
Schoolondersteuningsprofiel 
 

Algemeen  

Gegevens school 

 

Naam: Warandecollege 

Adres: Bredaseweg 140 

Plaatsnaam: Oosterhout 
Contactpersoon: K. van der Linden 

Leerwegen sectoren 
 

 VMBO BB-KB-TL 

(zorg en welzijn, economie) 
Bijzonderheden  

 

 VSO-ZMOK  

De school kent twee afdelingen. De gesloten 

afdeling voor Paljas-leerlingen (OTS met gesloten 
machtiging) en de open afdeling. 

Specifieke profielen 

 

 Inperkende leeromgeving  

(middels fasering) REC- 4 onderwijs 

Groepsgrootte 
 

open cluster max. 9 lln., gesloten cluster max. 7 lln. 

Percentage leerlingen met 
LWOO: 

PRO: 

LGF: 
 

Aparte / geïntegreerde klassen 
 

 
n.v.t. 

n.v.t. 

Ca. 85% 
 

De groepen hebben een klassenmentor en de leerlingen 
krijgen klas overstijgend les m.a.w. voor de verschillende 

vakken krijgen ze van verschillende vakleerkrachten les.  

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  

van de didactiek 
 

Veel individuele begeleiding: leerlingen volgen overwegend 
een programma op eigen niveau en incidenteel waar 

mogelijk wordt er klassikaal lesgegeven. Er wordt een 
weektakenkaart gehanteerd waarvoor leerlingen zelf 

(mede)verantwoordelijkheid dragen. Soms is er 
gelegenheid tot het samenwerken in kleine groepjes. Met 

de leerlingen wordt de leerroute besproken (waar wordt 

naar toegewerkt). 
Aard van de begeleiding:  

specifieke kenmerken  
van de pedagogiek 

 

Primair: een sterk structurerende aanpak waarbij een  

waarderingssysteem centraal staat. Binnen dit systeem 
wordt de leerling ondersteund op 5 deel- gebieden te 

weten: regels m.b.t. tot tijd en terrein, werkhouding, 

omgang medeleerlingen, omgang personeel en omgang 
materialen.  De leerling doorloopt dit systeem in fases: een 

observatiefase, 1ste fase waarin regels en afspraken 
centraal staan waarna in een 2de en 3de fase meer eisen 

aan de zelfstandigheid van de leerling wordt gesteld. 
De inrichting van alle lokalen is dezelfde. Het schoolklimaat 

is duidelijk, veilig en voorspelbaar. 

Er wordt afgestemd op individuele mogelijkheden en 
behoeftes, aansluitend bij de problematiek van de leerling. 

Naast het onderwijs op school wordt er nauw samen- 
gewerkt met ketenpartner Juzt Lievenshove. De bedoeling 

is dat er op sociaal emotioneel gebied gezamenlijk wordt 

opgetrokken. 



Betrokkenheid leerling bij 

onderwijs 

 

Het handelingsplan wordt met de leerling besproken 

evenals de doelen waaraan wordt gewerkt. Het 

waarderingssysteem geeft niet alleen een houvast, maar 
ook inzicht in het functioneren van de leerling. De leerling 

krijgt dagelijks feedback over hun functioneren op school. 
Er is op school ook een leerlingenraad die de leerlingen de 

gelegenheid biedt om mee te denken en te praten over 

zaken die zij belangrijk vinden. 
 

Betrokkenheid ouders 
 

Het Warandecollege vindt ouders, net als andere scholen, 

erg belangrijk. Zij vormen samen met de leerlingen de 

basis van ons onderwijs. Op de school verlopen de meeste 

oudercontacten via het internaat waar het merendeel van 

de leerlingen verblijven. Ook in deze situatie blijven ouders 

verantwoordelijk en worden betrokken bij de 

ontwikkelingen van hun kind. Bijvoorbeeld bij gesprekken 

n.a.v. de behandelbesprekingen. Hierbij worden de ouders 

uitgenodigd door  het internaat en de school om aan de 

hand van een opgesteld verslag de vorderingen te 

bespreken, nieuwe doelen vast te stellen en verdere 

inbreng te hebben in het handelen van de school m.b.t. 

hun zoon/dochter.  

Natuurlijk bestaat er voor ouders altijd de mogelijkheid om 

bepaalde zaken omtrent de ontwikkeling van hun zoon of 
dochter te bespreken met de mentor op school. Dit kan 

telefonisch maar ook op afspraak. Omdat veel van onze 

leerlingen op Juzt Lievenshove verblijven is er ook dagelijks 
contact met de verzorgers/groepsleiding over de 

pupillen/leerlingen om de zaken voor hen zo goed mogelijk 
te laten verlopen. 

 

Interne specialisten 
 

 Gedragswetenschapper 

 Intern begeleider 

 Stagebegeleider 

 Arbeidsdeskundige( Sterk in Werk) 

 Schoolarts(op afroep) 
 Vanuit ketenpartner Juzt worden specialisten 

ingezet indien noodzakelijk. 

 

   
 

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. 

Vooral residentiële plaatsen en externe 

leerlingen met onderwijs/zorg arrangementen. 

VMBO-profiel, vorm, inhoud en perspectief 
worden aangepast aan de mogelijkheden van 

de leerling. 

2. een omschreven signaleringssysteem met:   

a.  vaste momenten waarop onderzoek 
plaatsvindt naar cognitieve en sociaal-

Binnen Het Warandecollege wordt gewerkt met 

een Commissie voor de Begeleiding(CvB). Deze 
commissie bestaat uit: gedragswetenschapper, 



emotionele ontwikkeling aan de hand van 

signaleringsinstrumenten tijdens eerste en 

tweede jaar 
b. een vastgestelde procedure als problemen 

worden gesignaleerd 

didacticus en een voorzitter(teamleider).  In de 

jaarplanning zijn onderzoek, adviesgesprekken 

en toetsmomenten opgenomen. De resultaten 
worden eerst in het open/gesloten cluster 

besproken en daarna in de CvB. Ook 
problemen met leerlingen worden eerst in de 

verschillende clusters besproken. 

Ook via ketenpartner Juzt kunnen zaken bij de 
CVB ingebracht worden. 

 
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 

d. het handelingsplan 

Verslaglegging vindt plaats binnen het digitale 

netwerk van de school en leerling-dossier 
evenals de toetsregistratie. Twee maal per jaar 

wordt de handelingsplanning bijgesteld. Ook 

wordt 2 maal per jaar de SEOL, de CBSA en de 
Icares afgenomen. De TRF en de Cito Vas 

worden 1 maal per jaar afgenomen. 

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 het jaarplan en de schoolgids staan de 

toetsmomenten en de te hanteren toetsen 
vermeld. De uitkomsten worden in de CvB 

besproken en vastgelegd in het kerndocument. 

5. een omschreven plan t.a.v. leerling 

besprekingen 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 

Twee maal per jaar worden de leerlingen in de 

CvB besproken n.a.v. de handelingsplanning. 
Verder wordt er binnen de beide clusters 

casuïstiek gepleegd.  

Binnen plenaire vergaderingen worden 
onderwerpen op pedagogisch en didactisch 

gebied besproken ter bevordering van 
individuele deskundigheid en onderlinge 

afstemming.  

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. 

E.e.a. wordt ingevuld door ketenpartner Juzt 
en er zijn intensieve contacten met leerplicht. 

Via het Kennis en expertisecentrum van het 
Driespan kan ondersteuning aangewend 

worden bijv. m.b.t. specifiek onderzoek. 

7. een informatieprotocol dat vastlegt op welke 
wijze de contacten met ouders \ verzorgers en 

instanties verlopen indien zich problemen 

voordoen. 

Middels het bovenschools protocol van Nazorg 
tot Voorkomen. 

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. 

Binnen de stichting is een opleidingsinstituut 

die trainingen, opleidingen en workshops 
aanbiedt, waar het personeel aan kan 

deelnemen. 

9. een veiligheidsfunctionaris die handelt 

conform de protocollen zoals vastgelegd in het 
project de Veilige School. 

Binnen de school zijn drie personeelsleden 

opgeleid tot BHV-er. Er is een 
veiligheidsprotocol aanwezig. 

 



 

Ondersteuning schoolspecifiek 

Didactiek Begeleiding 
Spelling, begrijpend lezen  individueel 

Taal/spraak/ESM  n.v.t. 

Rekenen/ wiskunde   individueel 

Dyslexie  dyslexieprotocol bovenschools 

Dyscalculie  n.v.t. 

NLD  n.v.t. 

Sociaal emotioneel Begeleiding 

Faalangst  via ketenpartner Juzt faalangstreductietraining/ 

Rots en water 
Sociale onzekerheid  Leerkrachten  hanteren de methode Leefstijl. 

Ondersteunende modules via ketenpartner Juzt. 

Werkhouding  Individueel waarderingssysteem 

Motivatie  Idem, structurele samenwerking met Juzt 

ASS  individueel 

ADHD  individueel/aanbieden duidelijke 

structuur/schoolregels/klassenmanagement 

ODD/CD  individueel/duidelijke structuur/ 

klassenmanagement/schoolregels 
Fysiek Begeleiding 

Visueel  n.v.t. 

Auditief  n.v.t. 

Motorisch  n.v.t. 

Langdurig ziek  n.v.t. 

Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound  Nee 

Observatieklas Nee 

Zorg door externen Begeleiding 
Schoolmaatschappelijk werk  Via ketenpartner/Kennis en expertisecentrum Driespan 

Juzt  zeer intensieve samenwerking 

Surplus  nvt 

School’s cool  nvt 

..  

 

Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende jaren 
In samenwerking met Juzt meerdere plaatsten beschikbaar krijgen binnen de onderwijs- 

zorgarrangementen voor het SWV-VO Breda. 
 

 

Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het 
schoolondersteuningsprofiel 

- Samenwerking Juzt-school m.b.t. het verder uitwerken en optimaliseren van 
onderwijs/zorgarrangementen. 

 
 


