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Missie en Visie 
 

Het idee bij de missie is dat leerlingen bij uitstroom in staat 
zijn in de volgende fase na het onderwijs adequaat te 
functioneren. Dus in het MBO, op een werkplek of in een vorm 
van dagbesteding, maar ook in hun woon en leefomgeving. Ze 
zijn voorbereid om daar, naar vermogen en op hun niveau, 
regie te nemen bij hun deelname aan een snel veranderende 
samenleving. 
 
Om deze missie te bereiken, hebben wij een visie 
geformuleerd waar wij de komende jaren op ons Breda College 
aan gaan werken: 
•Leerlingen worden, naar vermogen, regisseur van hun eigen 
leerproces en/of ontwikkeling; onderwijsprofessionals hebben 
daarbij een stimulerende, coachende rol maar ook een 
dienende, volgende rol. 
•Ouders (of het nabije sociale netwerk) participeren 
nadrukkelijk in het bereiken van het ontwikkelingsperspectief 
van hun kind. 
•Het onderwijs vindt plaats in een gebouw en een 
leeromgeving, volgens een leeraanbod, dat is ingericht op de 
ondersteuningsvragen en toekomstperspectief van leerlingen 
en dit onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden in en de eisen 
van de samenleving. 

Leerwegen sectoren 
 

 Leerroute 1. Vervolgonderwijs VMBO-TL (staatexamens) 

 Leerroute 2. Vervolgonderwijs VMBO-B/K (alleen 
onderbouw) Bovenbouw in samenwerking met regulier 
VMBO SCALA te Teteringen 

 Leerroute 3. Arbeid (binnen reguliere arbeidssetting) 

 Leerroute 4: Arbeid (binnen beschutte omgeving) 

 Leerroute 5. Taakgerichte dagbesteding  

 Leerroute 6: Activiteit gerichte dagbesteding 
Bijzonderheden  
 

Bij het bepalen van ondersteuningsbehoeften c.q. leerroute 
kijken we op basis van de uitstroomprofielen naar de volgende 
indicatoren: 

 intelligentie 

 Nederlands;  

 rekenen/wiskunde; 

 Engels  

 sociaal-emotionele vaardigheden 

 arbeids-/dagbestedingscompetenties 



 
 mobiliteit en praktische redzaamheid 

 communicatieve redzaamheid 

 leren leren/studievaardigheden 
Deze indicatoren worden gezien als het meest bepalend voor 
het ontwikkelingsperspectief. Ten aanzien van de indicatoren 
wordt per leerroute vastgelegd op welk niveau leerlingen bij 
uitstroom functioneren of in welke mate leerlingen een 
vaardigheid beheersen.  
Het uitgangspunt van een leerroute is dat 75% van de 
deelnemende leerlingen vanuit het basisarrangement het 
vooraf aangegeven eindniveau gaat behalen. Voor de overige 
25% van de leerlingen geldt dat zij een beroep kunnen doen op 
een verdiept of intensief arrangement. 
De leerlingen die in één bepaalde leerroute werken, 
beschouwen we als een doelgroep. 

Specifieke profielen 
 

Alle leerlingen krijgen vanaf 01-08-2015 een Toelaatbaarheids-
verklaring op drie verschillende categorieën  
Hoog, Midden, Laag 

Groepsgrootte 
 

min. 7 en max. 15 leerlingen. Het aantal leerlingen is 
afhankelijk van de leerroute en de onderwijsfase. 

Aard van de 
begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de didactiek 
 

Zie de beschrijving van de leerroutes in de schoolgids op: 
www.bredacollege.nl  

Betrokkenheid 
leerling bij onderwijs 
 

 We willen leerlingen meer zeggenschap geven over wat zij 
willen leren: ‘Regie in eigen hand’ is leidend voor onze 
visie. 

 Leerlingen worden actief betrokken bij besprekingen die 
gaan over de ontwikkeldoelen van de leerling zelf (voor 
sommige leerlingen zal dit niet mogelijk zijn en wordt er in 
overleg gegaan met de ouders/verzorgers  van deze 
leerling). 

 Op school is een leerlingenraad waarin leerlingen uit 
diverse leerroutes zijn vertegenwoordigd. 

 Leerlingen zijn aanwezig bij de transitieplan bespreking 
waarbij hun toekomst na school besproken wordt  

 
Betrokkenheid ouders 
 

 In plaats van een ouderraad hebben we een klankbordgroep 
van ouders. Deze groep levert feedback op ons 
onderwijskundig- en ondersteunend handelen. Op basis 
hiervan formuleren we verbeterdoelen c.q. beleidsdoelen.  

 Met ouders (en indien mogelijke de leerling) wordt het 
groeidocument/ ontwikkelingsperspectief plan opgesteld.  

 Bij multidisciplinair overleg met externe partners 
(bijvoorbeeld Revant – MEE – zorginstelling – Gemeenten) 
worden zowel de ouders als de leerling uitgenodigd  

 Ouders worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd 

http://www.bredacollege.nl/


 
voor een informatie avond met de nieuwe mentor. 

 Ouders krijgen minimaal twee keer per schooljaar de 
gelegenheid om de resultaten van hun zoon/dochter te 
bespreken  

 Bij regelmaat worden informatieavonden georganiseerd 
rondom relevante thema’s 

 Bij rooster vinden huisbezoeken plaats 
 

Interne specialisten 
 

 Leerkrachten Master SEN 

 Onderwijsassistent / Klasse assistent 

 Leraarondersteuner 

 Orthopedagoog en psycholoog 

 Intern begeleider 

 Schoolmaatschappelijk werkende 

 Verpleegkundige 

 Logopedisten 

 Stageleerkrachten/stagebureau jobcoaches (dagbestedings- 
en arbeidstoeleiding)  

 Praktijkbegeleiders 

 AKA- en vakleerkrachten 

 Sensorische Integratie -deskundige 

 Fysiotherapeuten (ook via Revant) 

 RT-er en MRT-er 

 
Basiszorg RSV Breda  

 
School specifieke uitwerking 

1. een uitgewerkt en omschreven 
aannamebeleid op basis van: 

a. een standaardnorm: 95% van de 
aangenomen leerlingen moet naar de 
eindstreep gebracht worden 
b. duidelijk omschreven aannamecriteria, 
gebaseerd op de slagingskans van de 
gekozen opleiding. 

Ouders kunnen leerlingen aanmelden via 
het Samenwerkingsverband (RSV Breda). 
Leerlingen krijgen dan aan de hand van de 
aard en ernst van de problematiek en 
onderwijsbeperking een Toelaatbaarheid 
Verklaring (TLV)  

2. een omschreven signaleringssysteem met:   
a.  vaste momenten waarop onderzoek 
plaatsvindt naar cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling aan de hand van 
signaleringsinstrumenten tijdens eerste en 
tweede jaar 
b. een vastgestelde procedure als 
problemen worden gesignaleerd 

Zie het onderwijs- en ondersteuningsplan 
van het Breda College.  

3. een omschreven leerlingvolgsysteem 
waarbij van iedere leerling een dossier wordt 
bijgehouden waarin opgenomen: 

a. de cognitieve, motorische en creatieve 
ontwikkeling 
b. de resultaten van aanvullende testen, 
toetsen en observaties 
c. informatie m.b.t. de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Dit staat in ParnasSys en SomToDay de 
leerlingvolgsystemen van de school.  



 
d. het ‘Groeidocument’ 

4. een voor iedereen toegankelijke 
overzichtslijst van aanwezige testen en 
toetsen (orthotheek), inclusief de wijze 
waarop deze gebruikt worden bij: 

a. de aanname  
b. de vastgestelde signaleringsmomenten 
c. gesignaleerde problemen 

In beheer bij de gedragsdeskundigen en 
de CvB 

5. een omschreven plan t.a.v. 
leerlingbesprekingen die gericht zijn op de 
onderlinge ondersteuning van het team t.a.v. 
de zorg waaronder: 

a. overleg over studievorderingen, 
gesignaleerde problemen, functioneren van 
jaargroepen. 
b. een procedure m.b.t. opstelling, 
uitvoering en controle van het OPP 
c. Intervisie gericht op het vergroten van 
deskundigheid 

Dit staat in het groeidocument dat we 
voor iedere leerling opstellen. Het bevat 
een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) 
dat in overleg met de ouders en de 
leerling tot stand komt.  

6. een goed georganiseerde loketfunctie voor 
de hulp die niet door de school zelf kan 
worden aangeboden. De school moet 
afspraken maken met externe hulpverleners 
over de extra hulp waarvan de leerlingen, op 
grond van die afspraken, binnen of buiten de 
school gebruik kunnen maken. 

Veel van deze ondersteunende diensten 
heeft de school zelf in huis. Daarnaast 
hebben we nauwe contacten met 
ketenpartners die zeer specifieke 
ondersteuning kunnen leveren.  

7. een informatieprotocol dat vastlegt op 
welke wijze de contacten met ouders \ 
verzorgers en instanties verlopen indien zich 
problemen voordoen. 

Zie het protocol leerling ondersteuning en 
dossiervorming. 

8. een omschreven visie op de ontwikkeling 
van het ondersteuningsaanbod in de school 
waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan 
het bevorderen van deskundigheid en 
draagvlak voor ondersteuningsbeleid van de 
school. 

De school heeft een ondersteuningsplan 
opgesteld 

9. een veiligheidsfunctionaris die handelt 
conform de protocollen zoals vastgelegd in 
het project de Veilige School. 

We beschikken over: een commissie 
veiligheid, RI&E, BHV, vertrouwens-
personen en een coördinator sociale 
veiligheid. 



 
 
School specifieke ondersteuning 
Didactiek Begeleiding 
Spelling, begrijpend lezen   
Taal/spraak/ESM   
Rekenen/wiskunde    
Dyslexie   
Dyscalculie   
NLD   
Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst   
Sociale onzekerheid   
Werkhouding   
Motivatie   
ASS   
ADHD   
Fysiek Begeleiding 
Visueel  In samenwerking met Visio 
Auditief  In samenwerking met De Spreekhoorn 
Motorisch  In samenwerking met Revant 
Langdurig ziek   
Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound  In overleg met het samenwerkingsverband 
Observatieklas   
Zorg door externen Begeleiding 
ZAT   
Schoolmaatschappelijk 
werk 

  

Tender    
Surplus   
School’s cool   
  
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het 
schoolondersteuningsprofiel 
Het schooljaar 2015-2016 staat geheel in het teken van de fusie tussen beide scholen. 
Dit betekent dat alle activiteiten vanuit het perspectief van het ondersteuningsprofiel 
erop gericht zijn te komen tot één systematiek. 
De volgende zaken komen hierbij aan de orde: ondersteuning en begeleiding – 
opbrengsten – onderwijstijd – aanbod – afstemming leerbehoeften van de leerlingen 
(ontwikkeling leerroute 7) – organisatie en toetsing – groepsplannen – dossiervorming. 
Voor de middellange termijn hebben wij doelen opgenomen in het Meerjaren 
Strategisch Beleidsplan. Op de site www.scholenopdekaart.nl (kies voor VO) kunt u 
meer lezen over onze school en over onze plannen.  

http://www.scholenopdekaart.nl/

