
1 Doelgroepomschrijving De Kei 
 

De leerlingen van De Kei zijn op basis ‘residentiële plaatsing’ (RP) ingeschreven bij de school. De 

leerling hoeft hiervoor niet in het bezit te zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het 

(voortgezet) speciaal onderwijs. De leerlingen krijgen een onderwijs zorg arrangement aangeboden. 

Gedurende de intensieve deeltijd- of klinische behandeling van GGZ Breburg Centrum Jeugd wordt 

onderwijs gevolgd op De Kei.  Bij beëindiging van de intensieve deeltijd- of klinische behandeling van 

GGZ Breburg Centrum Jeugd stopt de inschrijving op basis van de RP-plaatsing. De Kei heeft de 

zorgplicht om ouders te adviseren en te ondersteunen op weg naar een passende onderwijsplek na 

de behandelopname. Bij de leerlingen van De Kei is er mogelijk sprake van psychiatrische- of 

gedragsproblematiek. De aard en ernst van de psychiatrische- en/of gedragsproblematiek maken een 

intensieve begeleiding op zowel pedagogisch als didactisch gebied noodzakelijk. 

Om welke algemene criteria gaat het?  

 

 Dat de leerling is opgenomen voor (dag)klinische behandeling bij GGZ Breburg Centrum 
Jeugd.  

 De leeftijd heeft van 4 jaar tot en met 18 jaar; 

 De leerling beschikt over een IQ van 80 of hoger of functioneert op dit cognitieve niveau. 

 Dat de leerling baat heeft bij het onderwijsaanbod van De Kei. 

 Dat de leerling meer gebaat is bij de opvang van De Kei, dan dat van een andere school. 

 Dat de leerling aan de algemene basale leervoorwaarden voldoet.  
 
Behoeften van de leerling 
 
Deze leerlingen hebben over het algemeen gedurende plaatsing behoefte aan: 
 

 Therapeutisch-empathisch klimaat; 

 Structuur; 

 Voorspelbaarheid;  

 Rustige, overzichtelijke en prikkelarme omgeving (zowel m.b.t. visuele prikkels als 
geluidsprikkels); 

 Kleinere groep. 

 Vaste leerkracht. 

 Visuele en/of auditieve ondersteuning;  

 Op individuele (ortho) pedagogisch behoeften afgestemde benadering;  

 Op individuele (ortho) didactische behoeften afgestemde benadering; 

 Verlengde en/of herhaalde instructie;  

 Intensief aanbod studievaardigheden; 

 Optimale afwisseling inspanning-ontspanning; 

 Optimale afstemming en samenwerking tussen school, behandeling en ouder(s)/verzorger(s);  

 Begeleiding gericht op competenties van de leerling. 
 
De leerlingen van De Kei volgen gedurende een afgebakende periode onderwijs binnen de 

geboden gespecialiseerde onderwijssetting. De intensieve begeleiding op sociaal-emotioneel en 

didactisch gebied is in principe gericht op het toewerken naar terugkeer of doorstroom naar een zo 

regulier mogelijke schoolse setting.  

Uitstroomniveau en uitstroom bestemming 

Het uitstroomniveau van de leerlingen in het SO is: VMBO alle leerwegen, HAVO en VWO. 
De uitstroombestemming van de leerlingen in het SO is: vervolgonderwijs regulier VO en VSO. 
 
Het uitstroomniveau van de leerlingen in het VSO is: VMBO alle leerwegen, HAVO en VWO 
leerjaar 3. 
De uitstroombestemming van de leerlingen in het VSO is: vervolgonderwijs MBO niveau 1 t/m 4.  
 


