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Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen RSV Breda e.o. 
 
Algemeen  
Gegevens school 
 

Naam:   Brederocollege 
Adres:   Brederostraat 35 

Raaimoeren 17 
Jacob Catssingel 10 

Plaatsnaam: Breda 
Schoolleiders:  
Mw. C. Perquin (0nderbouw VMBO/HAVO) 
Mw. S. Vingerhoeds (Bovenbouw VMBO/HAVO) 
 

Leerwegen sectoren 
 

 VMBO BBL-KBL-TL-HAVO  
 

Bijzonderheden   REC-4 onderwijs 

 Leerlingen met expliciete sociale, gedrags- en/of 
emotionele problemen  

 Handelingsgericht werken en handelingsgerichte 
diagnostiek (uitgangspunten van N. Pameijer, 
1997) met daaraan gekoppeld een kerndocument 
dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd 

 Opbrengstgericht werken met daaraan gekoppeld 
een ontwikkelingsperspectief en 
onderwijsarrangementen voor alle leerlingen 

 Stichtingsbreed kwaliteitszorgbeleid waaruit een 
jaarplan en een vierjaarlijkse ontwikkelagenda 
naar voren komt. Activiteiten uit jaarplan worden 
periodiek geëvalueerd en bijgesteld. 

 Drie locaties:  
*Raaimoeren: leerjaar 1-2-3 HAVO 1TL 
*Jacob Catssingel: leerjaar 1-2 VMBO BBl-KBL-TL 
*Brederostraat: leerjaar 3-4 VMBO BBL–KBL-TL en 
leerjaar 4-5 HAVO 

Groepsgrootte 10 tot 13 
Percentage leerlingen met 
LWOO: 
PRO: 
LGF: 

 
nvt 
nvt 
Alle leerlingen hebben een REC-4 beschikking of en 
TLV. 

Aparte / geïntegreerde klassen De groepen hebben een vaste groepsleerkracht die 
bijna alle vakken geeft, in een vast klaslokaal. Er zijn 
vakdocenten voor KC en L.O., er is assistentie voor 
NASK en Techniek. Voor het profiel 4 & 5 HAVO zijn, 
waar nodig, vakdocenten vanuit andere scholen 
ingeschakeld. Er zijn praktijklokalen voor techniek, 
zorg&welzijn, NASK en economie en er is een KC 
lokaal. Er zijn diverse kantoorruimtes. 



3 

 

Wanneer leerlingen niet binnen de eigen klas 
opgevangen kunnen worden, zijn er 
escapemogelijkheden zoals de gang, achtervang en 
time-out ruimte. Dit staat omschreven in het 
Escapeprotocol.  
In de achtervang is fulltime een klassenassistent 
aanwezig om de leerlingen te ondersteunen en weer 
terug naar de klas te begeleiden. 
Op donderdag wordt er in de bovenbouw BBL/KBL 
groepsoverstijgend gewerkt, waarbij de leerlingen op 
sector worden ingedeeld (zorg&welzijn, techniek, 
economie, groen). 
In 3 en 4 KBL  en 3 en 4 TL wordt er gewerkt met 
groepsverstijgende lessen. Tijdens de keuzevakken 
wordt er door één leerkracht instructie gegeven en 
alle leerlingen die dat vak volgen gaan naar dat 
klaslokaal. De andere leerlingen gaan zelfstandig aan 
het werk, onder begeleiding van de andere 
leerkracht. Leerlingen wisselen hierin van klaslokaal. 
In Havo 4 en 5 wordt op bredere schaal 
groepsoverstijgend gewerkt. Leerkrachten wisselen 
van lokaal of de leerlingen, waarbij zij dan instructie 
volgen van dat vak. Naast de vakdocent geven de 
leerkrachten zelf 3 of 4 vakken in zowel Havo 4 als 5. 

Aard van de begeleiding: 
specifieke kenmerken van de 
didactiek 
 

Binnen de klas wordt directe instructie met verlengde 
instructie geboden.  
Leerlingen beginnen in leerjaar 1 met klassikaal 
onderwijs. Op het einde van het 1e jaar gebruiken de 
leerlingen een taakkaart voor 1 vak. Op het einde van 
het 4e jaar mogen de leerlingen hun keuzevakken zelf 
in hun zelfstandig werkuren indelen, hiermee worden 
ze medeverantwoordelijk gemaakt voor hun 
leerproces. 
In de Havo bovenbouw wordt er niet meer gewerkt 
met een weektaak. Huiswerk en/of leerwerk staat op 
de klassensite en dienen leerlingen in hun agenda bij 
te houden. 

Aard van de begeleiding:  
specifieke kenmerken  
van de pedagogiek 
 

Primair: een sterk gestructureerde aanpak waarbij 
sprake is van veel ondersteuning op sociaal en 
emotioneel gebied. De inrichting van alle lokalen is in 
de basis dezelfde. Het schoolklimaat is duidelijk, veilig 
en voorspelbaar. Er wordt afgestemd op individuele 
mogelijkheden en behoeftes, aansluitend bij de 
problematiek van de leerling. Binnen een vaste 
structuur worden individuele grenzen en 
mogelijkheden begeleid en zo ver mogelijk uitgebreid. 
Dit wordt aangevuld met SOVA-lessen, 
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mentorgesprekken, studievaardigheden, 
loopbaanontwikkeling (LOB) en cyclische afname van 
onderzoeken, op zowel didactisch (dyslexie, CITO), als 
sociaal-emotioneel (SEOL, CBSA) gebied.  

Betrokkenheid leerling bij 
onderwijs 
 

Leerlingen worden betrokken in het stellen van hun 
persoonlijke doelen en in het evalueren daarvan. 
Daarnaast worden de leerlingen zo veel mogelijk 
gestimuleerd in het opzoeken van hun mogelijkheden 
en groei. Leerlingen zijn aanwezig bij de 
leerlingbespreking waar aandacht besteed wordt aan 
de opbrengsten van de leerling en de evaluatie 
daarvan. 
Er is op alle drie de locaties een leerlingenraad 
waaraan uit elke klas een leerling als 
vertegenwoordiger deelneemt. 

Betrokkenheid ouders 
 

Uitgangspunt is dat ouders/verzorgers samen met de 
leerling de basis van ons onderwijs vormen. Er is per 
mail en telefonisch contact tussen de ouders en de 
leerkracht. 1 keer per jaar worden ouders uitgenodigd 
voor de leerlingbespreking met de CvB en de 
leerkracht. Daarnaast is er twee keer per jaar een 
rapportavond. Bij zorgen worden ouders/verzorgers 
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Wanneer 
ouders zich zorgen maken, kunnen zij ook een 
gesprek met de leerkracht en/of CvB aanvragen. 
Daarnaast zijn er op het Brederocollege informatie 
avonden, waarbij ouders worden uitgenodigd 
(algemene ouderavond, sector keuze avond en 
uitstroomavond). 
In de deelraad is een oudergeleding. 

Interne specialisten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externe specialisten: 
 

 Leerkrachten met specialisatie Master SEN 
(Special Educational Needs) 

 Gedragswetenschappers 

 Intern begeleiders 

 School Maatschappelijk Werkende 

 Stagecoördinator 

 Examencoördinator 
 
 

 Schoolarts 

 Schoolcoach van CJG(Centrum Jeugd en Gezin) 
 
 

 
Basiszorg RSV Breda  Schoolspecifieke uitwerking 
1. een uitgewerkt en omschreven aannamebeleid op 
basis van: 

a. een standaardnorm: 95% van de aangenomen 

Aannamebeleid en criteria vanuit de 
indicatiecommissie, alle leerlingen hebben een 
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leerlingen moet naar de eindstreep gebracht 
worden 
b. duidelijk omschreven aannamecriteria, 
gebaseerd op de slagingskans van de gekozen 
opleiding. 

REC-4 indicatie nodig om toegelaten te 
worden.(tot 01-08-2014) Vanaf 01-08-2014: 
toelating middels TLV’s afgegeven door SWV-VO 
Breda, e.o. De procedure van aanname verloopt 
volgens de cyclus van de Handelingsgerichte 
Diagnostiek (HGD).  
Examinering gebeurt middels staatsexamens, 
leerlingen kunnen hiermee certificaten behalen. 
Het uitstroomperspectief van de leerlingen is voor 
de meeste leerlingen vervolgonderwijs (regulier 
VMBO, ROC, regulier HAVO, HBO). Voor een 
enkele leerling is dit arbeid of arbeidsmatige 
dagbesteding. 
(Tussentijdse) uitstroom naar een andere school 
gebeurt altijd in onderling overleg tussen 
betrokkenen. Bij uitstroom wordt een schriftelijke 
en/of mondelinge overdracht gehouden met de 
toekomstige school. 

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 

Binnen het Brederocollege wordt gewerkt met een 
Commissie voor de Begeleiding (CvB) . De CvB 
bestaat uit: schoolleider (voorzitter ), 
gedragswetenschapper, intern begeleider 
maatschappelijk werkende, schoolcoach GJG en 
schoolarts op afroep. In de jaarplanning zijn 
onderzoek en toetsmomenten opgenomen. Als 
leerkrachten problemen ervaren in de klas, kunnen 
zij een hulpvraag indienen bij de CvB. 
 

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 

Binnen een digitaal leerlingvolgsysteem wordt 
verslaglegging, voortgang en toetsregistratie 
vastgelegd. Alle opbrengsten worden 
gerapporteerd in het kerndocument, didactische 
en sociaal-emotionele resultaten worden 
geanalyseerd. Het kerndocument wordt twee keer 
per jaar bijgesteld en eenmaal per jaar met ouders 
en leerling besproken.  

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 staan toetsafnames opgenomen en 
gepland. Elk leerjaar wordt de CBSA afgenomen. 
De SEOL wordt twee keer per jaar afgenomen. In 
het eerst leerjaar wordt een dyslexie screening 
gedaan. De CITO toets wordt elk jaar afgenomen.  
Wanneer er behoefte is aan de afname van een 
onderzoek bij een leerling, kan hiervoor een 
aanvraag worden ingediend bij de CvB. Aanvullend 
onderzoek is mogelijk bij gesignaleerde problemen 
op sociaal-emotioneel of didactisch gebied. Voor 
uitgebreid psychologisch onderzoek wordt 
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doorverwezen naar een externe instantie. 
Afgenomen toetsresultaten worden in de CvB 
besproken en vastgelegd in het kerndocument. 

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 

Er is een draaiboek Handelings Gericht Werken 
(HGW) aanwezig dat jaarlijks wordt geüpdate en 
gepresenteerd aan het team.  
Drie keer per jaar is er een groepsbespreking 
waarin alle punten onder a. besproken worden 
tussen de leerkracht en de CvB. Daarnaast is er 
jaarlijks een leerlingbespreking waarin deze 
punten aan bod komen en met ouders besproken 
worden. 
De vorderingen, het functioneren en de eventuele 
problemen worden ook met de leerling zelf 
besproken in mentorgesprekken. 
Binnen de teams wordt desgewenst intervisie 
toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van 
collegiale consultatie. 

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. 

Ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning van 
SMW en schoolcoach CJG begeleid worden naar 
andere hulpinstanties. Er is een school-CJG ‘er 
aanwezig die structureel deelneemt aan de CvB. 
De school is aangesloten bij Zorg voor Jeugd en 
andere instellingen. Daarnaast zijn er korte lijnen 
met de leerplichtambtenaar, Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) en Sterk in Werk (SiW). Indien nodig 
is er multidisciplinair overleg met instanties zoals 
Juzt, GGZ, Centrum Jeugd en Gezin, De Viersprong, 
Stichting MEE, Het veiligheidshuis en CCE.  
 

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

Bij inschrijving vullen ouders een 
aanmeldformulier in. Ouders worden op de hoogte 
gehouden door de schoolgids, een periodieke 
nieuwsbrief, ouderavonden. 
Door de intensieve contacten met ouders en 
ketenpartners wordt bekeken welke contacten 
ingezet gaan worden bij een calamiteit. Zo is er 
bijvoorbeeld een klachtenprocedure (zie 
schoolgids) en een protocol kindermishandeling en 
huiselijk geweld. De school kan een melding doen 
bij Zorg voor Jeugd en/of het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK).  
Binnen de school is een vertrouwenspersoon 
aanwezig. 

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 kan voor het personeel het 
volgende aangevraagd worden via het KECC: 
consultatie, diagnostiek, scholing, (individuele) 
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cursussen, trainingen en workshops. Daarnaast 
kunnen alle medewerkers aanspraak maken op 
deskundigheidsbevordering. 

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

Binnen de school zijn meerdere personeelsleden 
opgeleid tot BHV’er en is er een Coördinator BHV. 
Er is een veiligheidsprotocol aanwezig. Daarnaast 
is er binnen de Stichting een commissie die de 
wetgeving van de ARBO nastreeft en sociale 
veiligheid weergeeft. Er is een ARBO 
veiligheidsplan (Risico-Inventarisatie en –evaluatie 
rapport). 
De school hanteert een pestprotocol. 
Er is een medicatieprotocol aanwezig waarin 
medicatieverstrekking en het uitvoeren van 
medische handelingen wordt beschreven. 
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Basiszorg schoolspecifiek  
Didactiek Begeleiding 
Spelling, begrijpend lezen  Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 

de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht. 

Taal/spraak/ESM  Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 
de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht. 

Rekenen/ wiskunde   Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 
de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht. 

Dyslexie  Dyslexie protocol 
Dyscalculie  Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 

de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht. 

NLD  Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 
de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht, handelingswijzer NLD. 

Sociaal emotioneel Begeleiding 
Faalangst  Gespecialiseerde groepsleerkracht, SoVa-lessen, 

methode Leefstijl, ondersteuning vanuit de CvB. 
Sociale onzekerheid  Gespecialiseerde groepsleerkracht, SoVa-lessen, 

methode Leefstijl, ondersteuning vanuit de CvB. 
Werkhouding  Gespecialiseerde groepsleerkracht, 

klassenmanagement, ondersteuning vanuit de 
CvB. 

Motivatie  Gespecialiseerde groepsleerkracht, 
klassenmanagement, ondersteuning vanuit de 
CvB. 

ASS  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer PDD-NOS en Asperger, 
ondersteuning vanuit de CvB. 

ADHD  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, achtervang, 
handelingswijzer ADHD, ondersteuning vanuit de 
CvB. 

ODD/CD  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, achtervang, 
handelingswijzer oppositioneel opstandig gedrag 
en agressief antisociaal gedrag, ondersteuning 
vanuit de CvB. 

Angststoornissen  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer Angst en Geremdheid, 
teruggetrokkenheid en sociale angst, 
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ondersteuning vanuit de CvB. 
Hechtingsstoornis  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 

afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer hechtingsstoornis, 
ondersteuning vanuit de CvB. 

Persoonlijkheidsstoornissen  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer Borderline 
Persoonlijkheidsstoornis, ondersteuning vanuit de 
CvB. 

Stemmingsstoornissen  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer depressieve gevoelens en 
Geremdheid, teruggetrokkenheid en sociale angst, 
ondersteuning vanuit de CvB. 

Ticstoornissen  Gespecialiseerde groepsleerkracht, individuele 
afstemming binnen kleinere groep, 
handelingswijzer Gilles de la Tourette, 
ondersteuning vanuit de CvB. 

Fysiek Begeleiding 
Visueel; auditief; motorisch; 
langdurig ziek 
 

 Ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht door 
de leerkracht en CvB, in de klas uitgevoerd door 
de leerkracht. 
 

Zorg bovenschools Begeleiding 
Rebound  Kan een voortraject zijn voor plaatsing op het 

Brederocollege. 
  
  
Kennis, Expertise en 
Consultatie Centrum (KECC) 

 Begeleiding voor leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte en professionele 
ondersteuning aan leerkrachten/docenten. Het 
aanbod van KECC bestaat uit consultatie, 
diagnostiek, scholing, (individuele) cursussen, 
trainingen en workshops. 

Zorg door externen Begeleiding 
Juzt; Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) ; GGZ; Indigo; 
Idris; Sterk in Werk  

 Organisaties waar mee wordt samengewerkt. 
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Geplande ontwikkeling van het zorgprofiel in de komende jaren 
Samen met de scholen uit de samenwerkingsverbanden blijven investeren in de 
samenwerking. 

 In schooljaar 2014-2015 is gestart met havo 5. 

 Project OZWA (onderwijs-zorg-werk-arrangementen) waarin een samenwerking tussen 
Het Brederocollege, De Kei, GGZ Breburg en Sterk In Werk tot stand komt. Het doel is om 
onderwijsbeperkingen zoveel mogelijk te behandelen op de plek waar deze zich 
voordoen (school, thuis, stage) waardoor uit het onderwijs meer rendement te halen valt 
wat ten goede komt aan die leerling en zijn ontwikkelingsperspectief. (vervolgonderwijs 
of arbeid) 

 Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt gewerkt met referentieniveaus. Tevens wordt de 
rekentoets ingevoerd. 

 Vanuit Het Driespan richt een werkgroep zich op het landelijke dyscalculieprotocol om 
het specifiek voor de stichting te maken. 

 Ontwikkeling certificering niveau 1 (AKA) en onderzoeken symbiose collega-scholen. 

 Symbioseklas 3 VMBO-KBL   is in schooljaar 2014-2015 gestart met Munnikenheide 
College. 

 Pilot brugklas VMBO BBL/KBL ‘Samenkracht” is gestart in schooljaar 2014-2015. 
 
Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het zorgprofiel 
Deelname aan diverse projecten en samenwerkingstrajecten. 


