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Schoolondersteuningsprofiel ISK Breda 
 

Algemeen  

Gegevens school 
 

Naam:   ISK Breda, Internationale Schakelklas 

Adres:   Verviersstraat 8, 4826 HT 

Plaatsnaam:  Breda 

Leerwegen sectoren Internationale Schakelklas (ISK) 

Bijzonderheden   De ISK is voor de meeste leerlingen de allereerste opvang v.w.b. 

onderwijs in Nederland. Bij de leerlingen van de ISK bestaat een groot 

verschil in leeftijd, vooropleiding, capaciteit en culturele achtergrond. 

 Een deel heeft nooit onderwijs gevolgd in het thuisland. Indien een 

leerling wel onderwijs heeft genoten, dan is dat vaak niet te 

vergelijken met het Nederlandse onderwijssysteem. In een aantal 

landen waar de leerlingen vandaan komen, wordt bijvoorbeeld niet 

het Europees schrift gehanteerd. De veranderingen van cultuur en de 

onbekende situatie van Nederland kan een impact hebben op de 

leerlingen.   

 De groepen zijn op basis van instroom- en uitstroomgroepen 

samengesteld. In de instroomgroepen worden leerlingen in de 

passende niveaugroep ingedeeld. Dit heeft tot gevolg dat de 

leerlingen van 12 t/m 18 jaar in een groep zitten. Hierdoor zitten er 

verschillen in de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.  

De uitstroomgroepen zijn gebaseerd op uitstroomprofielen, zie 

‘Specifieke profielen’.   

 Ruime diversiteit van culturele en religieuze achtergronden. 

Desondanks wordt er zoveel mogelijk op een positieve manier met 

elkaar omgegaan.  

 Door het aanbieden van diverse lesactiviteiten, gerelateerd aan de 

Nederlandse cultuur, verbetert het zelfbeeld van de leerlingen. 

Hierdoor verloopt de integratie in de Nederlandse samenleving 

soepeler.  

 

Bovenstaande vraagt veel van medewerkers. Vaardigheden en 

competenties op het gebied van differentiëren en improviseren qua 

didactiek en pedagogiek, klassenmanagement, groepsdynamiek, 

copingsstijlen, reflectie maar ook mentale weerbaarheid die verder gaan 

dan van een docent binnen een reguliere voortgezet onderwijssetting 

worden gevraagd.  

 

Concreet kan hierbij gedacht worden aan aspecten als; 

 Omgaan met ‘emotioneel beschadigde’ leerlingen (en ouders) en de 

daarbij behorende gedragsproblemen. Hierbij is de aanname dat alle 

leerlingen hebben blootgestaan en nog steeds blootstaan aan 

ingrijpende levensgebeurtenissen (life-events). De leerlingen kunnen 
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daarmee in meer  of mindere mate getraumatiseerd zijn. Als gevolg 

hiervan kunnen leerlingen gedragsproblemen van uiteenlopende aard 

(zowel internaliserend als  externaliserend) vertonen in de groep; 

 Onvoldoende tools in handen hebben om met de problematieken om 

te gaan. Hierdoor kan het gevoel ontstaan voortdurend te kort te 

schieten en op de tenen te moeten lopen. Dit vergt extra energie van 

medewerkers; 

 Het constant zoeken naar een balans tussen aandacht en investeren 

in onderwijskundige zaken en de aandacht voor sociaal-emotionele 

(gedrags)problemen/ontwikkeling; 

 Omgaan met het spanningsveld tussen verbinding en afstand, waarbij 

de uitdaging is een gezonde afstand te hebben/houden tot de 

leerlingen; 

 Omgaan met motivatieproblemen van leerlingen: lang niet altijd 

wordt de zin van onderwijs ervaren; 

 Omgaan met eigen zingevingvraagstukken: Waar doe ik het allemaal 

voor? Kan ik het wel doen op een manier die voor mij goed voelt? 

Komen mijn idealen en passie voor het onderwijs hier voldoende tot 

zijn recht? 

 

Binnen deze setting is het noodzakelijk intensieve contacten te hebben 

met externe partners (zoals de GGD jeugdarts, GGZ-instelling, MEE o.i.d.) 

en onderwijsinstanties (SWV-VO, REC-4, o.i.d.), die in samenspraak met de 

leerling, ouders/verzorgers/voogd en school via een verkorte screening 

gezinnen en leerlingen kunnen begeleiden in het vinden van de meest 

passende vorm van onderwijs en ondersteuning toekomstgericht. 

 

Het bijzondere van de Internationale Schakelklas 

 NT2 taalaanbod 

 Alfabetisering 

 In korte tijd zelfredzaam in de Nederlandse samenleving 

 Regionale functie 

 Drempelloos 

 Continue instroom 

 Individuele begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied 

 Integratie sociale vaardigheden binnen de Nederlandse cultuur 

 Multicultureel 

 

Belangrijkste kwaliteitsaspecten voor het onderwijs: 

 De aangeboden leerinhouden zijn gericht op de brede ontwikkeling 

van leerlingen en de voorbereiding op vervolgonderwijs of 

arbeidsmarkt en samenleving; 

 Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle 

omgangsvormen; 
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 Kernkader Voortgezet Onderwijs; 

 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 

op verschillen in ontwikkeling en niveau  tussen de leerlingen.  

 De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 

 Voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte wordt extra 

ondersteuning ingezet.  

 De school zorgt systematisch voor behoud of verbetering van de 

kwaliteit van haar onderwijs. 

 Door middel van het groeidocument wordt voor elke leerling het 

ontwikkelingsperspectief in kaart gebracht. Naar aanleiding hiervan 

wordt een passende leerroute aangeboden. 

 

Specifieke profielen 
 
 

Actiegroepen 

Bij aanvang van het ISK-onderwijs wordt een nieuwe leerling in een 

actiegroep geplaatst. In deze groep worden toetsen en testen afgenomen 

om de leerbaarheid van de leerling te bepalen. Naar aanleiding hiervan 

wordt de leerroute vastgesteld met het daarbij behorende 

ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel. Daarnaast wordt de leerling 

geobserveerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gedrag.  

 

Instroomgroepen  

Op basis van de leerbaarheid wordt de leerling in vanuit de actiegroep in 

een  instroomgroep overgeplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met 

het passende niveau.  

 

Voortgang 

De duur van het onderwijs voor leerlingen op de ISK is afhankelijk van de 

leerroute. Gemiddeld zit een leerling tussen één tot drie jaar op de ISK.  

Drie keer per jaar worden methodeafhankelijke en - onafhankelijke 

toetsen afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen.  

 

Advies 

Iedere leerling die in een uitstroomgroep zit, krijgt een passende 

uitstroomadvies dat gebaseerd is op een aantal aspecten, te weten: 

- leeftijd; 

- toets- en testresultaten; 

- capaciteiten; 

- afweging van de vooropleiding; 

- beheersingsniveau van de Nederlandse taal; 

- inzet, werkhouding en motivatie.   

Het advies wordt met leerlingen en ouders/verzorgers/voogd  besproken. 
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Uitstroom 

ISK-leerlingen worden in diverse vormen van voortgezet (speciaal) 

onderwijs of mbo geplaatst. De leerlingen worden door een Transfercoach 

gevolgd. 

 

Groepsgrootte De groepsgrootte is gemiddeld 18 leerlingen. In totaal zijn er circa 260 

leerlingen. Samen met locatie Bergen op Zoom: 450 leerlingen.  

 

Percentage leerlingen 
met LWOO, PrO en LGF. 
 

De LWOO, PrO en LGF indicaties zijn grotendeels gebaseerd op aanvragen 
voor leerlingen uit de uitstroomgroepen.  
 
In schooljaar 2015-2016 hebben 22 leerlingen (47%) een LWOO indicatie 
en 25 leerlingen een PrO indicatie. Er is één leerling met een LGF indicatie.  

Aparte / geïntegreerde 
klassen      
 

Geïntegreerde klassen. Zie ‘Specifieke profielen’.               

 
Aard van de 
begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de didactiek 
 
 
 
 
 
 
 

De algemene doelstellingen voor Nederlands 
Het onderwijs in het vak Nederlands is erop gericht dat de leerlingen: 
 Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken 

in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; 
 Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van 

taal; 
 Plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal; 
 In staat zijn de reguliere lessen met Nederlands als voertaal in het 

vervolgonderwijs te kunnen volgen.  
 Gericht op het behalen van een passend Meyerink niveau (gerelateerd 

aan ontwikkelingsperspectief van de leerling). 
 Naast de Nederlandse en NT2 methodes wordt de Nederlandse taal 

aangeboden via de Avo-vakken, zoals Verkeer, Burgerschap, 
Nederlands Crea, Koken, Biologie, Drama.  

 
Rekenen: 
 Gericht op het behalen van een passend Meyerink niveau (gerelateerd 

aan uitstroomperspectief van de leerling). 
 
Aanpak 
Vanaf de eerste dag is Nederlands de voertaal binnen alle lessen. De ISK 
maakt gebruik van speciaal ontwikkelde Nederlandse taalprogramma’s. 
Daarnaast is er veel aandacht voor: 
 visualisering; 
 dramatiseren, voor- en nadoen; TPR 
 verschil in tempo en leerstof; 
 regelmatige toetsing van de voortgang van het leerproces; 
 ontwikkelen van zelf oplossend vermogen; 
 leren zelfstandig werken; 
 samenwerken. 
 
Verdere specifieke activiteiten die binnen de ISK plaatsvinden om de 
ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren: 
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 TPR (Total Physical Response) 

 Leren buiten de school 

 Uitstapjes maken 

 Gastlessen, verzorgd door gastdocenten over belangrijke thema’s 

 Excursies  

 Groepen van maximaal 18 leerlingen 
 

Aard van de 
begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de pedagogiek 
 

 Mentorenbegeleiding: Elke groep heeft een mentor. Deze zorgt voor 

een intensieve begeleiding.  

 Bewegingsonderwijs  

 Sociale culturele vorming  

 Love Limits: een weerbaarheidstraining voor meisjes van 13 tot 18 jaar 

die het risico lopen slachtoffer te worden van loverboys, prostitutie of 

andere vormen van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag. De training 

bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur en is gericht 

op zowel mentale als fysieke weerbaarheid en wordt gegeven binnen 

het voortgezet onderwijs. 

 Weerbaarheidstraining: gericht op het vergroten van de mentale en 

fysieke weerbaarheid van de leerlingen, ofwel: het mogen, durven en 

kunnen beschermen van de eigen grenzen en vrijheid.  

 Ontwikkelingspsycholoog/ schoolmaatschappelijk werker 

 Leerling op maat begeleiden: gericht op de kwaliteiten en capaciteiten 

van de leerling.  

 Activeren en stimuleren van zelfverantwoordelijkheid bij de leerlingen. 

 Remedial Teaching  

 

Betrokkenheid leerling 
bij onderwijs 
 

 Gesprekken met leerlingen. 

 Activiteiten die door leerlingen worden georganiseerd. 

Betrokkenheid ouders  Ouderavonden  

 Informatieavonden  

 Oudergesprekken  

 MR 
 

Interne specialisten 
 

Naast de 1e lijns zorg voor leerlingen door de mentoren, kan de ISK gebruik 
maken van de 2e lijns zorg, te weten het Internondersteuningsteam (IOT). 
In het IOT participeren de volgende deskundigen: 

 Afdelingsleider  

 Ondersteuningscoördinator  

 Ontwikkelingspsycholoog   

 Schoolmaatschappelijk werker 
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Basiszorg RSV Breda  Schoolspecifieke 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. 

Toelatingsnormen  

Om bij de ISK les te mogen volgen, gelden de volgende toelatingsnormen: 

 De leerling beheerst het Nederlands onvoldoende om rechtstreeks in 

het reguliere voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo les te kunnen 

volgen. 

 De leerling is, in principe, tussen de 12 en 18 jaar. 

 Aan de vooropleiding van de leerling worden géén eisen gesteld. De 

ISK is dus drempelloos. 

 Instroom gedurende het hele schooljaar is mogelijk. 

 Alle leerlingen van de ISK volgen volledig dagonderwijs. 

 Niet langer dan 3 jaar in Nederland woonachtig. 

 

2. een omschreven 

signaleringssysteem 

met:   

a.  vaste momenten 

waarop onderzoek 

plaatsvindt naar 

cognitieve en sociaal-

emotionele 

ontwikkeling aan de 

hand van 

signaleringsinstrumen

ten tijdens eerste en 

tweede jaar 

b. een vastgestelde 

procedure als 

problemen worden 

gesignaleerd 

Er zijn vaste momenten waarop de volgende testen afgenomen worden, 

o.a. 

 TOA 

 RAVEN 

 SON-R 

 NIO 

 Drempelonderzoek    

 Verzuimprotocol  

Wanneer belemmeringen worden geconstateerd, wordt daarop actie 

genomen door inzet van extra aandacht of door inzet van het Intern 

Ondersteuningsteam of Zorgadviesteam. 

 

3. een omschreven 

leerlingvolgsysteem 

waarbij van iedere 

leerling een dossier 

wordt bijgehouden 

waarin opgenomen: 

a. de cognitieve, 

motorische en 

creatieve 

ontwikkeling 

Het groeidocument: de toets- en testresultaten, voortgang, ontwikkelingen 

en extra ondersteuning voor de leerling staan hierin vermeld.  

Dossiermap: alle officiële gegevens van de leerling zijn hierin te vinden, 

zoals rapporten, rapportages, gespreksnotities en afspraken.  

Indien de leerling een handelingsplan heeft, is dit terug te vinden in de 

dossiermap.   
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b. de resultaten van 

aanvullende testen, 

toetsen en 

observaties 

c. informatie m.b.t. 

de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

d. het handelingsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

signaleringsmomente

n 

c. gesignaleerde 

problemen 

 De ontwikkelingspsycholoog heeft een overzicht van alle beschikbare 

testen en toetsen . 

 De ontwikkelingspsycholoog hanteert een vaste jaarplanning voor het 

uitzetten van toetsing, zowel ten aanzien van de 

begeleidingsondersteuning als ten aanzien van het vervolgonderwijs. 

 Van alle gebruikte toetsen en testen van de leerlingen ontvangen de 

mentoren schriftelijk een toelichting van de uitslagen en toepassingen 

in de begeleiding van hun mentorleerlingen gedurende het gehele 

schooljaar.  

 

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 t.a.v. het 

handelingsplan 

c. Intervisie gericht op 

het vergroten van 

deskundigheid 

 Leerlingbespreking: tweewekelijks.   

 Naar aanleiding van een zorgmelding bij de ondersteuningscoördinator 

wordt een leerling intensief besproken en een plan van aanpak 

opgesteld.  

 Intercollegiale consultatie wordt toegepast.   
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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. 

 De school heeft via de ondersteuningscoördinator, 

ontwikkelingspsycholoog en schoolmaatschappelijk werker goede 

afspraken met externe hulpverleners en onderhoudt nauwe banden 

met belangrijke ketenpartners, o.a. Leerplichtambtenaar, GGD, GGZ.  

7. een 

informatieprotocol dat 

vastlegt op welke wijze 

de contacten met 

ouders/verzorgers en 

instanties verlopen 

indien zich problemen 

voordoen. 

 Het informatieprotocol is in ontwikkeling.  

8. een omschreven visie 

op de ontwikkeling van 

het zorgaanbod in de 

school waarbij specifiek 

aandacht wordt 

besteed aan het 

bevorderen van 

deskundigheid en 

draagvlak voor het 

zorgbeleid van de 

school. 

 De ISK heeft de ontwikkeling van de zorgstructuur vastgelegd in de 

ondersteuningsstructuur en het meerjarenplan 2016-2019.  

 De organisatie binnen de ISK Breda en Bergen op Zoom is vormgegeven 

volgens het organisatiemodel 8+. Het organisatiemodel plaatst de 

directie in het centrum van de acht en bestaat uit twee ringen: de 

onderwijsring en de ondersteuningsring. De interne en externe 

ondersteuners krijgen een plaats in de plus.   

 In schooljaar 2016-2017 zijn vier dagdelen gepland voor het 

bevorderen van de deskundigheid van de docenten.  

 

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

 Dhr. Alex de Jongh: verantwoordelijk voor het protocol dat een keer 

per jaar toegelicht wordt binnen de school. Twee keer per jaar vindt er 

een calamiteitenoefening plaats met alle medewerkers en leerlingen.  
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Ondersteuning schoolspecifiek 

Didactiek Begeleiding 

Doordat de omgeving voor deze leerlingen recent ingrijpend is veranderd 

(vanwege emigratie naar Nederland), betekent dit voor docenten dat er 

extramaatschappelijke hulpverlening en ondersteuning wordt geboden, 

naast het geven van extra bijscholing.  

Zie verder bij Specifieke didactiek en begeleiding. 

 

Spelling, begrijpend 
lezen 
Taal/spraak/ESM 

 Nederlands als tweede taal 

 het aanleren van schoolse vaardigheden  

 het integreren in de Nederlandse samenleving (zwemmen, schaatsen, 

CKV) 

 alfabetisering  

 zelfredzaamheid 

 het stimuleren van sociale vaardigheden die passen bij de waarden en 

normen van de Nederlandse samenleving 

 

Rekenen/ wiskunde   Rekenlessen voor analfabeten  

 Rekenlessen t/m 3F 

 Wiskunde in de uitstroomgroep  

 

Dyslexie  Niet te toetsen i.v.m. te weinig informatie over de achtergrond van de 

leerling, het ontbreken van relevante schoolgegevens uit thuisland. en 

onvoldoende adequate toetsmogelijkheden voor anderstalige 

leerlingen 

 

We hebben wel een aanbod op maat voor leerlingen spelling- en 

leesproblemen. Waar nodig, krijgen leerlingen extra ondersteuning door 

de docent en Remedial Teacher.  

 

Dyscalculie  Niet te toetsen i.v.m. te weinig informatie over de achtergrond van de 

leerling, het ontbreken van relevante schoolgegevens uit thuisland en 

onvoldoende adequate toetsmogelijkheden voor anderstalige 

leerlingen. 

 

We hebben wel een aanbod op maat voor leerlingen met 

rekenproblemen. Waar nodig, krijgen leerlingen extra ondersteuning door 

de docent. 

 

NLD  Niet te toetsen i.v.m. te weinig informatie over de achtergrond van de 

leerling, het ontbreken van relevante schoolgegevens uit thuisland en 

onvoldoende adequate toetsmogelijkheden voor anderstalige 

leerlingen. 
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Sociaal emotioneel 
 

Begeleiding 

De basisbegeleiding is het creëren van een veilige en vertrouwde 

leeromgeving. Dit wordt bereikt door: 

 structuur (weekplanner) en regelmaat 

 gebruik maken van culturele verschillen 

 kleine stappen in het leerproces 

 korte instructiemomenten 

 veel aandacht voor (individuele) vragen  

 coöperatieve werkvormen 

 positieve aandacht 

 surveillance  

 

Faalangst 

Sociale onzekerheid 

Vanwege de taalachterstand en de complexiteit van de achtergronden van 

de ISK-doelgroep kunnen de problemen in de linkerkolom onvoldoende 

begeleid worden.  

Vanuit de mentorcontacten worden regelmatig gesprekken gevoerd met 

de leerling. Als doorverwijzing nodig is, wordt deze gerealiseerd via de 

ondersteuningscoördinator, ontwikkelingspsycholoog en  

schoolmaatschappelijk werker. 

Werkhouding 

Motivatie 

ASS 

ADHD 

Autisme  

  

Fysiek Begeleiding 

Visueel  Mentor  

 Ontwikkelingspsycholoog/schoolmaatschappelijk werker 

Auditief  Mentor  

 Ontwikkelingspsycholoog/schoolmaatschappelijk werker 

Motorisch  Mentor  

 Ontwikkelingspsycholoog/schoolmaatschappelijk werker 

 Gymdocent 

Langdurig ziek  Mentor  

 Leerplichtambtenaar 

 Ondersteuningscoördinator  

 GGD  

 GGZ 

Zorg bovenschools Begeleiding 

Rebound 
 

 De ondersteuningscoördinator meldt de leerling met motivatie- en 

      gedragsproblemen aan bij Rebound. Deze organisatie zorgt ervoor dat     

      deze leerling verder gecoacht en/of herplaatst wordt. 

Observatieklas 
 

 N.v.t. 
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Zorg door externen Begeleiding 
Schoolmaatschappelijk 
werk (SMW-er) 

 0,3 fte per week  

 Aanwezig tijdens ZAT-overleggen 

CJG  Aanwezig tijdens ZAT-overleggen 

 Op afroep aanwezig 

 Tweewekelijks gesprekken met de ondersteuningscoördinator  

Leerplichtambtenaar  Op afroep aanwezig 

 Iedere week spreekuur met leerlingen 

 Aanwezig tijdens ZAT-overleggen 

GGD (jeugdarts)      Contact i.v.m. MAZL-aanmeldingen 

 Aanwezig tijdens ZAT-overleggen 

GGZ      Indien noodzakelijk 

MEE    Indien noodzakelijk 

NIDOS 
(jeugdbeschermer/ 
voogd)                                

 Leerlingbegeleiding  

 Contact via mentor, ontwikkelingspsycholoog, SMW-er en 

ondersteuningscoördinator.  

Wijkagent                    Aanwezig tijdens ZAT-overleggen 

 Op afroep aanwezig 

  
 
Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende 4 jaren 

1. Betrokkenheid van leerlingen vergroten bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  
2. Verdere deskundigheidsbevordering van personeel in relatie tot passend onderwijs.    
3. Docentenmap actualiseren voor het inwerken van nieuwe medewerkers binnen de ISK.  
4. Nieuwe docenten beter inwerken.   
 

 
 
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel 

1. Het informatieprotocol: in dit protocol wordt vastgesteld hoe het contact met ouders/verzorgers 
en instanties wordt uitgevoerd na het signaleren van problemen. 
2. Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen (wordt dit jaar gestart): voor tweedejaars-leerlingen 
vanwege het taalniveau i.v.m. de betrouwbaarheid van het onderzoek.  
3. Uitstroomgroepen: meeloopdagen en maatschappelijke stage.   
4. Invoering van een passend pestprotocol.  

 


