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WELKOM

Projectteam Centrale AanmeldRoute

Marjolein Versluis – projectleider Centrale AanmeldRoute (V)SO

Helen Heemskerk – beleidsmedewerker Koers VO
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HET PASSERCOLLEGE

‘Als het om onderwijs draait’
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In een notendop

VSO gericht op internaliserende problematiek (denk hierbij aan o.a. ASS en angst)

Afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, 
arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Dit doen wij door het inrichten van een positief 
pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen.

Locaties:
Op de verschillende locaties bieden wij de volgende niveaus aan:
Locatie Lage Land: vmbo-tl, havo, vwo
Locatie Overschie: Praktijkgericht onderwijs, vmbo-bb, vmbo-kb
Locatie Hillevliet: De Jonge Ondernemer voor 3e en 4e jaars vmbo-kb en vmbo-tl 

B!TS: vanaf vmbo-tl niveau.

HET PASSERCOLLEGE
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In een notendop
HET PASSERCOLLEGE

Onderwijsteam:

Docenten/mentoren 

Zorgcoördinatoren

Orthopedagoog

Leraarondersteuners

Onderwijsassistenten

Onderwijs ondersteunend personeel

Ook hebben wij verschillende zorgmogelijkheden als ook samenwerkingen met verschillende organisaties:

MEE Rotterdam Rijnmond - Schoolmaatschappelijk werk

Enver en/of Pameijer Onderwijs Zorg Arrangement (OZA)

Rots & Water Training

Youz – Verslavingscoach

BOBA coaches

5



Onderwijs- en leervoorwaarden
HET PASSERCOLLEGE

Wij bieden onderwijs aan leerlingen waarbij:

Sprake is van internaliserende problematiek (zoals ASS en angst);

Sprake is van een bepaalde mate van zelfstandigheid;

Sprake is van een behoefte aan een aanpak gericht op structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid 
en veiligheid.

Wat zijn grenzen aan wat wij kunnen bieden in ons onderwijs:

Leerlingen waarbij sprake is van externaliserende problematiek;

Leerlingen waarbij de fysieke zorgvraag op de voorgrond staat;

Leerlingen die nog niet toe zijn aan onderwijs en waarbij zorg voorliggend is;

Leerlingen die niet in staat zijn volledig onderwijs te volgen.
Vanaf vmbo-tl wel B!TS voor thuiszittende leerlingen met schoolangst/vermijding/sociale problematiek
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Werkwijze
HET PASSERCOLLEGE

Basisprincipes en werkwijze:

Maatwerk;

Veilige schoolomgeving;

De mogelijkheden van de leerling staan centraal;

Kleine klassen, vast lokaal en prikkelarme ruimtes;

Elke groep een eigen mentor;

Afspraken staan geformuleerd in het OPP;

Aandacht voor waarden en normen;

Trainen van sociale vaardigheden plus trainen en ondersteunen bij het leren-leren.
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Basisaanpak: Maatwerk waar nodig
HET PASSERCOLLEGE

Een basisaanpak die als rode lijn door de school loopt:

Het uitgangspunt is dat er maatwerk voor de leerling wordt geleverd.  

Denk hierbij aan:  

Visuele ondersteuning;

Tijd concreet maken;

Stappenplannen maken (werk verdelen);

Hulp bij inschatting van tijd;

Langere verwerkingstijd (trager werktempo) , extra tijd bij toetsen en opdrachten.

Standaard:

Wijziging in lesrooster worden tijdig aangeven, vaste lesopbouw;

Gebruik van agenda ondersteunen / Somtoday .
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Locatie Overschie
HET PASSERCOLLEGE

Op deze locatie bieden wij praktijkonderwijs, vmbo-bb en vmbo-kb niveau.

Onderbouw vmbo en Pro-alle leerjaren:

in wisselend aanbod/ om het half jaar wisselen en afhankelijk van de leerroute. 

Pro: 50/50 praktijk/theorie

Vmbo: 60/40 praktijk/theorie

Praktijklessen: Techniek - Groen - Zorg en Welzijn - Consumptief - gym

Vakdocenten: Economie, NASK, Biologie, CKV, ICT, SOVA

VMBO Bovenbouw

Economie en ondernemen

Zorg & Welzijn

Media, vormgeving & ICT

Aantal leerlingen 197     9



Locatie Overschie in de praktijk
HET PASSERCOLLEGE

Bouwen aan de toekomst bij techniek
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Locatie Overschie in de praktijk
HET PASSERCOLLEGE

Creativiteit ontdekken bij CKV
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Locatie Overschie in de praktijk
HET PASSERCOLLEGE

Proeven aan de horeca en gastvrijheid
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De Passerie



Locatie Overschie in de praktijk
HET PASSERCOLLEGE

Groeien bij groen
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Locatie Lage Land Rotterdam-Alexander

HET PASSERCOLLEGE

Op deze locatie bieden wij onderwijs op vmbo-tl, havo en vwo-niveau.

Profielen vmbo-tl: Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw.
Profielen havo en vwo: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie 
& Maatschappij, Cultuur & Maatschappij
Kleine klassen
Leerplein
Werken met IVIO@School vanaf de bovenbouw
166 leerlingen

Optioneel om later te bekijken via www.hetpassercollege.nl
film locatie HPC locatie LL – YouTube
IVIO onderwijs: School in Beeld: met IVIO@School-
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http://www.hetpassercollege.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Hd7anexXxhM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g0zJwto3XJ8


Locatie Lage Land
HET PASSERCOLLEGE

Leerplein en CKV lokaal
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Locatie Hillevliet Rotterdam-Zuid

De Jonge Ondernemer (NTI)

HET PASSERCOLLEGE

Op deze locatie bieden wij het onderwijstraject voor De Jonge Ondernemer 
voor vmbo-kb en vmbo-tl-niveau

Leerjaren: vanaf het 3e leerjaar

Profiel 

Vmbo-kb: Economie & Ondernemen

Vmbo-tl: techniek, Zorg en Welzijn, Landbouw en Economie

De Jonge Ondernemer: 2-jarige branche-opleidingen in samenwerking met NTI

Doel: Opleiden tot een jonge ondernemer, vakgericht voorbereid op de eigen toekomst of gedegen overstappen 
naar vervolgopleiding op het mbo. 

Varianten: ICT, Finance, Beveiliger B, en beauty&styling, Uurwerktechnicus/Goudsmeden.

Werkwijze: 4 dagen reguliere VMBO TL programma en 1 dag vakdocent NTI

Aantal leerlingen: 52
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Locatie Hillevliet
HET PASSERCOLLEGE

Film locatie Hillevliet volgt binnenkort op de website
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https://piloot.sharepoint.com/:v:/s/hetpassercollege/EatCRw47g4dDvcx0mxO025kBd-CMMn-wrTxOfNyOE_5WRw?e=gVztcS


Locatie B!TS Rotterdam-Centrum

HET PASSERCOLLEGE

Bijzonder Interventie Team Schoolgang

Doel project is een terugkeer naar school: Specifiek gericht op thuiszittende leerlingen met internaliserende 
problematiek zoals Angst, ASS en sociale problematiek;

Het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om in het (vervolg)onderwijs succesvol te kunnen participeren;

Onderwijs op maat middels een arrangement;

Succeservaringen opdoen;

Zelfvertrouwen vergroten en leren leren;

Leren functioneren in een klas met leeftijdsgenoten;

Het B!TS project is een initiatief van Het Passer College in samenwerking met IVIO@School.

Traject duurt gemiddeld één jaar

Op dit moment 95 leerlingen

B!TS zich richt op leerlingen op vmbo-tl of hoger

Info B!TS: www.bitsrotterdam.nl
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http://www.bitsrotterdam.nl/


Uitstroomwijze van onze leerlingen
HET PASSERCOLLEGE
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In het laatste jaar wordt op locatie Overschie het profielvak en sectorkeuzevak volgens PTA afgesloten. 
Op PRO niveau zal er aan het einde van de schoolloopbaan een assessment, op basis van je portfolio, 
plaatsvinden voor het diploma Praktijkonderwijs. IVIO’s kunnen hiervan onderdeel uitmaken. Dit zal 
wel maatwerk zijn.

Het laatste jaar (vanaf het vmbo-niveau) wordt afgesloten met Staatsexamens . 

Het Passer College is een officiële examenlocatie. Het examen wordt afgenomen in twee delen.
Vmbo bb/kb: Start met een digitaal examen (op de eigen locatie), gevolgd door een mondeling examen 
(locatie Lage Land).
Vmbo-tl/havo/vwo: Start met een schriftelijk staatsexamen en vervolgens een mondeling examen. 
Beide op locatie Lage Land

Job Academie: leer-/werktraject in een bedrijf in je laatste schooljaar (bouw, ziekenhuis, verzorgings- en 
verpleeghuis en 2 basisscholen)

Job Academie | de-job-academie (dejobacademie.com)

https://www.dejobacademie.com/


Uitstroomcijfers
HET PASSERCOLLEGE
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KESPERCOLLEGE GOUDA
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‘Samen maken we de toekomst’



KESPERCOLLEGE

Voortgezet speciaal onderwijs

VMBO- TL

HAVO

VWO

Doelgroep en instroom

Op het Kesper College zitten leerlingen 
die onderwijsbelemmeringen ondervinden als 
gevolg van internaliserende problematiek.



Indeling van de school

OZA

Onderwijs-zorg arrangementen

Contactteam

Oriëntatieklas

Zorgklas

Trajectklas

Kernschool

Onderbouw (leerjaar 1&2 TL, 1,2 & 3 Havo/Vwo)

Bovenbouw (3&4TL, 4&5H, 4 t/m 6 VWO)
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KESPERCOLLEGE



Ondersteunende diensten

Gedragswetenschapper
Intern begeleider
School maatschappelijk werker
BPO-er
Zorgcoördinator

Extra ondersteuning binnen de school
Huiswerkbegeleiding
Individuele begeleiding plannen en organiseren
Individuele bijles (wiskunde)

KESPERCOLLEGE



Examens / Uitstroom

Staatsexamen:

CE (Centraal examen, schriftelijk)

Mondeling

Voorbereiding:

Vakkenpakket kiezen (profiel)

PWS & Maatschappijleer (pré- examenjaar)

Simulatie- examens
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EDUCATIEF CENTRUM
Wie zijn wij

Het Educatief Centrum in Delfshaven is een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs. 

Jongeren die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen door gedrag, 
krijgen bij ons een nieuwe kans. 

Bij het Educatief Centrum staat het perspectief van de leerling altijd 
centraal.
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Wat we doen
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EDUCATIEF CENTRUM

We leiden leerlingen op voor een passende plek op de arbeidsmarkt of 
voor doorstroming naar vervolgonderwijs op het MBO. Ons doel is om 
goede werknemers van onze leerlingen te maken en we bieden de 
mogelijkheid een entree-diploma te halen. Op onze school 
benadrukken we de kwaliteiten van onze leerlingen en zorgen wij 
ervoor dat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 

15,5 t/m 19 jaar. Het Educatief Centrum telt zo’n

70 leerlingen.



Onze klassen: 

2 VROC klassen: voorbereidende Entree klas

2 Entree klassen: MBO 1 in samenwerking met het 
Albeda College

Binnenvaartschip de MATE: opleiding tot matroos

Intern bedrijf Ambacht: opleiding tot werken in de 
bouw

Intern bedrijf Horeca: opleiding tot werken in de 
Horeca
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EDUCATIEF CENTRUM



Werken aan arbeidsvaardigheden

Binnen de bedrijven en op de stage in de 
VROC- en de Entreeklassen werken we aan de 
arbeidsvaardigheden van de jongeren middels 
de 10 competenties.
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EDUCATIEF CENTRUM



Zorg in onze school

Er is veel persoonlijke aandacht: Iedere leerling heeft een 
vaste leerkracht/intern stagebegeleider. Deze is het eerste 
en vaste aanspreekpunt voor betrokkenen. 

Het pedagogisch klimaat staat centraal. Iedere leerling 
heeft zijn eigen traject. Wij leveren maatwerk.

Ondersteuners van het onderwijs: gedragswetenschapper, 
een schoolmaatschappelijk werker, een intern begeleider, 
een jobcoach, trajectbegeleider en een mediator. 
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EDUCATIEF CENTRUM



Speerpunten
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EDUCATIEF CENTRUM



SCHOOL2CARE DE VLIET
Een combinatie van jeugdzorg en onderwijs

- Leerlingen van 12 – 18.

- 8.00 – 20.00 inclusief een avondprogramma.

- Vier basisvakken: NL, ENG, REK, MAAT.

- Talent- en zorgblokken.

- Vakantieprogramma: 2 weken dicht per jaar.

- Coaches: pedagogiek en didactiek.

- Mediator: ervaringsdeskundige.

- 3 klassen: Maas (instroom), Mast (MBO1) en Hef (VSO).



SCHOOL2CARE AMBULANT
Ambulante begeleiding op V(S)O

- Wij werken preventief zodat jongeren op de reguliere school kunnen 
blijven en thuis kunnen blijven wonen. 

- De begeleiding van School2Care Ambulant is een intensief traject 
van een half jaar. 

- De coach begeleidt de jongere, het gezin en het netwerk gemiddeld 
14 uur per week. 

- In het begin is dit meestal meer uren en later minder. Met elkaar 
starten we op en zodra stappen worden gezet, zal de coach meer op 
de achtergrond aanwezig zijn.



HEER BOKEL COLLEGE
Rotterdam



HEER BOKEL COLLEGE
Ondersteuningsprofiel

School in Rotterdam Centrum, nabij Hofplein

Aanbod: Havo onderwijs, per uitzondering VWO

Vakdocenten

Leswisselingen

Officieel havo-diploma (i.s.m. Wolfert Dalton)

Uitstroom: Hbo en MBO4

Doelgroep: 12-20 jaar, onderwijsbelemmeringen, hoofdzakelijk vanuit 
internaliserende problematiek



HEER BOKEL COLLEGE
vervolg

Specifieke voorzieningen:
1x per week mogelijkheid online lessen te volgen

Rots en water

Executieve functies

Trainingen

Praktische vaardigheden en koken



REIJERWAARD COLLEGE
Rotterdam-Zuid



REIJERWAARD COLLEGE
Ondersteuningsprofiel

School op Rotterdam-Zuid

Aanbod: vmbo-tl

Klassikaal onderwijs

Vanaf leerjaar 3 start examentraject

Keuzemogelijkheden: Zorg en welzijn, techniek, economie en 
landbouw

Doelgroep: 12-18 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit vermoedde 
van psychische problematiek



REIJERWAARD COLLEGE
vervolg

Specifieke voorzieningen:
2-jarig examentraject.
TOM-trajecten, bijv. voor ingroeien in onderwijs.
Loopbaanbegeleiding middels Windroosproject.

Specialisten:
Schoolcoach
Taalspecialist
Docent met NT2 kennis
Schoolverpleegkundige
Gezondheidscoach
OZA medewerkers



MIDDELLAND COLLEGE
Rotterdam-West



MIDDELLAND COLLEGE
Ondersteuningsprofiel

School in Rotterdam-West

Aanbod: vmbo-kader en mbo1

Klassikaal onderwijs

Examen: 
Theorie: staatsexamen. Enkele vakken in 3e en enkele vakken in 4e jaar.
Prakijk: i.s.m. Focus Barendrecht, 3e en 4e jaar.
MBO1: i.s.m. Zadkine

Keuzemogelijkheden: Zorg & welzijn / Dienstverlening & producten

Doelgroep: 12-18 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit vermoedde 
van psychische problematiek



MIDDELLAND COLLEGE
vervolg

Specifieke voorzieningen:
Pedagogische ondersteuning: escalatieladder & 
inzet schoolcoach

Huiswerkbegeleiding

TOM klas

Specialisten:
Schoolcoach

OZA medewerkers

Pedagogisch conciërge



DISCOVERY COLLEGE
Barendrecht



DISCOVERY COLLEGE
Ondersteuningsprofiel

School in Barendrecht
Aanbod: agl en vmbo-basis
Klassikaal onderwijs
AGL-leerroute: 

6 jaar
Uitstroom: (beschermde) arbeidsplek
afsluiting middels branchegerichte certificaten

Vmbo-basis examentraject is in samenwerking met Focus Barendrecht
Keuzemogelijkheden: Zorg & welzijn / Dienstverlening & producten
Doelgroep: 12-18 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit vermoedde van 
psychische problematiek



DISCOVERY COLLEGE
vervolg

Specifieke voorzieningen:
Verbindingsklas
VSO+ klas

Specialisten:
Leerlingcoach
Schoolcoach
Gedragswetenschapper/schoolpsycholoog
Zorgcoördinator
Stagecoördinator
Jobcoach
PBS-trainer
Onderwijs-zorgcoach



ONDERWIJS EN ZORG LOCATIES
MFC

School in Rotterdam

Samenwerking met Pameijer.

Aanbod: agl en MBO1

Toewerken naar onderwijsniveau 1F.

Klassikaal onderwijs, ongeveer 50% behandeling/50% onderwijs

Doelgroep:
12-18 jaar
Licht verstandelijke beperking
Afwijzing of verwijdering meerdere onderwijsvormen/sociale groepen.
Veel bijkomende problematiek, bijv. in gezin, financiën enz. 



ONDERWIJS EN ZORG LOCATIES
De Fjord

School in Rotterdam

Samenwerking met Youz De Fjord

Aanbod: vmbo-tl en MBO1

Doelgroep: 15-21 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit (vermoedde) 
van psychische problematiek

Dagbehandeling bij Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie 
De Fjord.



MOGELIJKE LOCATIES THUIS-NABIJ
Ilex College

School in Schiedam

Aanbod: agl, vmbo-basis/kader, vmbo-tl en MBO1

Klassikaal onderwijs, met I-klas en S-klas

Keuzemogelijkheden: Zorg & welzijn / economie

Samenwerking: Staatsexamen, Zadkine en Lentiz

Doelgroep: 12-18 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit vermoedde 
van psychische problematiek



MOGELIJKE LOCATIES THUIS-NABIJ
De Gaard

School in Spijkenisse

Aanbod: agl, vmbo-basis/kader, vmbo-tl

Klassikaal onderwijs, met structuurklas en Lisoklas.

Keuzemogelijkheden: Zorg & welzijn / economie

Samenwerking: Staatsexamen, Zadkine en Penta Scholengroep

Doelgroep: 12-18 jaar, onderwijsbelemmeringen vanuit vermoedde 
van psychische problematiek



50

VSO4
VMBO BB/KB

Schreuder College 

De Quackstraat
(leerjaar 1)

Schreuder College 

Slinge
(leerjaar 2 t/m 4)

SCHREUDER COLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE



Doelgroep
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VSO cluster 4

VMBO BB/KB

Leerlingen met gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen en die 
aangewezen zijn op specifieke ondersteuning

Overstap vanuit regulier onderwijs (PO en VO) of doorstroom vanuit 
SO

Regio Rotterdam en omstreken

SCHREUDER COLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE



SCHREUDERCOLLEGE
Onderwijs
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VMBO Basisberoeps en VMBO Kaderberoeps

3 keuzeprofielen: 

D&P (dienstverlening & producten)

PIE (produceren, installeren & energie)

E&O (economie & ondernemen)

Samenwerking met regulier onderwijs

Een passend perspectief voor elke leerling

SCHREUDERCOLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE

Een leuk feitje: 

ons slagingspercentage 

is al vier jaar lang: 

100%! 

Daar zijn wij ontzettend trots op.



Ondersteuning en wat maakt ons speciaal? 
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Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun persoonlijke
ontwikkeling te ondersteunen. 

Wij werken volgens de zeven eigenschappen van Covey;

Deze eigenschappen geven de leerlingen meer regie over hun leven en 
dragen zo bij aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken toe naar een regulier vmbo-diploma en richten ons op 
uitstroom naar het mbo. 

SCHREUDERCOLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE



SCHREUDERCOLLEGE
Wat maakt ons nog meer speciaal? 
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Kleine klassen met gemiddeld 10 leerlingen

Een eigen groepslokaal

Groepsleerkrachten (mentoren)

Mediator op school

Wekelijks contact met ouders

Wij werken intensief samen met reguliere VO scholen en mbo’s

Commissie voor de Begeleiding: Intern Begeleider (IB), gedragswetenschapper (GW) en 
Schoolmaatschappelijk Deskundige (SMD) zijn nauw betrokken bij de klassen

Vak Therapie Drama (VTD): individueel en groepstrainingen

Nauwe samenwerking met hulpverleningsinstanties met mogelijkheid tot begeleiding binnen de 
school (Gezondheidscoach (YOUZ) en individuele begeleiding (Pameijer)

De school heeft een veiligheidsbeleid en heeft nauw contact met de wijkagent

Stage- en uitstroomcoördinator

SCHREUDERCOLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE



Samenwerking Regulier Onderwijs
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Wij werken o.a. samen met:

Rotterdams Vak College de Hef:

voor vmbo-examens en praktijklessen in het profiel PIE

EYE College: (voorheen: het Nieuwe IJsselcollege)

voor vmbo-examens in het profiel D&P

Zuiderpark  College: 

voor vmbo-examens in het profiel E&O

SCHREUDER COLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE



Uitstroom-mogelijkheden
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VMBO basisberoeps (BB) en VMBO kaderberoeps (KB)

Uitstroom naar MBO2, 3 en 4

Voor enkele leerlingen is een route via VROC en MBO1 beter passend

(Educatief Centrum)

SCHREUDER COLLEGE DE QUACKSTRAAT EN SLINGE
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT

‘Leren door te doen’

VSO Praktijkschool

cluster 4



Leerlingkenmerken

een IQ tussen de 55 en 80 en veelal een disharmonisch profiel

een leerachterstand van meer dan 3 jaar op twee van de 
vier onderdelen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling 
en inzichtelijk rekenen), waarbij minimaal één van de 
onderdelen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft

komen veelal van cluster 4 so scholen en soms vanuit een SBO
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT



Inrichting van ons onderwijs

‘Internaliserende’ en een externaliserende afdeling

14 klassen met ongeveer 10 leerlingen

Iedere klas heeft zijn vaste mentor

6 praktijkvakken en gym
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT



Schoolloopbaan
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT

Leerjaar 1 en 2 

alle praktijkvakken en AVO-vakken

Leerjaar 3 

+ 1 dag stage

Leerjaar 4 

+ 3 dagen stage

Leerjaar 5 

+ 4 dagen stage



Uitstroom

Doel: het behalen van het Rotterdams Praktijkdiploma 

Er zijn 3 uitstroomrichtingen:

1 Leerroute arbeidsmarkt gericht met ondersteuning (AG + O)

2 Leerroute arbeidsmarktgericht zonder ondersteuning (AG)

3 Leerroute arbeidsmarktgericht met leren (AG+ L)
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT



Uitstroom

Daarnaast:

zijn er diverse branchegerichte certificaten te behalen en IVIO 
examens.

Doorstroom naar MBO1:

interne leerlingen die hiervoor in aanmerking komen stromen door 
naar MBO1 in samenwerking met het Albeda Collega
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT



Pedagogisch klimaat
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT

Positive Behaviour Support (PBS)

Elke klas heeft eigen mentor



Extra ondersteuning
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SCHREUDER COLLEGE DE VILLENEUVESTRAAT

Op maat 

In samenwerking met diverse partners
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SCHREUDER COLLEGE TABORSTRAAT

VSO voor MAVO/HAVO



De school in het kort
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110 leerlingen

Kleine klassen

Team: rond de 25 professionals

MAVO en HAVO > Staatsexamen

TIJDELIJK GEBOUW

SCHREUDER COLLEGE TABORSTRAAT
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Vaste mentor
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De mentor geeft >50% van de tijd les aan de mentorklas.
In de onderbouw zelfs meer uren,
In de bovenbouw steeds meer vakdocenten als voorbereiding op 
MBO/HBO.

Vast klaslokaal

Lesstructuur dmv EDI + inzet SOVA, DRAMA, MUZIEK, Persoonlijk 
Meesterschap onder schooltijd. Individueel of in (kleine) groep.

TIME-OUTS

Gedragsverwachtingen, correctieladder, consequentielijst

SCHREUDER COLLEGE TABORSTRAAT
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Succescriteria



En dan nog dit:
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Voor internaliserende en externaliserende leerlingen

Maatwerk mogelijk, van verkort programma naar volledige schooldag

Individuele begeleiding welkom tot in de klas

Is therapie behandeling voorliggend?

Dan is onze school niet de passende plek.

SCHREUDER COLLEGE TABORSTRAAT



BEDANKT VOOR 
JULLIE AANDACHT
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