
Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen RSV Breda e.o. 
 

Algemeen  

Gegevens school 
 

Naam: Berkenhofcollege 
Adres: Galderseweg 87 

Plaatsnaam: 4836 AD Breda 
Contactpersoon: dhr. H. vd Boom 

Leerwegen sectoren 

 

 Praktijkgericht Onderwijs 

met de uitstroomprofielen Arbeid (o.a. bouw-groen-logistiek-horeca,) 

Vervolgonderwijs  
Bijzonderheden   VSO-ZMOK (cluster 4) 

Specifieke profielen  IQ-range: ± 60 – 90: 

 
IQ Specifieke 

kenmerken 
 

Algemene kenmerken 
 

IQ 60 – 90, 
met vaak een 
disharmonisch 
profiel (met 
name) bij 
hogere 
intelligentie- 
niveaus. 

Sociaal  
Aanpassingsvermogen  

Leerproblemen 
 

Psychiatrische 
problematiek 

Gezins- 
problemen 

 
Chroniciteit 

Medisch-  
Organische 
problemen 

Gedragsproblemen 

 

 
Groepsgrootte Variërend in omvang, afhankelijk van draagkracht en belastbaarheid van de 

leerling en de inhoud van de leerroute. 
Percentage 

leerlingen met 

LWOO: 
PRO: 

LGF: 
 

Aparte / 
geïntegreerde 

klassen 

 

 

0 

0 
100% 

 
 

School is onderverdeeld in een onderbouw (basisvorming) en een bovenbouw 
met leerroutes gebaseerd op uitstroomprofielen. Alle klassen worden begeleid 

door een vaste groepsleraar, ondersteund door (technisch) 

onderwijsassistenten en vakleraren. In de samenwerking met Idris is op 
locatie van Idris (3-leefsferen-setting)  onze  onderwijszorgklas. 

Aard van de 
begeleiding:  

specifieke 

kenmerken  
van de didactiek 

 

Veel individuele begeleiding: leerlingen volgen een programma op eigen 
niveau, waarbij er waar mogelijk klassikaal wordt lesgegeven. Er wordt een 

takenkaart gehanteerd waarvoor leerlingen zelf (mede)verantwoordelijkheid 

dragen. Soms is er gelegenheid tot het samenwerken in kleine groepjes. Met 
de leerlingen wordt de leerroute besproken, waarmee wordt toegewerkt naar 

het ontwikkelingsperspectief/uitstroomprofiel. 
Aard van de 

begeleiding:  
specifieke 

kenmerken  

van de pedagogiek 
 

Begeleiding is in eerste instantie vooral gericht op het bieden van veiligheid en 

structuur, van waaruit gedragsbeïnvloeding plaatsvindt. Ontwikkelen van een 
reëel zelfbeeld en zelfvertrouwen, uitgaande van respect voor de eigenheid 

van elk kind. 

Aan de hand van de individuele onderwijsbehoeften van  de leerling wordt een 
passend pedagogisch klimaat aangeboden in de onderbouw; dat betekent dat 

er wordt gedifferentieerd in 2 tot 4 pedagogische klimaten. 



Betrokkenheid 

leerling bij onderwijs 

 

Het Kerndocument Handelingsgericht Werken (HGW) met daar in 

geformuleerd het ontwikkelingsperspectief, uitstroomniveau- en bestemming 

wordt met de leerling besproken evenals de doelen waaraan wordt gewerkt. 
De leerling krijgt dagelijks feedback over het functioneren op school.  

Betrokkenheid 
ouders 

 

Het Berkenhofcollege 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 de groepsleraar. Enkele malen per 

jaar wordt het Kerndocument HGW met ouders besproken en met hun 

instemming vastgesteld. Periodiek worden ouders geïnformeerd over de 

voortgang. Ook de zorginstelling waar de leerlingen eventueel verblijven 

wordt geïnformeerd.  

Interne specialisten 

 

 Gedragswetenschapper 

 Intern begeleider 

 Stagebegeleider 

 Schoolarts (op afroep) 

 Maatschappelijk werk (op afroep) 

  

 
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. 

Aannamebeleid passend binnen lesplaats-

differentiatie zoals afgesproken binnen Het 
Driespan. Uitvoering indien nodig door 

bovenschoolse indicatiecommissie. 

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 Berkenhofcollege wordt gewerkt 

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

gedragswetenschapper, intern begeleider, 

teamleider (voorzitter), een maatschappelijk 
werkende (op afroep) en de schoolarts (op 

afroep).  In de jaarplanning zijn onderzoek, 
adviesgesprekken en toetsmomenten 

(didactisch en sociaal-emotioneel) opgenomen. 

De resultaten worden in de CvB besproken. 
Ook zorgleerlingen worden in de CvB 

besproken en gevolgd. 
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 het kerndocument per leerling 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook 
wordt 2 maal per jaar de SEOL (digitaal 

leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele 
ontwikkeling afgeleid van Leefstijl) en jaarlijks 

de CBSA (Competentie Belevingsschaal voor 

Adolescenten) 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 
HGW. 



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 vindt periodiek plaats in de 

context van het (stichtingsbreed vastgestelde) 

handelingsgerichte werken. 
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. 

Indien nodig worden ouders vanuit de CvB 

ondersteund bij de gang naar aanvullende 
zorg. 

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

Middels het 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/groepsgewijs 

Taal/spraak/ESM  n.v.t. 

Rekenen/ wiskunde   individueel/groepsgewijs 

Dyslexie  Er is een dyslexieprotocol dat stichtingsbreed is 

vastgesteld.  
Dyscalculie  n.v.t. 

NLD  n.v.t. 

Sociaal emotioneel Begeleiding 

Faalangst  individueel 

Sociale onzekerheid  Leerkrachten  hanteren de methode Leefstijl 

Werkhouding  Individueel waarderingssysteem 

Motivatie  idem 

ASS  individueel 

ADHD  individueel/structurele aanpak/klassenmanagement 

ODD/CD  individueel/structurele aanpak/ klassenmanagement 

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  n.v.t.  

Zorg door externen Begeleiding 

  
  

  
  

  
 



Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende jaren 

 

Doelgroep 
Het Berkenhofcollege is in de oude benaming een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs REC-4, 

een VSO-ZMOK, welke zich richt op Praktijkgericht Onderwijs.  De expertise van Het Berkenhofcollege 
zal in de toekomst ook gericht zijn op leerlingen met complexe sociaal-emotionele problematiek, waar 

internaliserend en/of externaliserend probleemgedrag uit voort komt, in combinatie met een 

leerachterstand. Deze wordt (grotendeels) veroorzaakt door een licht verstandelijke beperking en/of 
door de belemmerende werking die de sociaal-emotionele problematiek op de didactische en 

cognitieve ontwikkeling van de leerling heeft. Gevolg is dat Het Berkenhofcollege zich richt op 
leerlingen met een sterk uiteenlopende cognitieve range; een IQ van 60 tot 90 (waarbij een 

disharmonisch intelligentieprofiel veelvoorkomend is), met een enkeling daaronder en erboven.  
 

Missie & Visie 
Het Berkenhofcollege ziet het als haar voornaamste taak om leerlingen voor te bereiden op en toe te 
leiden naar een geaccepteerde en volwaardige plek in de samenleving. Voor een belangrijk deel zal 

die maatschappelijke participatie bepaald worden door de manier waarop een structurele daginvulling 
vorm krijgt. Het is dus van groot belang om alle acties te richten op het vergroten van de 

competenties, die nodig zijn om die daginvulling (in samenhang met andere domeinen als wonen, 

vrije tijd en burgerschap) optimaal te kunnen benutten. Het onderwijs binnen Het Berkenhofcollege is 
daarom afgestemd op de instroomeisen van de drie uitstroomprofielen. 

 
Het onderwijsaanbod binnen Het Berkenhofcollege draagt bij aan: 

 Het loopbaanperspectief: leerlingen krijgen zicht op de manier waarop zij hun daginvulling na 

uitstroom van Het Berkenhofcollege vorm willen en kunnen geven; 
 Het ontwikkelingsperspectief: leerlingen werken gericht aan de kennis en vaardigheden, die 

nodig zijn om dat loopbaanperspectief succesvol te kunnen waarmaken; 

 Individuele leeropbrengsten: middels de begeleiding en de activiteiten die de individuele 

leerlingen binnen school aangeboden krijgen, worden competenties gericht op het 

ontwikkelingsperspectief vergroot, vastgelegd in de handelingsplanning. 
 

Het Berkenhofcollege onderscheidt in het proces toewerkend naar uitstroom volgens het 
ontwikkelingsperspectief een tweetal fasen: 

 Onderbouw: een eerste periode waarin leerlingen de tijd en de ruimte krijgen om zichzelf en 

hun mogelijkheden, beperkingen en ambities beter te leren kennen en tegelijkertijd toe te 

werken naar een funderend basisniveau dat hen kansrijk maakt voor 
 Bovenbouw: een tweede periode waarin gericht toegewerkt wordt naar de gewenste/haalbare 

uitstroombestemming. 

 
Onderbouw 
Er wordt een algemeen vormend basisprogramma samengesteld voor leerlingen in de leeftijd van 12 
tot en met 14 jaar1. Dit basisprogramma wordt in principe door alle leerlingen gevolgd en omvat: 

 Een theoretisch deel bestaande uit in ieder geval de vakgebieden Nederlands, 

rekenen/wiskunde, Engels en culturele/maatschappelijke vorming, 

 Een praktisch deel bestaande uit de vakgebieden techniek, koken, tuin, huishoudkunde, 

persoonlijke verzorging, handvaardigheid en lichamelijke oefening. 
 Een vormend deel bestaande uit sociale vaardigheidstraining, maatschappelijke vorming en 

loopbaanoriëntatie en -keuze. 

 
Middels dit gevarieerde onderwijsaanbod krijgen leerlingen de kans zich te ontplooien op praktisch 

gebied door o.a. kennis te maken met verschillende praktijksectoren en zich te oriënteren op hun 

loopbaan. Een leerling kan zich ook ontplooien op theoretisch gebied, waarbij nadrukkelijkere eisen 
aan de taak-/werkhouding gesteld worden aansluitend op participeren binnen het vervolgonderwijs. 

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een sectororiëntatie aangeboden: leerlingen brengen een 
bezoek aan verschillende leerroutes (arbeidssectoren) binnen de Bovenbouw. Voor de leerlingen 

                                                 
1 Van deze leeftijdsgrens kan in individuele gevallen en op indicatie van de CvB afgeweken worden; de mate van sociaal-
emotioneel functioneren is daarbij belangrijk criterium. 



wordt dan inzichtelijk hoe de algemene kennis en vaardigheden van de praktijkvakken in de 

Onderbouw uitgebreid kunnen worden binnen een leerroute in de Bovenbouw. 

Kortom: er wordt toegewerkt naar een passend ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. 
 

Een adequaat pedagogisch klimaat, waarbinnen de jongere leerlingen zich veilig kunnen voelen en 
kunnen leren, is voor Het Berkenhofcollege een bepalende factor. Gezien de uiteenlopende aard van 

de problematieken en de mate en vorm waarin deze zich uiten, wordt zorgvuldig aandacht besteed 

aan de groeps-samenstelling. Niet alle leerlingen zijn binnen één klassenklimaat adequaat te 
begeleiden; een leerling met ODD-kenmerken vraagt om een andere benadering en begeleiding dan 

een angstige leerling met emotionele problematiek. 
Om deze reden worden de klassen samengesteld op pedagogisch klimaat. Iedere leerling wordt 

ingedeeld in een vaste klas en blijft daar in principe de gehele periode (dus zo’n twee jaar), waarbij de 
groepssamenstelling jaarlijks wijzigt als gevolg van doorstroom naar de bovenbouw en nieuwe 

instroom. 

 
Iedere klas heeft een vaste leerkracht, die de AVO-vakken en een groot stuk van het vormende deel 

van het programma verzorgt. De groepsleerkrachten worden in het praktische deel ondersteund door 
onderwijsassistenten/leraarondersteuners. 
 

Bovenbouw 
Als bij de leerlingen een basis gelegd is en het ontwikkelingsperspectief duidelijk is, dan vindt 

doorstroom naar de Bovenbouw plaats. De Bovenbouw biedt onderwijs aan leerlingen tot en met 18 
jaar en is gericht op de drie uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs, Arbeid en Arbeidsmatige 

Dagbesteding.  
 

Leerroute Vervolgonderwijs:  

Deze leerroute richt zich voornamelijk op een theoretisch programma, waarbij een situatie zoals op 
het vervolgonderwijs (MBO) gecreëerd wordt: de leerlingen zitten veelal in een klas begeleid door een 

leerkracht, met een uitdagend en vooruitstrevend didactisch programma. Er wordt door de leerkracht 
een beroep gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren, aansluitend op het 

niveau van het vervolgonderwijs. 

 
Leerroute Arbeid: 

Binnen Het Berkenhofcollege kunnen leerlingen binnen de sector Arbeid een keuze maken uit vier 
sectoren: Horeca, Logistiek, Bouw en Groen. Het accent binnen de leerroute Arbeid gaat uit naar de 

praktijk: het verwerven van praktische en werknemersvaardigheden aansluitend op uitstroom naar het 

reguliere bedrijf. Het praktijkprogramma wordt ondersteund door een theoretisch programma van 
AVO-vakken en vaktheorie. 

Om de kwaliteit van het praktijkprogramma te waarborgen en praktijksituaties, zoals zich binnen het 
reguliere bedrijf te creëren, worden technisch assistenten ingezet, die uit het werkveld komen. Hierbij 

is het standpunt van Het Berkenhofcollege dat leerlingen zich de ambacht van onder andere het koken 
het beste eigen maken, wanneer een kok uit het werkveld hen instrueert en begeleidt. Op deze 

manier kunnen leerlingen succesvol participeren binnen het reguliere bedrijf. 

 
Stage 
Stage maakt een onlosmakelijk deel uit van de leerroutes in de Bovenbouw. Middels stage wordt de 
transitie van geleerde vaardigheden op school naar het werkveld gerealiseerd.  

Eerst wordt via praktijkopdrachten binnen school bekeken over welke werknemersvaardigheden de 

leerling reeds beschikt om in aanmerking te komen voor stage. Wanneer dit het geval is, wordt voor 
leerlingen (vanaf 15 jaar) een passende stageplek buiten school gezocht.  

De uitvoering van stage- en arbeidstoeleiding wordt, gelet op de doelgroep leerlingen, begeleid door 
Sterk in Werk. 

 
Commissie van Begeleiding 
Het Berkenhofcollege beschikt over een Commissie van Begeleiding (CvB), momenteel bestaande uit 

de teamleider (voorzitter), de gedragswetenschapper, een intern begeleider voor de Onderbouw en 
een intern begeleider voor de Bovenbouw. De grootste taken van de CvB zijn het bewaken van het 



onderwijs-/leerproces, de kwaliteit hiervan en het welzijn van de leerlingen, alle op basis van een 

samenwerking met de leerkracht en ouder(s)/verzorger(s). 

 
Voorzieningen op schoolniveau 
Het Berkenhofcollege heeft haar onderwijs zo georganiseerd dat ook leerlingen met zeer complexe 
problematiek onderwijs aangeboden kunnen krijgen. Het Berkenhofcollege biedt hiertoe 

mogelijkheden binnen de school, alsook op locatie van haar zorgpartner Idris.  

 
Onderwijs-/zorgklas, locatie Idris: 

Om schooluitval te voorkomen, biedt Het Berkenhofcollege onderwijs ook aan die leerlingen die niet in 
staat is om de volledige onderwijstijd binnen de school te volgen. Deze groep leerlingen is niet in staat 

hun eigen emoties en gedrag op adequate wijze te reguleren, waardoor ze niet tot een bij hun leeftijd 
behorend leerproces komen. De leervoorwaarden, nodig om een klas te functioneren, ontbreken 

vaak2. 

Het onderwijs is vorm gegeven in een onderwijs-/zorgarrangement, waarin onderwijs en zorg voor 
iedere individuele leerling optimaal op elkaar afgestemd worden. 

De klassenleiding van de onderwijs-/zorgklas op locatie van Idris (Leuvenaarstraat, Breda) bestaat uit 
een leerkracht, onderwijsassistente en een pedagogisch medewerker. De klas wordt ten alle tijden 

begeleid door twee volwassenen, gezien de complexe problematiek van de leerlingen en de grote 

behoefte aan individuele begeleiding en nabijheid. 
Op indicatie van de CvB van Het Berkenhofcollege en de behandelcoördinator van Idris wordt per 

leerling afgewogen of parttime of fulltime onderwijs nodig is. Daarnaast is er een frequente 
overlegstructuur van de gedragswetenschapper van Het Berkenhofcollege en de 

behandelcoördinator(en) van Idris om onderwijs en zorg zo optimaal  mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 

                                                 
2
 Voor een specifieke beschrijving van de doelgroep van de onderwijszorgklas, zie: Notitie Doelgroependifferentiatie, Het 

Berkenhofcollege, d.d. november 2012. 


