de 6 groepen 

zitten al 8 leerlingen. Op dit moment hebben we op de VSO Tyltylschool te maken met een 

wachtlijst van zeker 3 leerlingen. We doen ons uiterste best om deze kinderen een onderwijsplek te 

bieden, maar letten daarbij ook op de haalbaarheid en veiligheid in de klas.

De leerlingen die doorstromen vanuit de Tyltylschool SO hebben voorrang bij aanmelding. Daarna 

de leerlingen vanuit Mytylschool De Brug en de ZML-scholen van Stichting BOOR. Daarna de 

leerlingen van scholen van andere besturen op volgorde van aanmelding. 



MYTYLSCHOOL DE BRUG 

Normaal waar het kan, 
speciaal als het moet!

De Brug is een school voor 
leerlingen met een 
lichamelijke en/of 
meervoudige beperking.



MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO

School in Rotterdam Noord

12-20 jaar

Op de afdeling vmbo/havo ontwikkelen leerlingen zich tot 
maatschappijvaardige burger van de toekomst door middel van 
kwalitatief goed onderwijs. 



MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO

Diplomagericht onderwijs, uitstromen naar MBO of HBO

Vmbo BBL en KBL 

Profielen : E&O, Z&W, MVI

Vmbo TL 

Profielen: economie, groen, techniek, 
zorg en welzijn

Havo

profielen: CM, EM, NT, NG

Uitstroom naar regulier mbo en hbo

Ons onderwijs



MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO
Missie en Visie

Missie

Wij streven ernaar dat de leerling onze school maatschappijwaardig en 
maatschappijvaardig verlaat. Onze leerlingen weten dat ze recht hebben op een plek in de 
samenleving en laten dat ook zien.

Maatschappijwaardig
Ons vmbo- en havo-onderwijs is gebaseerd op regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen 
kunnen een regulier vmbo- of havodiploma halen dat toegang geeft tot het mbo en hbo.

Maatschappijvaardig
Wij bereiden uw kind voor op een zelfstandige plek in de maatschappij. Binnen het veilige 
klimaat van onze school worden leerlingen zich bewust van hun (on)mogelijkheden. Ze 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten.

Visie

Onze leerlingen zijn volwaardig lid van de maatschappij. We gaan respectvol en 
gelijkwaardig met uw kind om. Ze hebben een handicap, maar ze zijn de handicap niet. 
Elke leerling is talentvol en kan zich ontwikkelen op onze school.



Kernwaarden
MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO

Onze leerlingen zijn VOLWAARDIG lid van 
de maatschappij. We gaan RESPECTVOL en 
GELIJKWAARDIG met de leerlingen om. Zij 
hebben een handicap, ze zijn het niet. 

Elke leerling is TALENTVOL en kan zich op 
onze school ontwikkelen.

(Versus: pamperen, leerlingen zijn zielig, lat 
laag, negatief benaderen ‘je kan het niet’)



Samenwerking Rijndam/ EKEP
MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO

Eén kind, één plan 

Gezamenlijke overleggen

Mogelijkheid tot therapie onder schooltijd 



Nieuwbouw 
MYTYLSCHOOL DE BRUG - VMBO/HAVO

Oplevering Q4 2024

naar Argonautenweg 53 



VSO DE HOGE BRUG



VSO DE HOGE BRUG

Waar zijn we trots op?

Onze leerlingen natuurlijk ;-) Maar ook: maatwerk bieden, veel ‘extra’ vakken voor 
talentontwikkeling en een gewaardeerde plek in de maatschappij,  werken aan doelen niet met 
methodes 

En… branches.



VSO DE HOGE BRUG

4 leerroutes/uitstroombestemmingen
1 mentorklas met 1 mentor en 1 onderwijsassistent.

Cluster 3  en 4 vermengd zich steeds meer.
WEP=wisselend aanbod.



ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST

Maandag 21 november 2022

15.00 – 16.30 uur

Via Teams

Aanmelden via deze link 

Vso 4

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8le9QS-85mdIjIHqC4VYIHdUMEtBWEJRTDZFWjlBQ044VUE5OFJSVVdVQi4u


BEDANKT VOOR 
JULLIE AANDACHT

Koers in KINO
Tijdens de aftrap van ons 
ondersteuningsplan op 6 oktober is de 
compilatie vertoond van de film ‘Altijd 
Alles Anders’ van Theater Babel, een 
inclusief theatergezelschap.
Ben je ook zo benieuwd naar de hele 
film?

di 15 nov, 16:30 – 17.45 uur

KINO, Gouvernestraat 129,  Rotterdam

Aanmelden bij Helen Heemskerk, heemskerk@koersvo.nl

mailto:heemskerk@koersvo.nl

