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Voorwoord 
  
 
 
 
 
 
      
Met veel genoegen bieden wij u de schoolgids 2016-2017 aan van onze openbare VSO 
school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSO De Hoge Brug 
  
 
Deze gids is bestemd als informatiebron en kan voor ouder(s), verzorger(s)medewerkers van 
hulpverlenende instanties en andere belangstellenden.  
  
 
  
                                            
  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het schoolteam:  
  
                                      E.M. Kuiper &  J. L. M. L. Platteschorre 
                                        directeur             locatiedirecteur 
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1 Schoolprofiel 
       
Schoolondersteuningsprofiel VSO de Hoge Brug;  
een school voor “midden en zware zorg” 
 

1.1 Wie zijn wij - kort samengevat 
Onze core business is:   

Verantwoordelijkheid  
Samenwerking 
Ontwikkeling 

 
Ons motto is: JOIN 
Join staat voor JOngeren INtegratie, maar natuurlijk ook voor ‘join’, meedoen.  
 
1.1.1 Doelstelling 
VSO de Hoge Brug is een openbare school voor zeer moeilijk lerende jongeren waarin 
ruimte is voor mensen van verschillende culturen, geaardheid en geloofsovertuigingen. 
Vanuit een respectvol en maatschappijgericht klimaat streven we op het VSO ernaar dat 
onze leerlingen zicht krijgen op: 

 hun talenten en deze te leren ontwikkelen 

 op hun beperkingen en daarmee te leren omgaan 

 op hun sociale omgang met anderen. 
Dit alles met als doel een gewaardeerde participerende rol in onze samenleving te bereiken 
op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding. 
 
1.1.2 Meetlat 
De school heeft standaarden vastgesteld aan de hand van 5 pijlers t.w.: Sociaal emotionele 
ontwikkeling, Leren leren, Mondelinge taal, Schriftelijke taal en Rekenen. De vastgestelde 
standaarden geven aan in welke route een leerling zit. De plaatsing in een route is 
gebaseerd op het ontwikkelperspectief en uitstroomprofiel, met daaraan gekoppeld een 
passend onderwijs(ondersteuning)aanbod.  
De opbrengsten van de leerlingen worden gemeten m.b.v. het OVM 
(OntwikkelingsVolgModel), leerlijnen ZML VSO, o.a. Cotan goedgekeurde en Cito toetsen. 
 
1.1.3 Werkwijze 
Op de Hoge Brug ligt veel nadruk op het praktisch werken, gericht op de toekomst. We doen 
dit door een ruim aanbod van praktische werkzaamheden en het creëren van 
leerwerksituaties binnen en buiten de school. De gehele schoolloopbaan wordt gewerkt aan 
de cognitieve, sociale, praktische, kunstzinnige en lichamelijke ontwikkeling. In alle leerjaren 
wordt aandacht besteed aan ‘gezond en redzaam gedrag’, waaronder de vakken 
lichaamsverzorging, relationele en seksuele vorming, sociale redzaamheid en 
omgangsvormen vallen. De school richt zich dus niet op een eenzijdige aanpak van 
leerproblemen, maar richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling. 
 
1.1.4 Doelgroep 
Als uitwerking op de algemene doelstelling van de school heerst er op school een leerling 
gericht klimaat, waarbinnen de leerling centraal staat. De school zorgt daarbij voor een rijke, 
uitdagende, veilige, duidelijke en gestructureerde leeromgeving, waarbij elke leerling op een 
positieve manier uitgedaagd wordt zijn leercompetentie(s) tot uiting te laten komen.  
Onze doelgroep over het algemeen: 

 12 – 20 jaar oud. 

 Leerlingen met een IQ tussen de (<*) 35 – 55. 

 Leerlingen met een IQ >55, met een bijkomende problematiek op het gebied van 
zelfredzaamheid, sociaal emotionele ontwikkeling of een bijkomende stoornis die 
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gezien hun totale ontwikkeling niet binnen een andere onderwijssetting kunnen 
functioneren.  

 Leerlingen afkomstig uit internationale schakelklassen (ISK; PRO)/ leerlingen die vier 
jaar of korter in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.  
De leerlingen moeten binnen één van de aangeboden stromen kunnen functioneren 
en gemotiveerd zijn dit soort onderwijs te volgen. Zij krijgen extra onderwijsaanbod op 
het gebied van Nederlandse taal. 

 
*IQ < 35 mits passend binnen het uitstroomprofiel Dagactiviteiten op VSO de Hoge Brug. 
 
1.1.5 Leerroutes en opbrengsten 
In het kader van de Kwaliteitswet (V)SO blijft het Opbrengstgericht Werken ook in dit (school) 
jaar het centrale thema. Het proces van inrichting van data gestuurde leerroutes en 
onderwijsondersteunings-arrangementen zijn in het schooljaar 2013 - 2014 ingericht en 
operationeel geworden. Samen met het CED heeft de school hiervoor een schoolbreed 
implementatieplan OGW ontwikkeld welke deze schoolplanperiode in uitvoering is. (zie 
schoolplan 2012-2016). 
Dit houdt o.a. dat:  

 leerroutes en onderwijszorg-arrangementen (her)ingericht zijn 

 ontwikkelingsperspectief (OPP) van elke leerling opgesteld is 

 opbrengstverwachtingen per leerroute vastgesteld zijn.  

 digitaal leerlingvolgsysteem is geïmplementeerd. 
 

In het schooljaar 2014-2015 zijn de standaarden van de leerroutes Speciaal Onderwijs van 
de sector SO/VSO stichting BOOR herijkt en in gezamenlijkheid vastgesteld. 
 
Stichting BOOR onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams onderwijsbeleid 
vastgelegd in Leren Loont! Niet alle thema’s zijn even relevant voor de SO/VSO scholen. 
Hieronder wordt daarom een aandachtsgebied uit het meerjarenbeleid omschreven met 
bijbehorende ambities.  
 
Leerroutemodel BOOR: 
De SO/VSO scholen van stichting BOOR streven naar continue ontwikkeling van 
onderwijskwaliteit. Het in gezamenlijkheid werken aan het hoogst haalbare is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Vanuit deze gedachte is door de Kenniskring (netwerk van intern 
begeleiders, zorgcoördinatoren en orthopedagogen) het Leerroutemodel ontwikkeld.  
Dit model  geeft een overzicht van de leerroutes die leerlingen in het SO/VSO kunnen volgen 
en die leiden naar een bepaald uitstroomprofiel. Elke leerroute is gekoppeld aan een beoogd 
uitstroomniveau volgens onderstaand Leerroutemodel. 
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1.1.6 Leerroutes SO/VSO BOOR 
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1.1.7 Overzicht Prognoses uitstroomniveaus VSO 
 

Prognose A stroom VSO ZML   (= uitstroom Begeleide arbeid) = leerroute 4  

Prognose (uitstroomniveau) 

Wij hanteren binnen dit uitstroomprofiel een bandbreedte van niveau 11 t/m 12 voor het 
beoogd eindniveau (Leerroutemodel sector SO/VSO BOOR) 
 
Kalenderleeftijd 

 
Ontwikkelingsleeftijd 
OVM 

 
Didactische 
leerlijnen 
ZML 

 
12 jaar 

 
 

 
Niveau 8 

13 jaar  Niveau 9 
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 
18 jaar 
19 jaar 

 
 
 
 
 
7 – 10 jaar 

Niveau 10 
Niveau 10 
Niveau 11 
Niveau 11 
Niveau 12 
Niveau 12 

 
Prognose B stroom VSO ZML   (= uitstroom Arbeidsmatige dagbesteding) = leerroute 3 

Prognose (uitstroomniveau) 

Wij hanteren binnen dit uitstroomprofiel een bandbreedte van niveau 7 t/m 10 voor het 
beoogd eindniveau (Leerroutemodel sector SO/VSO BOOR).. 
 
Kalenderleeftijd Ontwikkelingsleeftijd 

OVM 
Didactische 
leerlijnen ZML 

 
12 jaar 

 
 

 
Niveau 5 

13 jaar  Niveau 6 
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 
18 jaar 
19 jaar 

 
 
 
 
 
5 – 7 jaar 

Niveau 7 
Niveau 8 
Niveau 9 
Niveau 9 
Niveau 10 
Niveau 10 

 
Prognose C stroom VSO ZML         (= uitstroom Dagactiviteiten) = leerroute 2 

Prognose (uitstroomniveau) 

Wij hanteren binnen dit uitstroomprofiel een bandbreedte van niveau 3 t/m 6 voor het beoogd 
eindniveau (Leerroutemodel sector SO/VSO BOOR) 
 
Kalenderleeftijd Ontwikkelingsleeftijd 

OVM 
Didactische leerlijnen 
ZML 

 

 
12 jaar 

 
 

 
Niveau 2 

 

13 jaar  Niveau 3  
14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 
18 jaar 
19 jaar 

 
 
 
 
 
3 – 5 jaar 

Niveau 4 
Niveau 4 
Niveau 5 
Niveau 5 
Niveau 6 
Niveau 6 
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1.1.8 Ondersteuning en onderwijs 
De ondersteuning en het onderwijs worden op onze school verzorgd door:  

 Leerkrachten, leraar ondersteuners en onderwijsassistenten niveau 5 en 4 

 Vak(leer)krachten gymnastiek, techniek, horeca en vrijetijdsbesteding (muziek, dans, 
verzorging, ICT en fitness)  

 Branchedocenten/ werkervaring begeleiders 

 Stage leerkrachten 

 NT2 docenten 

 ICT beheerder 

 Administratief medewerker  

 Conciërge 

 Leerlingzorgcoördinator 

 Interne begeleiders 

 Orthopedagogen 

 Schoolmaatschappelijk werker (MEE) 

 Schoolarts (CJG) 

 Externe partners werkervaringsplekken en stage bedrijven/-instellingen (B.V. 
Antonius, V&D, Bazar, Albert Heijn, Groenvoorziening, Montage en Onderhoud, 
wasserette en schoonmaak) 

 

1.2 Wat maakt onze school passend voor de beschreven doelgroep 
 
1.2.1 Passend 

 Expertise binnen de school rond de doelgroep. 

 School- en klassenklimaat zijn passend voor de doelgroep (groepsgrootte van 12 – 
maximaal 15 leerlingen waarbij leerkrachten in fase 1, de eerste 2 a 3 jaar 
ondersteund worden door klassen assistent, veel aandacht voor de sociale 
emotionele ontwikkeling, etc.).  

 Leren door doen: ons onderwijs is gericht op het praktijkgericht leren op het gebied 
van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Het praktijkgericht leren vindt 
zowel binnen als buiten de school plaats, waarbij er een geleidelijke opbouw is van 
onderwijs binnen de school naar onderwijs buiten de school. 

 Er wordt gewerkt met methodieken gericht op onze doelgroep (o.a. Zedemo, 
lesboeken en/of methodes voor de branchegroepen, project Zelfstandig reizen). 

 Er wordt gebruik gemaakt van OVM en INVRA (leerlingvolgsystemen) om de 
onderwijs- en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen vast te stellen en te volgen.  

 Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen. 

 Aan de hand van de individuele stages wordt er gezocht naar een passende 
uitstroom voor de leerlingen.  

 Er zijn mogelijkheden tot het behalen van certificaten en/of diploma’s (vb.: 
Schoonmaakdiploma (microvezel, raambewassing en vloerenonderhoud), Groen, 
Textiel, Start Werk & Blijf Veilig en Nederlands via IVIO op niveau 1 en 2). 

 Leerlingen voorbereiden op de toekomst vinden wij op VSO De Hoge Brug erg 
belangrijk. En, daar valt ook werken (arbeid) onder. Eerst op school, dan in kleine 
groepen onder begeleiding buiten de school en dan individueel.  
Bij een aantal van deze werkplekken is er de mogelijkheid voor onze jongeren om 
een diploma en/of deelcertificaat te behalen, dit is meestal rond je 15e of 16e.  
Een andere mogelijkheid die wij leerlingen van de Hoge Brug tijdens de 
schoolloopbaan bieden is : Werkervaring buiten de regulieren schooltijden om op te 
doen !  
Dit betekend, dat leerlingen onder begeleiding van personeel van de school buiten de 
regulieren schooltijden aan het werk zijn.  
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Leerlingen die hier voor in aanmerking komen zijn:  

1. Leerlingen die hun schoonmaakdiploma en/of deelcertificaten gehaald hebben, 
maken na schooltijd en in de vakanties schoon onder begeleiding;  
2. Leerlingen die in de Groen werkplaatsen werkzaam zijn werken in de periode van 
maart t/m eind oktober in de vakanties door, dit is ook onder begeleiding en is ook 
extra oefentijd voor de diplomering. In de zomer is er namelijk veel snoei en 
maaiwerk!;  
3. Leerlingen in de Textiel, draaien tijdens de vakanties door zodat de mensen uit het 
verzorgingshuis van Humanitas de Bergweg ook tijdens de schoolvakanties schone 
was hebben;  
4. Leerlingen die bij onze winkel "Rechtstreex"  hebben meegedraaid en in de 
vakantie willen werken kunnen dat op twee plaatsen doen, op VSO De Hoge Brug en 
de tweede plaats is de Willeboerschool. Dit is op de donderdag en vrijdag.;  
5. Leerlingen die hun schoonmaakdiploma en/of deelcertificaten gehaald hebben, 
kunnen er ook voor kiezen om in de maanden mei t/m eind oktober op zaterdag, eens 
in de 14 dagen, te gaan schoonmaken op een Boot van Mira exploitatie 
slaapschepen. Leerlingen die zich hiervoor opgeven moeten om 07.30 verzamelen op 
school. En gaan dan onderweg met begeleiding naar Amsterdam. Om 09.00 uur 
meert de Fluvius aan en om 12.00 uur vaart zij weer blinkend en fris uit!. Rond 13.00 
uur zijn ze weer terug op school!.  

Al deze activiteiten zijn onder het toeziend oog en begeleiding van onze collega's, die 
mee werken en het meewerkend voorbeeld zijn tijdens de werkzaamheden. Voor de 
leerlingen is er in de vakanties en na schooltijd een financiële vergoeding, conform de 
norm en regelgeving vrijwillgersvergoeding. De leerlingen maken op deze manier 
kennis met verschillende facetten die later na de schooltijd van belang zijn in het 
verdere leven. Wat betekend het om te werken, om een collega te zijn, om geld te 
verdienen en om daar iets mee te gaan doen!  

 
  
1.2.2 Beperkingen 

 Er wordt geen onderwijs geboden aan leerlingen die: 
- medische problematiek hebben waarbij medische kennis en handelingen vereist 

zijn. 
- rolstoelafhankelijk zijn. 
- zodanig externaliserend gedrag laten zien, dat blijvend 1 op 1 nabijheid geboden 

moet worden en waarbij de veiligheid van de overige leerlingen en het personeel 
in het gedrang komt. 

 Er zijn geen structuurklassen. 
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1.2.3 Onderwijsarrangementen 
Er wordt gewerkt met 3 onderwijsarrangementen te weten; 

 onderwijsarrangement gebaseerd op uitstroom Dagactiviteiten 

 onderwijsarrangement gebaseerd op uitstroom Arbeidsmatige dagbesteding 

 onderwijsarrangement gebaseerd op uitstroom (Begeleide) Arbeid 
 
1.2.4 Ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers zijn nauw betrokken bij de aanmeldingsprocedure en bij het 
ontwikkelingsproces van de leerling gedurende de schoolloopbaan (zie verder 
‘Kwaliteitszorg’). Door uit te gaan van de positieve ontwikkelingskansen, wat inhoudt dat het 
belangrijker is vast te stellen wat een leerling wel kan dan hem of haar op de tekortkomingen 
te wijzen, wordt een veilig klimaat gecreëerd, waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. We 
vinden dat dit vooral tot stand kan komen in overleg met de ouders/verzorgers. Zij kunnen 
altijd voor informatie op school terecht. Om een zo goed mogelijk contact met de 
ouders/verzorgers te onderhouden worden tevens verschillende activiteiten met en voor hen 
opgezet. Daarnaast zijn er natuurlijk de ouderavonden, jaarafsluitingen en in de onderbouw 
de jaarlijkse huisbezoeken.  
 

1.3 Kwaliteitszorg 
De Leerlingzorgcoördinator informeert ouders/verzorgers tijdens een kennismakingsgesprek 
over de mogelijkheden en beperkingen van de school. Indien er overgegaan wordt tot 
aanmelding volgt er een intakegesprek waarbij informatie over de ontwikkeling van de 
leerling wordt ingewonnen. Tevens wordt er gesproken over de toekomstverwachtingen van 
ouders/verzorgers betreffende hun kind/pupil en hoe zij de rol van school daarin zien. Deze 
informatie wordt samen met het dossier van de vorige school gebruikt om een Onderwijs 
Perspectief Plan (OPP) met daarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling te maken. 
Het OPP wordt 2x per schooljaar geactualiseerd en door de leerkrachten besproken met 
ouders/verzorgers.  
Op grond van het gestelde ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt bepaald welk 
onderwijsarrangement de leerling gaat volgen. Jaarlijks worden de vorderingen van de 
leerling geëvalueerd door de Commissie van Begeleiding en bepaald of het 
onderwijsarrangement voor de leerling nog steeds passend is.  
 
1.3.1 Onderwijsleerproces 
 
Redzaamheid 
Dit is een belangrijk aandachtspunt voor alle leerlingen bij ons op school. Ze worden 
gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en waar nodig wordt ondersteuning 
geboden. 
 
Klassenmanagement 
In de klassen wordt er gewerkt met maximaal drie verschillende niveaus, te weten: intensief, 
basis en verdiept. Indien een leerling op een bepaald vakgebied buiten het klassenaanbod 
valt, wordt er naar gestreefd de leerling op het passende niveau in een andere groep 
onderwijs te bieden. 
 
Leertijd 
Gedurende de schoolloopbaan verschuift het evenwicht tussen theoretisch en praktisch 
onderwijs. In de onderbouw wordt gemiddeld 70% van het onderwijs in de klas aangeboden 
en 30% in de branchegroepen. 
In de middenbouw is deze verhouding 50% - 50% (voor leerlingen die nog uit te dagen zijn in 
didactische vakken) en 30% - 70% (voor leerlingen die meer gebaat zijn bij praktisch leren). 
In de bovenbouw wordt nog 10% van het onderwijs aangeboden in de klas en 90% in de 
praktijk. 
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Didactisch handelen en instructievaardigheden 
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 
Leraren geven les volgens de opeenvolgende fasen van het effectieve instructiemodel. 
Er wordt voornamelijk gewerkt met leeftijdsadequate materialen en methodieken. 
De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. 
De teamleden maken efficiënt gebruik van de ruimte en richten het lokaal sfeervol en  
doelmatig in. 
 
Pedagogisch handelen en schoolklimaat 
De teamleden dragen bij aan een positief pedagogisch klimaat in de school door:  

 Zelf het gewenste gedrag te laten zien.    

 Het gewenste gedrag te benoemen.     

 Duidelijke grenzen aan te geven.     

 Gericht te zijn op belonen van goed gedrag.    

 Bewust te zijn van de eigen pedagogische houding (aansluitend bij het individu) 

 Vertrouwen te tonen in de leerling··  

 Ruimte te geven voor de inbreng van leerlingen  

 Direct in te grijpen bij negatieve groepsprocessen.       

 De leerlingen actief bij het pedagogisch leerproces te betrekken.      

 De leerlingen te motiveren.      

 Overzicht over de klas te behouden.      

 Zichtbaar aanwezig te zijn voor de leerlingen.  

 Te reflecteren op eigen gedrag. 

 Het handhaven van de gestelde school-, en klassenregels.  

 Leerlingen te betrekken bij het opstellen van de klassenregels. 
 
Toekomst  
Natuurlijk blijven ook wij ons steeds verder ontwikkelen en verbeteren. 
In de komende periode (2016-2017) staan op het programma: 

● Certificering en/of deelcertificering binnen de diverse branchegroepen; 

● Inbedden en implementeren van Parnassys  binnen de school; 

● Implementatie van diverse didactische onderwijsmethoden binnen de arbeidstroom; 

● Vinden en fine-tune van werkervaringsplaatsen voor de dagbesteding stroom (ook 

dagactiviteiten); 

● De gezonde school;  

● De veilige school. 

 

1.4 Standaarden en opbrengsten 
De standaarden die op VSO De Hoge Brug gebruikt worden zijn gebaseerd op de 
‘Bouwstenen voor het VSO’ van het SLO. 
Het merendeel van de leerlingen stroomt uit naar arbeidsmatige dagbesteding of begeleide 
arbeid. Een aantal leerlingen stroomt uit naar activiteitengerichte dagbesteding of 
arbeidsplaats in het vrije bedrijf. 
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1.4.1 Leerlingenaantal en groepsindeling VSO  
De VSO- afdeling telt bij aanvang van dit schooljaar 160 leerlingen, verdeeld over 16 
groepen:  Uitstroomprofiel Dagbesteding: dagactiviteiten en of arbeidsmatige dagbesteding 
(groepen D): 3 D-groepen. Uitstroomprofiel Arbeid: loonvormende arbeid en/of  begeleide 
arbeid en of arbeidsmatige dagbesteding: 13 A-groepen.  
  
Fase 1 (leeftijd 12 t/m 15 jaar)  

 Groep D 1-11 leerlingen  

 Groep A 1a-9 leerlingen  

 Groep A 1b-6 leerlingen  

 Groep A 2a-11 leerlingen  

 Groep A 2b-7 leerlingen  

 Groep A 3a-9 leerlingen  

 Groep A 3b-11 leerlingen  
  
Fase 2 (leeftijd 15 t/m 17 jaar)  

 Groep D 2-9 leerlingen  

 Groep A 4a-9 leerlingen  

 Groep A 4b-9 leerlingen  

 Groep A 5a-12 leerlingen  

 Groep A 5b-10 leerlingen  
  
Fase 3 (leeftijd 17 t/m 20 jaar)  

 Groep D 3-10 leerlingen  

 Groep A 6a-9 leerlingen  

 Groep A 6b-12 leerlingen  

 Groep A7-16 leerlingen  
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Instroom en uitstroom van leerlingen 
De leerlingaantal aan het begin van dit schooljaar is: 160 leerlingen. 
 
Uitstroom 2015 – 2016       :  leerlingen 
Deze leerlingen zijn uitgestroomd naar: 
Arbeid    : 9 
Werkervaringstraject UWV : -   
Dagbesteding   : 9 
Onbekend/thuis  : 1 
Vervolgopleiding  : 4 
VSO ZMLK                            : 1 
KDC 12+                                : 1 
Buitenland                              : 1 
 
Instroom VSO aan het begin van dit schooljaar: 19 leerlingen  
Deze leerlingen zijn afkomstig van: 
SO-afdeling A.Willeboer :  8 
SO ZMLK overig  :  4  
Cluster 3 scholen overig :  4 
VSO ZMLK              :  4 
BAO     : 4 
SO PI                                      : 1 
SO LZ                                     : 1 
SO MG                                    : 1 
Pro                                           :1 
Buitenland                               : 1 
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2 Onderwijsaanbod en onderwijszorgaanbod 
 

2.1 Kerndoelen 
Sinds 1 augustus 2013 is de Wet kwaliteit (v)so in 
werking getreden. Hierin staan verschillende 
maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren. Als 
onderdeel van die kwaliteitsverbetering stelt de 
overheid kerndoelen vast voor het voortgezet 
speciaal onderwijs. 
In de kerndoelen staan de belangrijkste zaken die 
scholen in het speciaal onderwijs (so) en het 
voortgezet speciaal onderwijs (vso) hun leerlingen 
moeten aanbieden. Ze zorgen ervoor dat leerlingen 
zich gedurende hun schoolperiode blijven 
ontwikkelen en ze garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. De kerndoelen 
bereiden leerlingen voor op hun verwachte uitstroombestemming: een vervolgopleiding, de 
arbeidsmarkt of vormen van dagbesteding. De kerndoelen bieden scholen voldoende ruimte 
om in te spelen op de individuele mogelijkheden van leerlingen. Scholen bepalen zelf hoe ze 
de inhoud ordenen, welke didactiek(en) ze volgen en welke leermiddelen ze gebruiken. De 
school biedt onderwijs dat het beste past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerlingen. 
Op onze VSO- afdeling hebben wij twee uitstroomprofielen, te weten uitstroomprofiel 
Arbeidsmarkt en Dagbesteding. 
Criteria waarom een leerling in een uitstroomprofiel wordt geplaatst hebben o.a. te maken 
met het verwachte uitstroomprofiel en de mate van begeleiding die een leerling nodig heeft.  
Het leren op werkervaringplekken en tijdens stages wordt in de loop van de schoolloopbaan 
van de leerling een steeds belangrijker onderdeel van het leerproces.  
 
Op onze VSO- afdeling hebben wij twee uitstroomprofielen, te weten: 

1. uitstroomprofiel Arbeidsmarkt en; 
2. Dagbesteding. 

Criteria waarom een leerling in een uitstroomprofiel wordt geplaatst hebben o.a. te maken 
met het verwachte uitstroomprofiel en de mate van begeleiding die een leerling nodig heeft.  
Het leren op werkervaringsplekken en tijdens stages wordt in de loop van de schoolloopbaan 
van de leerling een steeds belangrijker onderdeel van het leerproces.  
 
2.1.1 Kerndoelen per uitstroomprofiel 
Er zijn leergebied overstijgende kerndoelen. Deze richten zich op het ‘leren leren’, het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met een beperking /of stoornis. Voor 
een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en dagbesteding zijn naast de leergebied 
specifieke kerndoelen ook aparte kerndoelen geformuleerd per uitstroomprofiel: 

1. Kerndoelen uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht 
2. Kerndoelen uitstroomprofiel dagbesteding. 

 

2.2 Leergebied overstijgende kerndoelen 
De leergebied overstijgende kerndoelen gelden voor de 3 uitstroomprofielen in het 
voortgezet speciaal onderwijs (vso): vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en dagbesteding. 
Ze richten zich op hoe jongeren functioneren op het gebied van leren, werken, burgerschap, 
wonen en vrije tijd. De kerndoelen gelden voor de gehele periode in de vso en zijn voor alle 3 
de uitstroomprofielen gelijk. Ze zijn globaal geformuleerd zodat scholen ze verschillend 
kunnen uitwerken, afhankelijk van het uitstroomprofiel en de verschillen tussen individuele 
leerlingen.  

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
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Bij het vertalen van de kerndoelen in leeractiviteiten zal vaak maatwerk nodig zijn, met grote 
verschillen in zelfstandigheid en de hoeveelheid ondersteuning die de leerling nodig heeft. 

De leergebied overstijgende kerndoelen zijn onderverdeeld in 4 thema’s: 
1. Leren leren 
2. Leren taken uitvoeren 
3. Leren functioneren in sociale situaties 
4. Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief 

 
2.2.1 Leren leren 
Dit thema gaat erover dat de leerling leert om (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor het 
leerproces, actief werkt aan zijn eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwt. 
 

Kerndoelen 
1. De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld 
om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.  
2. De leerling leert doelgericht en planmatig te leren en daarbij strategieën te 
gebruiken. 
3. De leerling leert verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te 
gebruiken. 
4. De leerling leert op basis van feiten een mening vormen, deze adequaat te uiten 
en respectvol om te gaan met andere meningen. 

 
2.2.2 Leren taken uitvoeren  
Leerlingen leren om taken zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk uit te voeren en 
waar nodig hulp te vragen. Het doel is om de leerling een zo groot mogelijke zelfstandigheid 
en eigen regie aan te leren. Hierbij kunnen scholen zich ook richten op het optimaliseren en 
integreren van de zintuiglijke en motorische ontwikkeling. 
 

Kerndoelen 
5. De leerling leert zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van 
dagelijkse activiteiten. 
6. De leerling leert op doelgerichte, planmatige en methodische wijze taken en 
activiteiten uit te voeren. 
7. De leerling leert samen werken aan een taak of activiteit. 

 
2.2.3 Leren functioneren in sociale situaties 
Dit thema geeft extra aandacht aan de verdere ontwikkeling van sociale, emotionele en 
communicatieve competenties van leerlingen. 
 

Kerndoelen 
8. De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. 
9. De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. 

 
2.2.4 Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief 
Leerlingen worden zich bewust van hun kracht en kwaliteiten en leren omgaan met hun 
beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen 
toekomstmogelijkheden, zijn in dit thema cruciale doelen. 
 

Kerndoelen 
10. De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen 
op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. 
11. De leerling leert afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend 
persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen. 

 

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/#lerenleren
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/#lerentakenuitvoeren
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/#lerenfunctioneren
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/#ontwikkelen
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2.3 Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel arbeidsgericht 
Het onderwijs in het arbeidsgerichte uitstroomprofiel is gericht op een brede persoonlijke 
ontwikkeling en participatie in de samenleving. Daarnaast bereidt het de leerling op een 
duurzame manier voor op een passende plaats op de arbeidsmarkt. Voor de gehele vso-
periode gelden de leergebied overstijgende kerndoelen. Daarnaast gelden onderstaande 
leergebied specifieke kerndoelen. Ook deze gelden voor de gehele vso-periode. Om het voor 
leerlingen mogelijk te maken om over te stappen naar het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, 
sluiten de kerndoelen zo veel mogelijk aan bij de kerndoelen voor de onderbouw van het 
reguliere voortgezet onderwijs. Verder bereiden de kerndoelen gericht op de voorbereiding 
op de arbeidsmarkt de leerlingen zo goed mogelijk voor op arbeid. 
De kerndoelen van het arbeidsgerichte uitstroomprofiel gaan over de volgende leergebieden: 

 Nederlandse taal en communicatie 

 Engelse taal 

 Rekenen en wiskunde 

 Mens, natuur en techniek (MNT) 

 Mens en maatschappij 

 Culturele oriëntatie en creatieve expressie 

 Bewegen en sport 

 Voorbereiding op arbeid 
 
2.3.1 Nederlandse taal en communicatie 
Goede beheersing van het Nederlands maakt het mogelijk om deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven.  
De kern van dit leergebied bestaat uit leren communiceren in het Nederlands. Leerlingen 
leren mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Het onderwijs sluit aan bij de leefwereld 
van de leerling en wat hij, overal waar hij in de gids staat kan dit ook door zij worden 
vervangen, in het (speciaal) basisonderwijs heeft bereikt. Leerlingen leren omgaan met 
teksten uit alledaagse en werk gerelateerde situaties. Ook leren omgaan met de computer, 
uitbreiden van de woordenschat en reflecteren op het eigen taalgebruik, hoort bij dit 
leergebied. 
De kerndoelen voor Nederlands zijn opgesteld voor referentieniveau 1F, maar leerlingen zijn 
niet verplicht dit niveau te behalen. 
 

Kerndoelen 
1. De leerling leert actief te luisteren naar alledaagse taal en werk gerelateerde 
onderwerpen. 
2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in 
gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werk gerelateerde 
onderwerpen. 
3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de 
eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid. 
4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen 
interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen. 
5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige 
teksten over alledaagse en werk gerelateerde onderwerpen. 
6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken. 
7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën. 
8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te 
bereiden, te plannen en na te kijken. 
9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op 
taalactiviteiten. 

 
  

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#nederlands
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#engels
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#rekenen
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#mnt
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#maatschappij
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#cultureel
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#bewegen
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/#arbeid


 17 

2.3.2 Engelse taal 
Engels is als wereldtaal van belang voor alle leerlingen. Door beheersing van het Engels 
vergroten leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke 
mogelijkheden. Bij deze kerndoelen Engels vormt het Europees Referentiekader (ERK) het 
uitgangspunt. Dit kader beschrijft in 6 niveaus (A1-A2-B1-B2-C1-C2) wat een leerling moet 
kunnen. 
Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht is het onderwijsaanbod gericht op niveau A1. 
Leerlingen leren vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, kunnen zichzelf 
voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld 
over hun woonplaats. 
Voor bepaalde leerlingen vraagt het leren van een vreemde taal een zeer grote extra 
inspanning. Of leerlingen hebben bijvoorbeeld ondersteunende materialen nodig. Werken 
aan de kerndoelen voor Engels is daarom maatwerk. 
 

Kerndoelen 
10. De leerling leert vertrouwde woorden en basiszinnen te begrijpen die zichzelf, 
zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer mensen langzaam 
en duidelijk spreken. 
11. De leerling leert vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen 
begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. 
12. De leerling leert deel nemen aan een eenvoudig gesprek waarin hij eenvoudige 
vragen kan stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwd 
onderwerp betreffen. 
13. De leerling leert in spreektaal een beeld geven van zichzelf, anderen en de 
naaste omgeving. 
14. De leerling leert een korte eenvoudige schriftelijke mededeling te doen en leert 
formulieren in te vullen met persoonlijke details. 
15. De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit 
gesproken en geschreven Engelstalige teksten. 
16. De leerling leert strategieën gebruiken voor het uitbreiden van zijn/haar 
woordenschat. 

 
2.3.3 Rekenen en wiskunde 
Reken- en wiskundeonderwijs dragen bij aan de redzaamheid van leerlingen in situaties die 
reken- of wiskundige kennis, vaardigheden of inzichten vereisen. In het uitstroomprofiel 
arbeidsmarktgericht ligt het accent op rekenen en wiskunde dat leerlingen voorbereidt op 
praktische situaties als werk, wonen, vrije tijd en burgerschap. De kerndoelen richten zich op 
het verwerven van kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van getallen, 
verhoudingen, meten, tijd en verbanden. 
De kerndoelen voor rekenen en wiskunde zijn opgesteld voor het referentieniveau 1F, maar 
leerlingen zijn niet verplicht dit niveau te behalen. 
Sommige leerlingen hebben als gevolg van hun beperking veel ondersteuning nodig en een 
specifieke uitwerking van de kerndoelen. 
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Kerndoelen 
17. De leerling leert in praktische situaties passende reken-/wiskundetaal gebruiken. 
18. De leerling leert in praktische situaties problemen op te lossen met gebruik van 
rekenkundige middelen. 
19. De leerling leert computer en rekenmachine te gebruiken als hulpmiddel en 
informatiebron. 
20. De leerling leert in betekenisvolle en praktische situaties werken met gangbare 
breuken, verhoudingen en decimale getallen. 
21. De leerling leert ruimtelijk te redeneren en leert eenvoudige meetkundige 
begrippen te gebruiken in praktische situaties. 
22. De leerling leert omgaan met in de praktijk veel voorkomende meetinstrumenten 
voor lengte, gewicht, inhoud en temperatuur en leert rekenen met maten en 
grootheden. 
23. De leerling leert omgaan met tijd. 
24. De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen. 
25. De leerling leert eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen te interpreteren 
en te maken. 

 
2.3.4 Mens, natuur en techniek (MNT) 
Het leergebied MNT richt zich op zorg, planten en dieren, duurzaamheid en techniek. Deze 
thema’s worden geplaatst in de context van school-, leef en (toekomstige) werksituaties. 
Leerlingen doen praktische ervaring op voor hun dagelijkse leven. Onder meer op het gebied 
van (zelf)zorg, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Ook worden leerlingen voorbereid op de 
verwachtingen van een toekomstige werknemer. Voor leerlingen in de vso zijn bij uitstek de 
kerndoelen over kennis van lichamelijke en psychische gezondheid en zorg voor zichzelf en 
anderen van belang. 
Bij leerlingen met een fysieke beperking of langdurige ziekte vraagt het uitvoeren van 
praktisch onderzoek en praktische opdrachten vaak om maatwerk.  
 

Kerndoelen 
26. De leerling leert over zorg en leert te zorgen voor een gezonde voeding, voor de 
woon- en leefomgeving en voor de persoonlijke verzorging en presentatie. 
27. De leerling leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de 
school-, leef- en werkomgeving. 
28. De leerling leert hoofdzaken begrijpen van bouw en functie van het menselijk 
lichaam en van de lichamelijke, seksuele en geestelijke ontwikkeling van mensen en 
leert te zorgen voor de eigen lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid. 
29. De leerling leert veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en leert 
te zorgen voor planten en/of dieren. 
30. De leerling leert over aspecten van duurzaamheid en leert met zorg om te gaan 
met het milieu. 
31. De leerling leert aan de hand van toepassingen uit het dagelijks leven 
technische en natuurkundige principes te herkennen. 
32. De leerling leert technische toepassingen te herkennen en gebruiken, mede om 
de eigen redzaamheid te vergroten. 
33. De leerling leert eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren. 
34. De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert veilig te handelen op school, 
thuis en op de werkplek. 

 
2.3.5 Mens en maatschappij 
Dit leergebied bereidt leerlingen voor op hun rol als burger in de Nederlandse maatschappij. 
Door praktische ervaringen en reflectie leren de leerlingen deze rol invullen in verschillende 
situaties. Bij de invulling van hun rol als burger en werknemer hebben veel vso-leerlingen in 
meer of mindere mate ondersteuning nodig.  
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Ook de burgerschapscompetenties als op adequate wijze hulpvragen stellen en omgaan met 
ondersteuning en ondersteuners behoort hierbij. 
Leerlingen leren omgaan met maatschappelijke ondersteuning en zorg- of hulpverlening die 
op hen van toepassing is. Ook leren ze over de betekenis van hun beperking voor de 
samenleving. De praktische opdrachten in dit leergebied vragen voor een deel van de 
leerlingen om maatwerk. 
 

Kerndoelen 
35. De leerling leert over de rol van de consument in de Nederlandse samenleving, 
leert als consument bewuste en kritische keuzes te maken en leert daarbij bewust 
om te gaan met sociale druk. 
36. De leerling leert budgetteren en leert de eigen financiën te beheren, mede met 
het oog op zelfstandig wonen in de toekomst. 
37. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland en de 
wereld te gebruiken om zich te kunnen verplaatsen en te reizen. 
38. De leerling leert over het belang en de betekenis van werk voor zichzelf en 
oriënteert zich op de eigen plaats binnen een arbeidsorganisatie en op regelingen 
voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 
39. De leerling leert over verschillende mogelijkheden om de vrije tijd te besteden en 
verkent actief de eigen mogelijkheden om te participeren aan activiteiten in de vrije 
tijd. 
40. De leerling leert over burgerschap in de Nederlandse samenleving en de eigen 
rol als burger in te vullen en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met 
diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 
41. De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als 
democratie functioneert en hoe hij zelf daarbij betrokken kan zijn. 
42. De leerling leert perioden, gebeurtenissen en personen uit zijn eigen leven en 
leefomgeving te ordenen in de tijd. 
43. De leerling leert enkele belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen 
in de tijd te plaatsen. 

 
2.3.6 Culturele oriëntatie en creatieve expressie 
Het leergebied culturele oriëntatie en creatieve expressie stimuleert de persoonlijke, 
creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen. Ook leren leerlingen competenties om 
hun vrije tijd op een passende en bevredigende manier vorm te geven. In dit leergebied is 
aandacht voor onder andere kunsteducatie, media-educatie, sociaal-cultureel aanbod en 
kunstzinnige disciplines als dans, drama en muziek. 
Leerlingen leren hun gevoelens uitdrukken en hierover te communiceren in beeld, geluid en 
(lichaams)taal. Dit biedt voor sommige leerlingen mogelijkheden, maar voor andere 
leerlingen gelden misschien beperkingen. Afhankelijk van de beperkingen kunnen scholen 
de kerndoelen op een passende wijze invullen. 
 

Kerndoelen 
44. De leerling oriënteert zich op het sociaal-culturele aanbod in zijn omgeving, leert 
een voor hem passende keuze te maken uit dit aanbod en leert actief deel te nemen 
aan culturele activiteiten. 
45. De leerling leert zich creatief en kunstzinnig te uiten, passend bij de eigen 
talenten, voorkeuren en mogelijkheden. 
46. De leerling leert eigen creatief of kunstzinnig werk, alleen of met een groep, aan 
derden te presenteren. 
47. De leerling leert vertellen en na te denken over eigen creatief of kunstzinnig werk 
en over het werk van anderen. 
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2.3.7 Bewegen en sport 
Blijvend en verantwoord bewegen en sporten is voor leerlingen in de vso belangrijk. 
Leerlingen worden zich in sterk bewust van hun (fysieke) (on)mogelijkheden. Belangrijke 
doelen in het leergebied bewegen en sport zijn om een actieve leefstijl te ontwikkelen en te 
behouden. Leerlingen leren de belangrijkste bewegings- en spelvormen en oriënteren zich 
op passende buitenschoolse sport- en beweging. In veel bewegingsactiviteiten bereiden de 
leerlingen zich voor op aspecten die van belang zijn voor lichamelijke arbeid, zoals tillen, 
kracht zetten en op hoogte werken. Ook veiligheid en fitheid komen aan de orde. 
Voor sommige leerlingen zijn activiteiten in dit leergebied moeilijk of soms zelfs onmogelijk. 
 

Kerndoelen 
48. De leerling leert deel nemen aan activiteiten uit verschillende 
bewegingsgebieden. 
49. De leerling leert deel nemen aan verschillende spelvormen en sportactiviteiten. 
50. De leerling leert deel nemen aan verschillende vormen van bewegen op muziek. 
51. De leerlingen leren zelfstandig met elkaar bewegingssituaties te reguleren. 
52. De leerlingen leren met elkaar bewegingssituaties positief te beleven. 
53. De leerling leert over de waarde van bewegen voor gezondheid en welzijn en 
ontwikkelt een gewoonte van regelmatig en verantwoord bewegen. 
54. De leerling oriënteert zich op sport- en bewegingsmogelijkheden in zijn 
omgeving, leert een voor hem passende keuze te maken uit dit aanbod en leert 
actief deel te nemen aan bewegingsactiviteiten buiten schoolverband. 

 
2.3.8 Voorbereiding op arbeid 
Het uitstroomprofiel arbeidsmarkt bereidt leerlingen voor op deelname aan de arbeidsmarkt. 
Dit is passend werk in de regio waar de leerling woont. Leerlingen oriënteren zich op 
geschikte werkvelden en beroepen en ontwikkelen hun loopbaan-, arbeidsmarkt- en 
beroepsvaardigheden maximaal, rekening houdend met hun (on)mogelijkheden en het 
arbeidsmarktperspectief in de regio. 
Voor leerlingen met uiteenlopende beperkingen of stoornissen is de voorbereiding op arbeid 
maatwerk. Scholen kunnen het onderwijs aanpassen aan de eigen keuzes van de leerling en 
het evenredig laten zijn met het verwachte en gewenste niveau van uitstroom. 
 

Kerndoelen 
59. De leerling verkent actief werkvelden en beroepen, bij voorkeur in de eigen 
regio. 
60. De leerling leert vaardigheden om werk te verwerven, te behouden en om van 
werk te veranderen. 
61. De leerling ontwikkelt algemene competenties voor arbeid, vooral de volgende: 
·- De leerling leert samen werken en te overleggen. 
- De leerling leert instructies en procedures op te volgen. 
- De leerling leert bij arbeidsmatige taken de juiste materialen en middelen op een 
doelmatige en doelgerichte manier in te zetten. 
- De leerling leert de eigen beroepsmatige werkzaamheden te plannen en te 
organiseren. 
- De leerling leert kwaliteit leveren in arbeidsmatige situaties. 
- De leerling leert ethisch en integer te handelen in beroepssituaties. 
- De leerling leert om te gaan met veranderingen en zich aan te passen. 
- De leerling leert met druk en tegenslag om te gaan. 
62. De leerling ontwikkelt specifieke beroepsvaardigheden die passen bij de eigen 
keuzes, mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van het gekozen beroep kan dat 
een combinatie zijn van vakspecifieke fysieke, manuele en/of mentale vaardigheden, 
kwaliteiten of vermogens. 
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2.4 Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel dagbesteding 
De leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden geleerd om zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Een deel van de leerlingen in deze 
diverse groep kan met ondersteuning en begeleiding eenvoudige arbeid verrichten in een 
aangepaste omgeving. Een ander deel is aangewezen op veilig en ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Naast leergebied specifieke en leergebied overstijgende kerndoelen, zijn er voor 
dit profiel ook doelen ter voorbereiding op dagbesteding. Deze zijn gericht op 
(arbeidsmatige) dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Om doorstroom 
mogelijk te maken, zijn de leergebied specifieke kerndoelen afgestemd op de kerndoelen 
van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. 
 
De kerndoelen van het uitstroomprofiel dagbesteding gaan over de volgende leergebieden: 

 Nederlandse taal en communicatie; 

 Rekenen en wiskunde; 

 Mens, natuur en techniek (MNT); 

 Mens en maatschappij; 

 Culturele oriëntatie en creatieve expressie; 

 Bewegen en sport; 

 Voorbereiding op dagbesteding.  
 
2.4.1 Nederlandse taal en communicatie 
Taalonderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op praktisch en functioneel 
taalgebruik. Hierbij staat het bevorderen van redzaamheid en zelfstandigheid centraal. Voor 
het onderwijs neemt de school het bereikte taalniveau van het (speciaal) basisonderwijs en 
de leefwereld van de leerling als uitgangspunt. 
Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen kunnen zich meestal beperkt of niet in het 
Nederlands uitdrukken. Ook voor hen is leren communiceren essentieel voor hun 
ontwikkeling. Het eerste kerndoel biedt daarom een basis die voor alle doelgroepen uit te 
werken is en waar verder het werken aan de andere kerndoelen op kan aansluiten. 
 

Kerndoelen 
1. De leerling leert communiceren met voor hem geëigende middelen. 
2. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal in alledaagse situaties. 
3. De leerling leert zich begrijpelijk uit te drukken in gesprekken over onderwerpen 
uit het dagelijks leven. 
4. De leerling leert informatieve en verhalende teksten te lezen over onderwerpen 
die aansluiten bij de leefwereld en interesses. 
5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte eenvoudige 
tekst. 
6. De leerling leert gebruik maken van strategieën voor woordenschatverwerving. 
7. De leerling leert eigen taalactiviteiten voor te bereiden, te plannen en te 
evalueren. 

 
  

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedoverstijgende-kerndoelen/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-dagbesteding/
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2.4.2 Rekenen en wiskunde 
In dit uitstroomprofiel ligt het accent op rekenen en wiskunde dat nodig is om leerlingen zo 
veel mogelijk zelfstandig en met hulp te laten functioneren in werk- en dagactiviteiten, 
wonen, vrije tijd en burgerschap. 

Kerndoelen 
8. De leerling leert zich oriënteren op en gebruikmaken van ordenende handelingen. 
9. De leerling leert passende reken-wiskundetaal gebruiken en werken met getallen 
in betekenisvolle praktische situaties. 
10. De leerling leert bij het oplossen van rekensituaties een hulpmiddel te 
gebruiken. 
11. De leerling leert omgaan met meetinstrumenten, maten en grootheden, orde van 
grootte en nauwkeurigheid. 
12. De leerling leert zich oriënteren op tijd en gebruikmaken van tijdsaanduidingen. 
13. De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen. 

 
2.4.3 Mens, natuur en techniek (MNT) 
Het leergebied MNT oriënteert leerlingen op levende en niet-levende natuur en op techniek 
in de eigen omgeving, op school, in hun eigen leef- en woonomgeving en (toekomstige) 
werk- en dagactiviteiten. Centraal hierbij staat dat de leerling leert zorgen voor zichzelf en 
voor anderen. MNT is gericht op een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie van 
leerlingen op het gebied van (zelf)zorg, wonen, dagelijkse werkzaamheden vrije 
tijdsbesteding en burgerschap. 
In dit leergebied komen veel begrippen aan de orde die nauw samenhangen met het 
bereikbare taalniveau en ontwikkeling van de woordenschat. Het leren is vooral met concrete 
situaties, taken en routines verbonden. Binnen MNT kunnen scholen ICT inzetten om het 
vinden, verwerken en verstrekken van informatie en de communicatie te ondersteunen. 
 

Kerndoelen 
14. De leerling leert zorg dragen voor gezonde voeding en het verzorgen van de 
maaltijden. 
15. De leerling leert over aspecten van hygiëne en leert hygiënisch te handelen in de 
eigen school-, leef- en werkomgeving. 
16. De leerling leert hoofdzaken van bouw en functie van het menselijk lichaam en 
de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, en leert zorg te dragen voor de eigen 
lichamelijke, seksuele en psychische gezondheid. 
17. De leerling leert zorgen voor planten en dieren in de eigen leefomgeving, en leert 
veel voorkomende planten en dieren in de eigen leefomgeving te onderscheiden. 
18. De leerling leert over aspecten van duurzaamheid en leert met zorg omgaan met 
het milieu. 
19. De leerling leert technische toepassingen herkennen en gebruiken, mede om de 
eigen redzaamheid te vergroten. 
20. De leerling leert eenvoudig technisch onderhoud in de eigen leef- en 
woonomgeving uit te voeren. 
21. De leerling leert over veiligheidsaspecten en leert zorg te dragen voor veiligheid 
voor zichzelf en anderen op school, thuis en op de werkplek. 

 
2.4.4 Mens en maatschappij 
Het leergebied Mens en maatschappij is in dit uitstroomprofiel gericht op zo groot mogelijke 
zelfredzaamheid en participatie van leerlingen op het gebied van consumeren/budgetteren, 
mobiliteit, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap en in (arbeidsmatige) dagbesteding of 
activiteiten. 
Om te functioneren op deze gebieden is het belangrijk dat leerlingen onder andere 
technologische hulpmiddelen en aanpassingen leren gebruiken om hun eigen 
zelfredzaamheid te vergroten. Voor het ontwikkelen van hun burgerschapscompetenties 
leren leerlingen (hulp)vragen stellen en om te gaan met ondersteuning en ondersteuners. 
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Kerndoelen 
22. De leerling leert wat hij voor een bescheiden bedrag kan kopen op basis van 
eigen voorkeuren. 
23. De leerling leert zich oriënteren op de ruimtelijke omgevingen waarin hij zich 
bevindt met aandacht voor basale verkeersregels. 
24. De leerling leert deel nemen aan werk en activiteitengroepen en daarin sociale 
gedragsregels te onderkennen en toepassen. 
25. De leerling leert over het begeleid wonen in woongroepen, in het bijzonder over 
het naleven van leefregels, het belang van huishoudelijke taken en het milieu. 
26. De leerling leert over verschillende mogelijkheden om zijn vrije tijd te besteden. 
27. De leerlingen leren herkennen dat in de samenleving, onder meer op het gebied 
van seksualiteit, verschillen en overeenkomsten zijn tussen mensen en groepen van 
mensen in de wijze waarop ze leven. 
28. De leerling leert hoe hij betrokken kan zijn in medezeggenschap en 
besluitvormingsprocessen en welke bijdragen hij kan leveren aan een plezierige en 
stimulerende leer-, werk- en woonomgeving. 

 
2.4.5 Culturele oriëntatie en creatieve expressie 
Het leergebied culturele oriëntatie en creatieve expressie stimuleert de persoonlijke, 
creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen, van de verbeeldingskracht en van 
competenties om de vrije tijd op een passende en bevredigende manier vorm te geven. Het 
is naast ook een vormingsgebied, waar leerlingen hun kennismaking met culturele 
activiteiten en kunstzinnige en creatieve uitingen verbreden en verdiepen. 
 

Kerndoelen 
29. De leerling maakt kennis met het (sociaal-)culturele aanbod in zijn omgeving 
door actief deel te nemen aan culturele activiteiten. 
30. De leerling leert vaardigheden waarmee hij zich creatief en kunstzinnig wil en 
kan uiten, passend bij de eigen mogelijkheden, talenten en voorkeuren. 
31. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of binnen een groep, aan anderen 
(medeleerlingen, ouders) te presenteren. 
32. De leerling leert communiceren over eigen kunstzinnig werk en dat van anderen. 
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2.4.6 Bewegen en sport 
De ontwikkeling van het eigen motorisch vermogen en het omgaan met de eigen motorische 
(on)mogelijkheden staat centraal bij bewegen en sport. Leerlingen ervaren de beginselen 
van de belangrijkste spel- en bewegingsvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het is 
van belang dat leerlingen leren afspreken wat de regels zijn en hoe die worden nageleefd. 
Ook leren ze elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen 
mogelijkheden verkennen. 
Leerlingen worden voorbereid op deelname aan sport en beweging via uitnodigende en bij 
passende spel- en bewegingsvormen. Bijvoorbeeld met aangepaste regels en materialen. 
Hierdoor kunnen leerlingen deelnemen aan activiteiten van speciale sportclubs en is 
deelname bij reguliere sporten ook een mogelijkheid. 
 

Kerndoelen 
33. De leerling leert deelnemen aan activiteiten uit verschillende 
bewegingsgebieden. 
34. De leerling leert deel nemen aan verschillende spelvormen en sportactiviteiten. 
35. De leerling leert deel nemen aan verschillende vormen van bewegen op muziek. 
36. De leerlingen leren gezamenlijke bewegingssituaties met elkaar te reguleren. 
37. De leerling leert bewegingssituaties positief te beleven. 
38. De leerling leert de betekenis van bewegen voor gezondheid waarderen. 
39. De leerling leert deel nemen aan bewegings- en sportactiviteiten buiten 
schoolverband. 

 
2.4.7 Voorbereiding op dagbesteding 
Dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op participatie in dagactiviteiten. Bijvoorbeeld 
arbeidsmatige, activiteitengerichte of combinaties daarvan. De range van leerlingen en hun 
mogelijkheden is in dit profiel zeer groot en dat komt tot uiting in de zeer verschillende 
toekomstsituaties waarop de school hen voorbereidt. Voor elke leerling moet de best 
passende plaats mogelijk worden. Als er sprake is van werk, wordt hier geen loonvormende 
arbeid bedoeld. 
De kerndoelen sluiten aan op de kerndoelen Voorbereiding op arbeid in het uitstroomprofiel 
Arbeidsmarktgericht, zodat leerlingen kunnen doorgroeien of overstappen naar het profiel 
arbeidsmarktgericht. 
 

Kerndoelen 
43. De leerling verkent de mogelijkheden van al dan niet arbeidsmatige 
dagbesteding die bereikbaar zijn. 
44. De leerling leert vaardigheden die het kiezen voor deelname aan en veranderen 
van vormen van al dan niet arbeidsmatige dagbesteding mogelijk maken. 
45. De leerling voor wie het functioneren in vormen van arbeidsmatige dagbesteding 
mogelijk is, ontwikkelt vooral de volgende algemene competenties voor het 
functioneren daarin: ·- De leerling leert samen werken en te overleggen. 
- De leerling leert instructies en procedures op te volgen. 
- De leerling leert bij arbeidsmatige taken de juiste materialen en middelen op een 
doelmatige en doelgerichte manier in te zetten. 
- De leerling leert de eigen arbeidsmatige taken te plannen en te organiseren. 
- De leerling leert kwaliteit leveren in arbeidsmatige situaties. 
- De leerling leert ethisch en integer te handelen in arbeidsmatige situaties. 
- De leerling leert om te gaan met veranderingen en zich aan te passen. 
- De leerling leert met druk en tegenslag om te gaan. 
46. De leerling voor wie het functioneren in vormen van arbeidsmatige dagbesteding 
mogelijk is, ontwikkelt specifieke arbeidsmatige vaardigheden die passen bij de 
eigen keuzes, mogelijkheden en beperkingen. 

 

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/
http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/veranderingen-speciaal-onderwijs/kerndoelen-vso/leergebiedspecifieke-kerndoelen-uitstroomprofiel-arbeidsmarktgericht/
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2.5 Toetsen en Methodes 
Voor alle vakgebieden maken we indien beschikbaar en bruikbaar, gebruik van bestaande 
methoden en/ of leermiddelen. Deze methoden en leermiddelen zijn een leidraad voor de 
leerkracht en worden aan onze eigen schoolpopulatie aangepast. Deze aanpassingen 
worden schoolbreed afgesproken. 
Om het ontwikkelingsniveau van de leerling vast te leggen en de voortgang in de 
ontwikkeling te volgen maken we gebruik van het OVM (= Ontwikkeling Volg Model).  
De leerlijnen ZML zijn hierin geïntegreerd. Om het ontwikkelingsniveau op het gebied van 
rekenen en lezen / schriftelijke taal vast te kunnen leggen gebruiken we school gebonden 
toetsen, methoden gebonden toetsen en COTAN goedgekeurde toetsen.(Cito- en IVIO-
toetsen)  
 

2.6 Groepen 
Waar we voorheen spraken over onder-, midden- en bovenbouw, wil de wetgever nu dat we 
spreken over: 

 Oriëntatiefase 1 (klas D1, A1 t/m A3) is een oriëntatie op de verschillende 
vakgebieden (branches); 

 Beroepsgerichte fase 2 (klas D2, A4 t/m A5) in deze fasen richten we ons op de 
arbeidsmogelijkheden (WEP); 

 Transitiefase 3 (klas D3, A6 t/m A7) in deze periode richten we ons op de 
uitstroommogelijkheden. 

 

2.7 Drie fases 
Naast de uitstroomprofielen is de school verdeeld in 3 fases.  
Het onderwijsaanbod faseren wij op een wijze die transitie naar werken en maatschappelijke 
participatie (wonen, vrije tijd, burgerschap) bevordert. 
Deze fases zijn niet noodzakelijk gebonden aan leeftijden of jaarklassen; de leerling kan de 
fases in eigen tempo doorlopen;  
In alle fases wordt aandacht besteed aan de kerndoelen, ook tijdens de stage; 
Bij de inrichting van de stage trajecten wordt er aandacht besteed aan een opbouw van 
oriënterende stages via (school-) interne en externe groepsstages naar 
beroepsvoorbereidende (bedrijfs-) stages en plaatsingsstages. De vorm van de stages 
verschilt dus per fase, zie hier onderstaande schema. 
 

 
 



 26 

De leerlingen worden binnen de verschillende fases ingedeeld in bovengenoemde 
uitstroomprofielen. 
De verdeling fase 1, fase 2, fase 3 staat vast. Elk jaar wordt op basis van leerlingenpopulatie 
in relatie tot de middelen bepaald hoeveel groepen per fase geformeerd gaan worden. 
 
Verdeling van de leerlingen over de fases vindt plaats op grond van:  

 leeftijd 

 ontwikkeling  

 vorderingen 
De ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen worden met behulp van een digitaal 
leerlingvolgsysteem, het OVM (Ontwikkeling Volg Model van het Seminarium voor 
Orthopedagogiek) in kaart gebracht en vastgelegd.  
Twee keer per jaar vinden er evaluatiegesprekken per groep, een leerlingbespreking (OOP) 
en een groepsbespreking plaats. Hierin nemen vanuit de school de volgende mensen deel: 
groepsleerkracht(en), klassen assistent(en), branche medewerker, vakdocenten en indien 
nodig betrokken praktijkbegeleiders en stagedocenten. Op uitnodiging van de leerkracht, de 
ouder(s) en/of de verzorger(s) is het mogelijk om de leerlingzorgcoördinator en/of de 
orthopedagoog er nog extra bij uit te nodigen. 
Tijdens het OOP worden de ontwikkeling(en) en vordering(en) en eventuele specifieke 
aandachtspunten van de individuele leerling besproken. Tijdens de groepsbespreking gaat 
het over het klassenmanagement, het pedagogisch en didactisch handelen en de 
groepsdynamiek. 
De leerlingen maken een eigen ontwikkeling door. Het kan dus voorkomen dat leerlingen 
meerdere jaren in dezelfde groep verblijven. Dit heeft niets te maken met “zittenblijven”. De 
reden is dat die leerling in die groep, gezien zijn/haar ontwikkeling, het beste van het 
onderwijs op het VSO profiteert.   
 
2.7.1 Fase 1 
In fase 1 zitten voornamelijk leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. 
Er wordt aandacht besteed aan de cognitieve vakken als taal, rekenen, lezen, aan “gezond 
en sociaal redzaam gedrag” en arbeidsmatig werken. De verhouding is 80% van de lestijd 
voor de cognitieve vakken en 20% van de lestijd aan arbeid/werk. Een dagdeel in de week 
worden de praktische vaardigheden op school aangeboden in de branche groepen, dat is op 
de woensdag gedurende de eerste 60 schoolweken. De volgende 60 weken gaan de 
leerlingen 4 dagdelen per week in de branche groepen meedraaien.  
De branchegroepen zijn:  

 Horeca; 

 Schoonmaken;  

 Groenvoorziening; 

 Dierhouderij; 

 Textiel; 

 Facilitair beheer;  

 Montage & Onderhoud. 
De praktische vaardigheden worden aangeleerd door leerkracht en/of klassenassistent. 
Het vak relationele en seksuele vorming wordt door een vakdocent gegeven. 
De leerlingen in fase 1 werken voornamelijk in en rond het schoolgebouw. 
  

2.7.2 Fase 2 
In deze fase zitten vooral door jongeren in de leeftijd van 15 en 17 jaar.  
Activiteiten op het gebied van werk en arbeid spelen zich steeds vaker buiten de school af, 
interne- en externe werkervaringsplaatsen, en verdiepen de eerder aangeleerde 
vaardigheden. 
Interne en externe werkervaringplaatsen zorgen voor een toenemende mate van 
zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijk leven.  
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De nadruk komt te liggen op het leren werken. Vier (4) dagdelen per week komen de 
leerlingen op interne en/of externe werkervaringplaatsen in aanraking met werk.  
De cognitieve vakken gaan zich in toenemende mate richten op het functioneel toepassen en 
het ondersteunen van het toekomstperspectief van de leerlingen. “Gezond en sociaal 
redzaam gedrag” richt zich nu ook meer op het omgaan met mensen buiten school. De 
verhouding is 40% van de lestijd voor de cognitieve vakken en 60% van de lestijd voor werk 
en arbeid.  
De leerlingen maken in deze fase ook gebruik van faciliteiten van maatschappelijke 
organisaties buiten het schoolgebouw. 
 
2.7.3 Fase 3 
In deze fase komt de nadruk vooral te liggen op het praktisch werken, gericht op de 
toekomst. In het eerste gedeelte van de fase zal de verhouding zijn 40% van de lestijd voor 
de cognitieve vakken en 60% van de lestijd aan werk en arbeid. Aan het einde van zal de 
verhouding 20% voor de cognitieve vakken en 80% voor werk en arbeid. 
In fase 3 gaan de leerlingen zelfstandig stage lopen dit is minimaal 2 dagen in één van de 
drie uitstroom mogelijkheden: 

 arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkent / erkende 
certificaat/certificaten; 

 arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten; 

 (beschermde) arbeid in de sociale werkvoorziening. 
In welk uitstroomgebied zij stage kunnen lopen is afhankelijk van hun mogelijk 
toekomstperspectief. In nauw overleg met de ouders en de leerling wordt besproken 
wanneer de leerling de school gaat verlaten en mee gaat draaien in de maatschappij.  
Leerlingen kunnen maximaal tot hun 20ste levensjaar bij ons op school blijven. 
Het schoolgebouw dient nu vooral als ontmoetingsplaats waar de leerlingen ervaringen 
kunnen delen en verder handvatten ontvangen om participatie in de samenleving te 
vergemakkelijken. 
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2.8 Kampen, uitstapjes en projecten 
De kampen, uitstapjes en projecten zijn onderdeel van ons onderwijsprogramma en zijn 
daarom verplicht.  
Leerlingen uit de Dagbesteding stroom die in de oriëntatie- en/of de beroepsgerichte fase 
zitten gaan op kamp. 
Leerlingen van de uitstroom Arbeid gaan tijdens de oriëntatie fase op kamp en tijdens de 
beroepsgerichte fase op survival. Alle leerlingen die in de transitiefase zitten gaan op ski 
kamp.  
Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is wordt aan elke ouder dringend 
verzocht de gevraagde ouderbijdrage te betalen. Werkweken en andere speciale 
activiteiten voor de leerlingen kunnen immers alleen doorgaan als ouders ook 
daadwerkelijk betalen.  
Indien de betaling voor de werkweek en/of ouderbijdrage, u problemen oplevert, 
verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding. 
 

2.9 Branchegroepen  
Wat doen en leren de leerlingen tijdens de branchegroepen? 
Op VSO de Hoge Brug gaan de leerlingen, in fase 1, in groepjes arbeidsmatige activiteiten 
uitvoeren. Dit gebeurt vaar in en rondom de school onder begeleiding van de leerkrachten, 
klassenassistenten en vakleerkrachten. De leerlingen komen in aanraking met verschillende 
werkzaamheden binnen een bepaalde branche en/of werkplek, waardoor ze allerlei 
vaardigheden opdoen zoals samenwerken, een goede werkhouding, hulp vragen als je niet 
verder kunt etc. Dit noemen we de branchegroepen. 
De branche onderdelen die we aanbieden zijn: Facilitair beheer (magazijn/winkel), 
Consumptieve Techniek (horeca), Groen, Dierhouderij, Montage/onderhoud, De werkplaats, 
Microvezel (schoonmaken) en de Textiel (wasserij). 
Na verloop van tijd krijgen we een duidelijk zicht op de sterke en zwakke kanten, de 
affiniteiten, de vaardigheden en de werkhouding van de leerling. Met deze gegevens wordt 
een keuze gemaakt voor de externe werkervaringsplaatsen in fase 2. 
 

2.10 Werkervaringsplaatsen 
In fase 2 werken we 4 dagdelen per week in praktijkervaringsplaatsen. Ook een aantal 
leerlingen uit fase 3 doen hieraan mee. De leerlingen komen, net zoals bij de 
branchegroepen in aanraking met verschillende werkzaamheden waardoor zij ervaring 
opdoen en zich zo verder bekwamen in samenwerken, een goede werkhouding etc. De 
werkervaringsplaatsen kunnen zowel intern als extern zijn. De keuze voor een 
werkervaringsplaats wordt gemaakt naar aanleiding van de gegevens die de jaren daarvoor 
bij o.a. de branchegroepen verkregen zijn en na gesprekken met de leerling, ouder(s) en/of 
verzorger(s). De werkervaringsplaatsen zijn gericht op: horeca, schoonmaak, winkel en/of 
magazijn, groen en montage/onderhoud. 
Externe werkervaringsplaatsen zijn:  

 Koers-vo : catering op de maandag en dinsdag. 

 Kassen, schoolpleinen, onderhoud bij particulieren, ect – groenvoorziening; 

 Albert Heijn – winkel & magazijn; 

 Antonius – Consumptieve Techniek; 

 Laurenshuizen (wasserij) – textiel; 

 Clubhuis van honkbalvereniging De Saints - schoonmaak 

 School en externe werkzaamheden / opdrachten – Montage & Onderhoud; 

 De loods – diverse werkvormen die voorkomen en voorbereidend zijn voor 
dagbestedingscentra en beschermde arbeidsplekken..  
 

Het doel van het werken op een werkervaringsplaats is, net als bij de branchegroepen, een 
nog duidelijker zicht te krijgen op de affiniteiten, de vaardigheden en de werkhouding van de 
leerling. Leren in de praktijk om de vaardigheden, werkhouding etc. te verbeteren.  
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Maar ook om de koppeling vanuit de “veilige” schoolsituatie naar de werkelijke 
werkomgeving te maken. Aan de hand van de resultaten wordt een keuze gemaakt: of de 
leerling blijft leren in een werkervaringsplaats of er wordt een individuele stageplaats voor 
hem/haar gezocht. 
 

2.11 Stage 
Om individueel stage te kunnen gaan lopen is van belang dat de leerling: 

 op tijd komt 

 zich goed weet te gedragen 

 een goede motivatie t.a.v. het werk heeft 

 beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden 

 enige praktische vaardigheden beheerst 

 onder begeleiding kan werken 
 
Als een leerling aan het bovenstaande voldoet, dan wordt er door de stagedocent in overleg 
met de ouders en/of verzorgers en de leerling afspraken gemaakt over het te volgen 
stagetraject. Er wordt hierbij gelet op wensen, mogelijkheden en begeleidingsbehoefte van 
de leerling. Aan de hand hiervan wordt een stageplek gezocht. Er zijn verschillende 
mogelijkheden: stages bij dagcentra, Multi-bedrijven, bij bedrijven en instellingen. 

 Stages bij dagcentra: Dit kunnen oriëntatie- of beroepsvoorbereidende stages zijn. 
Een oriëntatiestage duurt 8 weken. De leerling loopt dan 2 dagen per week stage op 
het oriëntatiedagverblijf om kennis te maken met de dagcentra en hun 
mogelijkheden. 
Een beroepsvoorbereidende stage duurt 3 maanden, waarvan eerst 2 weken volledig 
en daarna 2 dagen per week. Er zijn verschillende richtingen mogelijk bij de diverse 
dagcentra. (bv. houtwerkplaats, kwekerij, chocolaterie, fietswerkplaats, mailing, 
bakkerij etc.). 

 Stage bij Multi-bedrijven: Multi-bedrijven bieden stageplekken in de volgende 
richtingen: montagetechnieken en assemblage, schoonmaak en onderhoud, kwekerij, 
catering, elektronica, administratie. 

 Stage bij bedrijven en instellingen: Dit zijn stages binnen het vrije bedrijf zoals 
winkels, ziekenhuizen, bibliotheken, kinderdagverblijven, supermarkten, restaurants 
etc. Het is hierbij van belang dat uw kind zelfstandig kan reizen (zie ook Vervoer). Dit 
vergroot het aanbod in mogelijke stageplekken. 

 
De lengte van de stage en werktijd kan in overleg tijdens het schooljaar veranderd worden. 
Een stageplek is geen garantie voor een vaste baan, maar bij gebleken geschiktheid lukt het 
enkele leerlingen jaarlijks van hun stageplek een werkplek te maken.  
Voor vragen over stage kunt u contact opnemen met onze stagedocenten. 
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3 Zorg voor leerlingen 
 

3.1 Samenwerkingsverband Koers VO, voor (toekomstige) leerlingen in het VO 
en VSO gemeente Rotterdam. 
Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 
schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio 
Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus (zml tot en met gymnasium) en 
verschillende vormen van ondersteuning (van basisondersteuning op een reguliere school tot 
en met intensief arrangement op een vso-school).  
Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in 
onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat 
de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt 
ernaar gestreefd om dit te zoveel mogelijk thuisnabij te realiseren.  
Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, 
Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, 
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, 
Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel). 
 

3.2 Wettelijke taken Samenwerkingsverband Koers VO 
Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband hierbij zijn: 
a. het vaststellen van een ondersteuningsplan, 
b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteunings-  
    voorzieningen aan de scholen, 
c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op  
    verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of  
    ingeschreven, 
d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het  
    bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, en 
e. het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg 
    (art. 17a, lid 6 WVO) 
 

3.3 Wet Passend Onderwijs 
De Wet Passend Onderwijs is  vanaf 1 augustus 2014 ingegaan. Samenwerkingsverband 
Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die passend is voor de situatie in de regio 
Rotterdam. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de v(s)o-scholen die zijn 
aangesloten bij Koers VO. 
 

3.4 Zorgplicht 
Vanaf 1 augustus 2014 is ook de zorgplicht ingegaan. Als een aangemelde leerling binnen 
het ondersteuningsaanbod van de school past, zoals weergegeven op 
www.koersvo.schoolprofielen.nl, is de school verplicht de leerling toe te laten. Kan de school 
geen passende ondersteuning bieden, dan is de school verplicht een passende 
onderwijsplek voor deze leerling te zoeken op een andere school, in goed overleg met de 
ouders. De school heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum van schriftelijke 
aanmelding van de leerling. Bij leerlingen waar extra onderzoek nodig is, wordt deze termijn 
verlengd naar tien weken.  
De zorgplicht geldt voor alle leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning. Dit 
zijn in ieder geval alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
(vso), maar ook individuele leerlingen met een extra onderwijsondersteunings-behoefte op 
een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. 
 

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
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3.5 Extra onderwijsondersteuning 
Extra ondersteuning wordt standaard geboden aan alle leerlingen in het praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs (vso). Scholen voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium 
kunnen extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen. In dit geval hebben school, 
ouders en leerling gezamenlijk bepaald dat er behoefte is aan extra onderwijsondersteuning. 
De school bekijkt hoe ze maatwerk kan bieden aan de leerling door middel van een 
individueel arrangement of een groepsarrangement. 
 

3.6 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in 
samenspraak met ouders en leerling - een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.  
De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten 
maken, dat ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de 
school. In de regio Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen 
het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is. De 
schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op www.koersvo.schoolprofielen.nl.  
 

3.7 Toelating tot voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
Voor leerlingen die na 1 augustus 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs zijn gegaan, 
moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband 
van de regio waarin de leerling woont. In de regio Rotterdam is dat Samenwerkingsverband 
Koers VO. Ouders vragen niet meer zelf een indicatie aan; de school waar de leerling op dat 
moment onderwijs volgt, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan in overleg met ouders.  
Van speciaal naar regulier onderwijs 
Als de vso-school en ouders tot de conclusie komen dat de leerling inmiddels in staat is 
onderwijs te volgen op een reguliere school, neemt de vso-school contact op met het 
Koersloket. De consulent van het Koersloket kan meedenken en advies geven over de 
overstap naar een reguliere vo-school. Ouders kunnen zich alvast oriënteren op een 
passende reguliere school, door te kijken op www.koersvo.schoolprofielen.nl.  
 

3.8 Ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen 
Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de 
regio Rotterdam vermeld op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is 
onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten 
de school onderneemt voor ouders. 
 

3.9 Aansluiting Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(v)so 
Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor voortgezet speciaal onderwijs. Koers VO heeft zich 
hiertoe aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring 
SBO/(v)so. 
 
Alle informatie over Samenwerkingsverband Koers VO staat op de website, www.koersvo.nl 
 

3.10 Samenwerking met zorgpartners 
Stichting BOOR heeft met verschillende zorgpartners een mantelcontract afgesloten om er 
voor te zorgen dat verpleegkundige hulp, persoonlijke verzorging / begeleiding in ons 
onderwijs op de best mogelijke manier vorm krijgt. Dit mantelcontract is per school specifiek 
uitgewerkt en geldt uiteraard alleen tijdens schooltijden. Het gaat hierbij om zorg die de 
scholen van stichting BOOR niet zelf bekostigd krijgt via het Ministerie van Onderwijs. Deze 
zorg dient u als ouders aan te vragen bij de C.I.Z. het wijkteam van Jeugdzorg in de wijk 
waar u woont.  

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.koers-vo.nl/onderwijszorgloket/
http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.koersvo.nl/
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Wanneer er toekenning van deze zorg door het C.I.Z. of wijkteam plaats vindt, dient u via het 
per school uitgewerkte contract deze zorg in te kopen bij de zorginstelling waar de school of 
de gemeente een samenwerkingscontract mee heeft. 
De school / gemeente  en de zorginstelling zorgen dan voor de uitvoering van de zorg en de 
betaling hiervan. Bij de administratie van onze school zijn formulieren te verkrijgen die u 
helpen bij de aanvraag van de indicatie en de afspraken met de zorginstelling. 
 

3.11 Commissie van Begeleiding 
De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit: directie, schoolarts, orthopedagoog, intern 
begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en de coördinatoren A en D stroom.  
De CvB is zodanig samengesteld dat ze kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als 
pedagogisch, psychologisch, medisch en sociaal-maatschappelijk oogpunt.  
De CvB heeft diverse taken. Zo heeft zij tot taak het opstellen en evalueren van het OPP en 
het groepsplan te controleren en de uitvoering daarvan te evalueren. De CvB buigt zich over 
de toelating van nieuwe leerlingen, geeft adviezen en voorstellen met betrekking tot de 
handelingsplannen en de leerling bespreking, voert observaties uit in de groepen, heeft 
gesprekken met de leerkracht over de aanpak van kind de groep, doet onderzoek naar 
aanleiding van vragen van ouders of leerkrachten, stelt (medische) protocollen op en voert 
gesprekken met de ouders als deze problemen met zoon/ dochter ervaren. Ook zijn er taken 
die betrekking hebben op de school als geheel, zoals meewerken aan het schoolplan en 
passend beleid. 
Voor meer informatie over de leden van de CvB en de verschillende taken zie: 
www.vsodehogebrug.nl 
 

3.12 Schoolarts 
De schoolarts, van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), maakt deel uit van de 
Commissie van Begeleiding. Hij ziet dus ieder kind voor of na de toelating op de school. Bij 
dit toelatingsonderzoek dienen de ouders aanwezig te zijn.  
Dit onderzoek kan op school of bij een schoolartsencentrum plaatsvinden. Naast dit vaste 
onderzoek kunnen er onderzoeken plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of van de 
school. Hierbij kunnen de ouders aanwezig zijn. Vooraf krijgen de ouders een brief met de 
datum en tijd van het onderzoek. Op het antwoordstrookje kunnen de ouders aangeven of zij 
het onderzoek zullen bijwonen.  
Indien een leerling medicatie gebruikt, zal de schoolarts in samenwerking met de ouders een 
medisch handelingsprotocol voor de school opstellen. 
 

3.13 Schoolmaatschappelijk werk 
Dit wordt verzorgd door MEE Rotterdam 
Adres: Schiedamse Vest 154, 
           3011 BH Rotterdam, 
           Tel: 010 – 2821111,  
              
Het schoolmaatschappelijk werk verleent hulp: 

 bij het oplossen van moeilijkheden thuis met u zoon/ dochter waarbij u graag hulp 
ontvangt; 

 bij vragen over vakantieplaatsing, weekendopvang; 

 bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis, internaat e.d.; 

 bij de aanvraag van financiële regelingen PGB; 

 bij de aanvraag van dag indicaties. 
 

http://www.vsodehogebrug.nl/
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3.14 Leerlingbespreking  
Tweemaal per jaar worden de leerlingen besproken in een groepsleerlingbespreking. Aan 
deze bespreking nemen de leerkracht, de klassenassistent, de leerling-zorgcoördinator, de 
orthopedagoog en de intern begeleider deel. Het functioneren van de leerlingen wordt dan 
besproken en eventuele wijzigingen in aanpak of onderwijsaanbod wordt dan bepaald.  
Wanneer er afspraken uit voortvloeien die van belang zijn voor de thuissituatie of die op 
andere wijze voor ouders van belang is, zal vanuit school (meestal via de leerkracht) met de 
ouders contact worden opgenomen. 
Ouders mogen altijd informeren bij de leerkrachten naar het functioneren van hun kind en zij 
krijgen 2x per jaar een uitnodiging om op school volgens afspraak een gesprek te hebben 
over de ontwikkeling van hun kind. 
 

3.15 Dossiers 
Van ieder kind dat op school zit, is een dossier aangelegd. Hierin zitten o.a. het 
onderwijskundig rapport van de vorige school/instelling, een verslag van het maatschappelijk 
werk, een medisch verslag, een psycho-diagnostisch onderzoek, een samenvatting of 
analyserapport van het psycho-diagnostisch onderzoek met daarin opgestelde 
handelingsadviezen, de indicatie van de ECSO-beschikking, indien nodig de herindicatie van 
het ECSO, de onderzoeksgegevens voor de plaatsing op school, het aanmeldingsformulier 
en een kopie van een legitimatiebewijs van één van de ouders (indien die ouder uit een 
ander land komt dan Nederland). 
Tussentijds worden diverse voortgangsrapportages betreffende de ontwikkeling van de 
leerling aan het dossier toegevoegd.  
Tot dit dossier hebben, ter waarborging van de privacy van het kind, uitsluitend de leerkracht 
en de leden van de Commissie van Begeleiding toegang. Het dossier blijft te allen tijde op 
school.  
 

3.16 Fotojaarboek 
Op onze school wordt eens per jaar een fotojaarverslag met de leerling meegegeven. Dit 
vindt aan het einde van het schooljaar plaats. In dit fotojaarverslag kunt u lezen/zien hoe en 
wat de leerling het afgelopen schooljaar heeft gedaan. Het fotojaarverslag wordt aan de 
ouders meegegeven tijdens de uitnodiging om de resultaten van het afgelopen schooljaar en 
de plannen voor het komende schooljaar met de leerkrachten te bespreken op school.  
 

3.17 Digitale nieuwsbrief 
Op beide afdelingen is er een website die interactief is. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen 
zich aanmelden en vervolgens de activiteiten van hun zoon of dochter op school actief 
volgen. Leerkrachten zetten er wekelijks via deze website informatie over de schooldagen. 
Verder staan er verder belangrijke mededelingen, nieuws over de groepen, veranderingen 
op school of in de klas en allerlei wetenswaardigheden zoals, hoe er in de groep gewerkt 
wordt aan een project, veelal ondersteund met leuke foto’s. U kunt lezen wanneer er een 
studiedag en/of rooster vrije dag is. 
Ook kunnen er af en toe losse briefjes van school met berichten voor de ouders 
meegegeven worden. Sommige kinderen hebben moeite dit te onthouden en geven ze bij 
hun thuiskomst niet af. U doet er dan ook verstandig aan om de tas van uw kind na te zien 
op de aanwezigheid van dergelijke brieven.  
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4 Organisatie 
VSO de Hoge Brug is de voortgezette afdeling van de A. Willeboerschool, een openbare 
school voor zeer moeilijk lerende leerlingen te Rotterdam. Van de SO- afdeling van onze 
school stromen de meeste leerlingen vanaf 13 jaar door naar de VSO- afdeling. Leerlingen 
van buitenaf kunnen instromen op het VSO vanaf de leeftijd van 12 jaar.  
De school valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (stichting BOOR) .  

    Prins Hendrikkade 14;   
    3071 KB Rotterdam;  
    Telefoon 010 - 2540800. 

De hoofddoelstelling van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is het 
verzorgen van kwaliteitsonderwijs vanuit de specifieke identiteit van het openbaar onderwijs. 
De kernwaarden die richtinggevend zijn voor het handelen van alle medewerkers en 
leerlingen van het openbaar onderwijs Rotterdam zijn: 

 Maximale talentontplooiing 

 Actieve pluriformiteit 

 Actief realiseren van kinderrechten en plichten 

 Sterk verbinden met de samenleving 
Opleiden tot nieuwsgierige mensen gericht op de toekomst 
 

4.1 Schooltijden 
De schooltijden voor de VSO-groepen aan de Hillegondastraat zijn op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 15.15 uur en op de woensdag van 08.45 uur tot 
13.15 uur. Vanaf 08.30 is de school open voor leerlingen. 
Al onze leerlingen blijven de gehele schooldag op school. 's Morgens hebben de leerlingen 
een kwartier pauze. Zowel in de kleine als in de middag pauze wordt er toezicht gehouden 
door personeel op het schoolplein. Afspraak is dat de leerlingen tijdens de pauzes niet van 
het schoolplein af mogen. 
De lunch is voor de leerlingen met het uitstroomprofiel Dagbesteding lestijd zolang ze in D1-
groep zitten. Voor de overige leerlingen is de lunch- en pauzetijd 30 minuten. 
 

4.2 Vakanties / vrije dagen leerlingen VSO-afdeling Hillegondastraat 
Een schoolweek op onze VSO heeft 27,25 lesuren. Het totaal aantal lesuren voor onze VSO-
afdeling is dit schooljaar 52 weken x 27,25 lesuren per week = 1.417 uur.   
De onderwijstijd voor de VSO leerlingen omvat minimaal 1000 lesuren.  
Dit levert voor het schooljaar 2016-2017 de volgende marge-uren op:  
1.417 – 1.000 – 355,75 =  61,25 marge-uren.   
Alle werkdagen op de VSO tellen als 5,75 uur, behalve de woensdag die telt voor 4,25 uur  
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4.2.1 Schoolvakanties VSO 

  Begin vakantie   
 

Einde vakantie Aantal uren  
 

Herfstvakantie Ma 17-10-2016 Vr 21-10-2016          27,25 

Kerstvakantie Ma 26-12-2016 Vr 06-01-2017          54,50 

Voorjaarsvakantie Ma 27-02-2017 Vr 03-03-2017          27,25 

Pasen Vr 14-04-2017 Ma17-04-2017          11,50 

Meivakantie Ma 24-04-2017 Vr 05-05-2017          54,50 

Hemelvaart Do 25-05-2017 Vr 26-05-2017          11,50 

Pinksteren  Ma 05-06-2017             5,75 

Zomervakantie Ma 10-07-2017 Vr 18-08-2017        163,50 

Totaal aantal vakantie-uren   
 

                                   355,75 

 
4.2.2 Rooster vrije dagen 

Maandag 22-08-2016 en dinsdag 23-08-2016        11,50 

Maandag 24-10-2016            5,75 

Donderdag 22-12-2016 en vrijdag 23-12-2016         11,50 

Donderdag 26-01-2017 en vrijdag 27-01-2017        11,50 

Woensdag 29-03-2017 (BOOR-studiedag). 4,25 

Donderdag 06-07-2017 en vrijdag 07-07-2017         11,50 

  

Totaal          56,00 

Nog over 5,25 uur  

 
 

4.3 Schoolverzuim 
Als uw zoon/ dochter naar een tandarts of dokter moet of om een andere reden de school 
niet kan bezoeken, willen we dat graag van tevoren weten. U kunt een briefje meegeven.  
Bij ziekte kunt u vanaf 8.15 uur de school bellen. Telefoonnummer: 010 - 422 23 92 
De taxicentrale kunt u al eerder op de hoogte stellen, voor telefoonnummers zie paragraaf 
6.5 op pagina 30. 
Wij verzoeken u dringend buiten de vastgestelde vakanties geen verlof aan te vragen.  
Er zal en mag geen verlof worden gegeven als bijvoorbeeld sprake is van een goedkope 
vakantie buiten het seizoen, een verlengde vakantie buiten de officiële vakantiedata, een 
extra lang bezoek b.v. aan het land van herkomst of een midweek of lang weekend weg. 
Extra verlof mag en kan alleen gegeven worden voor een huwelijk, jubileum, begrafenis, e.d. 
Scholen en ouders, die zich niet aan de regels houden t.a.v. het schoolverzuim lopen de 
kans beboet te worden. Zolang een leerling leerplichtig is mag hij/zij niet zonder opgaaf van 
reden thuis blijven. Ongeoorloofd verzuim zal gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 
 

4.4 Verhuizen                  
Mocht u gaan verhuizen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school, dit in 
verband met onze administratie. Mocht een verhuizing betekenen dat de leerling naar een 
andere school moet, dan is er meer tijd nodig om een verslag te maken voor de nieuwe 
school. Tevens kan eventueel het vervoer anders geregeld worden. Dit dient bij de gemeente 
aangegeven te worden. Eventueel zijn wij bereid te helpen bij het zoeken naar een nieuwe 
school bij verhuizing naar elders.  
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4.5 Contact opnemen met de leerkracht 
De leerkrachten zijn telefonisch te bereiken tussen 8.20 en 8.45 uur en na 15.15 uur. Ze 
worden niet uit de lessen gehaald. U kunt ook uw boodschap doorgeven aan de 
administratie, deze zorgt er dan voor dat het bij de leerkracht komt. 
E-mailadres school 
U kunt uw vragen ook via de e-mail naar ons sturen. Ons e-mail adres is: 
admin@vsodehogebrug.nl 
 

4.6 Schoolveiligheid en schoolregels 
Veilig zijn op school en je veilig voelen vinden wij erg belangrijk op onze school. De school 
hecht daarom grote waarde aan de gedragsregels die schoolbreed onder een drietal 
kapstokregels zijn vastgesteld:  

  Wij zijn aardig; 

  Wij ruimen op in de school; 

  Wij lopen en zijn rustig in de school. 
Bij de regels zijn afbeeldingen gemaakt; ze hangen in iedere groep.  
Deze 3 kapstokregels zijn leidend voor het handelen op onze school.  
Dit uit zich onder meer in het volgende:  

 leerlingen raken elkaar op gepaste en gewenst wijze aan;  

 problemen worden op communicatieve wijze opgelost;  

 we luisteren naar elkaar;  

 we laten elkaar met rust;  

 we dragen zorg voor de spullen van school, van onszelf en van de ander;  

 de leerlingen gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn;  

 wij gebruiken op school gepaste taal;  

 we houden ons aan gemaakte afspraken. 
Daarnaast heeft iedere groep zijn eigen afspraken en gelden de volgende algemene 
afspraken: 

 Iedereen is op tijd op school en in de klas. 

 Waardevolle spullen bij binnenkomst aan de leerkracht geven (mobiel, 
waardepapieren, gameboys, geld enz.). De leerkracht bergt het veilig weg. Op de 
mobiel na mag in de pauze alles gebruikt worden. Om 15.15 uur krijgt de leerling 
zijn/haar eigendommen terug.  

 (Zak)messen mogen niet mee naar school. Ze worden ingenomen en niet 
teruggegeven. 

 Met toestemming mogen leerlingen achter de computer. 

 Binnen heeft iedereen zijn/haar pet af en jas uit (uitzondering zijn de hoofddoekjes). 

 Buiten de kantine wordt er niet gegeten of gedronken. 

 Iedere leerling dient zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgesteld door het 
team. 

Het komt soms echter voor dat leerlingen zich niet aan de geldende gedragsregels houden 
en het positieve klimaat op school geweld aan doen. Vaak is de betrokken leerling te 
corrigeren op dit ongewenst gedrag. Wanneer een leerling zijn gedrag echter niet verbetert 
volgt een weloverwogen strafmaatregel. 
 

 
 
  

mailto:admin@vsodehogebrug.nl
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4.7 Ontruimingsplan 
Op school is een goedgekeurd brand- / ontruimingsplan aanwezig. Om de veiligheid van de 
leerlingen te waarborgen houden we twee maal per jaar een brandoefening. De eerste, in het 
begin van het schooljaar, zal aangekondigd worden en van tevoren met de leerlingen 
besproken. De tweede oefening zal onaangekondigd zijn. Op school zijn vier 
bedrijfshulpverleners aanwezig (BHV) die dit alles coördineren.  
In uitvoering op de ARBO-wet beschikt de school over vier Preventiemedewerkers (twee per 
vestiging) en zijn 10 personeelsleden gekwalificeerd als BedrijfsHulp- Verlener (BHV). 
Jaarlijks gaan de BHV-ers op herhalingscursus om zo hun kennis en vaardigheden op peil te 
houden. Ook worden er diverse keren per jaar aan de hand van het ontruimingsplan 
ontruimingsoefeningen op school gehouden.  
 

4.8 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 
Met het oog op de gezondheid van leerlingen en vanuit de verantwoordelijkheid 
van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam ( Stichting BOOR), de 
schoolleiding, de leerkrachten en ouders is het erg belangrijk om heldere afspraken 
te hebben over medicijngebruik van onze leerlingen op school en het toedienen 
van medicijnen tijdens schooltijd.  
Het door BOOR vastgestelde Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen geeft aan 
hoe te handelen op school in het geval van medicijnverstrekking en of medisch handelen. Dit 
protocol is opgenomen in onze schoolveiligheidsmap en door een ieder in te zien op school. 
In algemene zin gelden de afspraken zoals die hierna worden besproken. 
 
4.8.1 Uw kind wordt ziek op school 
Uitgangspunt is dat een leerling die ziek is naar huis moet. Een medewerker van 
onze school neemt in dat geval contact op met de ouders/verzorgers en er wordt 
afgesproken dat de leerling wordt gehaald door de ouder. De school moet altijd het 
correcte telefoonnummer hebben waarop ouders te bereiken zijn tijdens de 
schooltijden.  
 
4.8.2 Uw kind krijgt een ongeval op school 
Op zowel de SO- als VSO-afdeling zijn dagelijks voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 
op school om in geval van een ongelukje of ongeluk hulp te kunnen bieden. Als er sprake is 
van een ongeluk met een leerling op school verricht een BHV-er in principe zelf geen 
medische handeling maar belt ter stond 112. Het is vervolgens ter beoordeling van het 
ambulancepersoneel of leerling al dan niet wordt meegenomen naar een hulppost voor 
nader onderzoek en of behandeling. Ouders worden direct telefonisch op de hoogte gebracht 
door de school.  
Bij zeer kleine ongelukjes als schaafwondjes, wordt eventueel het wondje ontsmet 
door de BHV-er en een pleister geplakt. 
Bij levensbedreigende ongelukken wordt uiteraard direct 112 gebeld. De BHV-er 
zorgt voor het desbetreffende leerling totdat het ambulancepersoneel ter plaatse is 
en de hulp over kan nemen van de BHV-er. Uiteraard worden ook in dit geval de 
ouders direct telefonisch benaderd door school. 
 
4.8.3 Het verstrekken van medicijnen en zelfzorgmiddelen 

 Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn 
voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. 

 Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept 
van de arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden. 

Als een leerling medicijnen en/of zorgmiddelen gebruikt die tijdens de schooltijden moeten 
worden ingenomen dan moet u als ouders/verzorgers per medicijn of zorgmiddel een 
“Verklaring medicijnverstrekking zelfzorgmiddelen” of “Verklaring medicijnverstrekking 
voorgeschreven door een arts” invullen, ondertekenen en inleveren op school.  
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Bij verandering van een medicijn of zorgmiddel of bij verandering in gebruik van een medicijn 
of zorgmiddel moet een nieuwe “Verklaring medicijngebruik” worden ingevuld en ingeleverd 
op school. Elk schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw 
gebeuren.  
De “Verklaring medicijnverstrekking” is verkrijgbaar op de administratie van de school. 
Zonder een “Verklaring medicijnverstrekking” welke is ondertekend door ouders/verzorgers 
en is ingeleverd op school, worden er geen medicijnen en of zelfzorgmiddelen verstrekt door 
de medewerkers van de school aan een leerling! Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door 
u dochter/zoon moeten worden ingenomen voor schooltijd, willen wij dat graag weten. 
Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van de 
leerling. 
 
4.8.4 Medische handelingen 
In principe worden door de medewerkers van de school geen medische handelingen verricht 
op school, maar door de ouders of door medewerkers van bijvoorbeeld thuiszorg. 
Geneeskundige handelingen als puncties, injecties, heelkundige handelingen en defibrillatie 
mogen alleen door beroepsoefenaars die in de Wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (Wet BIG) bevoegd zijn verklaard worden uitgevoerd, tenzij er sprake is 
van een noodsituatie.  
Als zich op school een incident voordoet waarbij medisch handelen noodzakelijk is zal altijd 
direct 112 worden gebeld en vervolgens de ouders. Tot het moment van aankomst van 
ambulancepersoneel draagt de aanwezige BHV-er op school zorg voor de leerling. 
 

4.9 Verstoring van het onderwijsleerproces 
Op school streven we naar het creëren van een klimaat waarin leerlingen, ouders en 
personeel zich veilig en gewaardeerd voelen en waar leerlingen een omgeving krijgen 
aangeboden waarin ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  
Voor leerlingen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ wordt met leerkracht, IB en 
orthopedagoog in overleg met ouder(s) en/of verzorger(s) een plan van aanpak op sociaal-
emotioneel gebied opgesteld.  
In sommige situaties is het mogelijk om deskundigheid van externen in te zetten binnen de 
school om de leerling zodoende toch binnen de school te kunnen handhaven en om 
schorsing of verwijdering te voorkomen. Ook bij deze werkwijze worden ouders betrokken. 
Soms is externe hulp buiten de school voor een leerling nodig.  
Indien het onderwijsleerproces of het schoolklimaat voor leerlingen en/of het personeel door 
een leerling verstoord wordt kan het “Pestprotocol” (eventueel uitmonden in een schorsing of 
verwijdering). 
 

4.10 Maatregelen ernstig ontoelaatbaar gedrag / schorsing 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen streven we op beide vestigingen naar een 
schoolklimaat waarin de leerlingen, de ouders en het personeel zich veilig voelen. In de 
praktijk van de schoolsituatie komt het echter voor dat leerlingen zich niet aan de geldende 
regels houden en het positieve klimaat geweld aan doen. Meestal is de betrokken leerling of 
leerlingen door de leerkrachten te corrigeren, onder anderen door middel van een gesprek 
met de leerling en/of een waarschuwing. Wanneer een leerling zijn gedrag niet verbetert 
volgt er een weloverwogen strafmaatregel. Dit heeft als doel het gedrag van de leerling te 
corrigeren en herhaling van dit ontoelaatbaar gedrag te voorkomen.  
In enkele gevallen kan het gedrag van een leerling ernstige schade veroorzaken bij de 
leerling zelf, bij andere leerlingen en/of teamleden. Wanneer een leerling zich dan niet langs 
de gewone weg laat corrigeren, zijn wij als school genoodzaakt om over te gaan tot 
schorsing van deze leerling en in het uiterste geval tot verwijdering van de desbetreffende 
leerling. 
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4.10.1 Specificatie van ernstig ontoelaatbaar gedrag 

 Algemeen 
We willen de veiligheid van alle leerlingen op school garanderen. Wanneer die door 
bedreiging van een medeleerling of ook ouders in het gedrang komt, moeten er maatregelen 
genomen worden. 

 Bezit en gebruik van mes/wapen 
Wordt een mes/wapen gezien, dan wordt dat uiteraard afgenomen. De leerling wordt voor de 
rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht). De leerling krijgt een officiële 
waarschuwing (zie punt 1 van de procedure). Daarnaast worden de ouders/verzorgers 
onmiddellijk in kennis gesteld. 
Wordt een mes/wapen daadwerkelijk gebruikt als dreigement, dan wordt het mes/wapen 
afgenomen.  
De leerling wordt met onmiddellijke ingang geschorst (zie punt 3 van de procedure). 
Daarnaast worden ook de ouder/verzorgers onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld. 
Bij herhaling van wapengebruik volgen we de procedure van schorsing. Bij herhaling van 
wapengebruik wordt de politie, afhankelijk van de situatie, ingelicht en uitgenodigd voor een 
gesprek en geldt punt 4 van de procedure. 

 Chantage, intimidatie en geweld 
Voorvallen op dit gebied worden genoteerd in het dossier van de betreffende leerling. Bij 
aanhoudende overtreding op dit gebied wordt na overleg met de directie de procedure 
schorsing toegepast. 

Wanneer de chantage, intimidatie of het geweld een echt misdadig karakter heeft 

wordt de politie ingelicht en uitgenodigd voor een gesprek en geldt met onmiddellijke 

ingang punt 3 van de procedure. 

 Vernieling 
Vernieling is betalen. Bij herhaling en/of grote vernielingen: kan de schorsingsprocedure 
worden toegepast. 
 

4.11 Procedure schorsing / verwijdering 
Naar aanleiding van het hierboven beschreven gedrag kan op tweeërlei wijze tot schorsing 
worden overgegaan: dit kan acuut gebeuren, bij een zeer ernstige bedreigende en/of 
ernstige overtreding, of als gevolg van herhaalde bedreigende en/of ernstige overtredingen. 
De directeur of zijn vervanger beoordeelt de ernst van de overtreding en de actie, die hierop 
volgt. De directeur laat zich hierin informeren en adviseren door betrokken teamleden. 
Bij herhaling van ernstig en/of bedreigende overtredingen gaat de volgende procedure in 
werking: 
1. Wanneer, op groepsniveau, het reguliere waarschuwen of straffen geen uitwerking  

heeft op het gedrag van de leerling, krijgt de leerling een officiële waarschuwing 
van een directielid. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via een  
standaardformulier en een kopie van dit beleidsstuk. De leerling wordt voor de 
rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis 
te blijven. De ouders worden onmiddellijk in kennis gesteld. 

2. Wanneer de eerste waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft krijgt de 
 leerling een tweede officiële waarschuwing. Ouders/verzorgers worden hiervan op 
 de hoogte gesteld via een standaardformulier en een uitnodiging voor een 
 gesprek. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) wordt geïnformeerd 
 en ontvangt een kopie van de aanzegging. De leerling wordt voor de rest van de 
 dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis te blijven. 
 Daarnaast worden de ouders/verzorgers onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld. 
3. Wanneer de tweede waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft wordt de 
 leerling voor 5 dagen geschorst. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte 
 gesteld via een standaardformulier. Het bestuur BOOR en het bureau leerplicht  
 Van de gemeente Rotterdam worden geïnformeerd en ontvangen een kopie van 
 de aanzegging. 
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4. Wanneer de schorsing niet het gewenste resultaat heeft wordt de leerling voor de  

tweede keer geschorst en wordt de wettelijke procedure opgestart om deze 
 leerling te verwijderen van school 

 
Tevens kan de verwijderingsprocedure in gang gezet worden als de zorgvraag van een 
leerling zodanig is dat de school daaraan niet (meer) kan voldoen. 
De schorsing- en verwijderingsprocedure zijn door een ieder op te vragen op onze school en 
ligt ter inzage op onze beide vestigingen. 
 

4.12 Kwaliteitszorg 
In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid van de A. Willeboerschool en VSO De 
Hoge Brug is in het schooljaar 2013 - 2014 een zelfevaluatie en een tevredenheidonderzoek 
onder het management, het personeel, de ouders en de leerlingen uitgevoerd. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van het instrument zelfevaluatie en het instrument tevredenheidonderzoek 
management en personeel van het project Kwaliteit Speciaal, ook wel bekend als ZEK 
(Zelfevaluatie Kwaliteit). Over de gehele linie gaven de ouders en medewerkers aan 
ruimschoots tevreden te zijn over de school. De door ouders en medewerkers aangegeven 
aandachtspunten zijn verwerkt in ontwikkelpunten voor het SO en VSO die vervolgens zijn 
verwerkt in het schoolplan 2012 – 2016 en de jaarplannen. Dit cyclisch proces wordt iedere 4 
jaar herhaald. Ook worden er vanuit BOOR interne audits gedaan. In mei 2015 is weer  een 
inspectiebezoek geweest van de Onderwijs Inspectie. Wij hebben het basisarrangement 
behouden, naast de vele complimenten van de inspectie; zij vinden onze school onder meer  
“een prachtschool” en een voorbeeld voor andere scholen! 
 

4.13 Foto’s, films, Dvd’s 
Bij diverse activiteiten in en om de school worden door de leerkrachten foto’s, films en/of 
Dvd’s van de leerlingen gemaakt. Te denken valt aan feesten op school, voetbaltoernooien, 
projecten in de groep e.d. Deze foto’s worden gebruikt voor eigen uitgaven van de school, 
zoals de nieuwsbrief die met leerlingen mee naar huis gaat. Ook hebben we een eigen 
website en zullen foto’s hierop gepubliceerd worden.  
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat foto’s van hun zoon/dochter hierop of in 
verschijnen, moeten dit kenbaar maken aan de school. 
 

4.14 Fotograaf 
Jaarlijks komt er bij ons een fotograaf. U bent niet verplicht de gemaakte foto's te kopen. Wel 
worden alle kinderen gefotografeerd ook al is bekend dat u de foto's niet neemt. Voor onze 
dossiers en leerling-kaarten willen wij graag van ieder kind een foto. Enkele dagen voordat 
de fotograaf komt krijgt u hierover bericht. 
 

4.15 Waardevolle spullen 
Wij verzoeken u om uw zoon/ dochter geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar 
school. Kwijtraken is namelijk niet altijd te voorkomen en de school is (tenzij de spullen door 
de leerkracht opgeborgen zijn) niet aansprakelijk te stellen. 
 

4.16 Verzekering 
Alle leerlingen zijn via de school collectief verzekerd door middel van een ongevallen- 
verzekering en reisverzekering voor scholieren. 
Leerlingen die stage lopen zijn behalve voor W.A. ook verzekerd voor ongevallen tijdens de 
stagetijd. Tijdens uitstapjes en werkweken is uw zoon/ dochter verzekerd voorzover uw eigen 
verzekeringen niet gelden. Schade veroorzaakt door medeleerlingen wordt in eerste instantie 
verhaald op de veroorzaker. U bent dus verplicht een W.A. verzekering (Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering) voor uw zoon/ dochter af te sluiten. 
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4.18 SISA 
De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.  
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare 
school is onze school dus ook aangesloten. 
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig 
hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van 
verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de 
hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. 
Zo werkt het signaleringssysteem: 
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. 
Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. 
Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een 
‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie 
hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt via zijn 
ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er 
met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie 
de hulpverleners zijn. 
Hert signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. 
Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, 
Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. 
Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl  
 

4.19 Meldcode 
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een 
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het 
stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen 
wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij 
aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger. 
De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam 
onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en 
maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en 
medewerkers in de (kinder)opvang. 
De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op: 
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl 
 

4.20 Inspectie van het Onderwijs 
Voor vragen in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u zich richten tot: 

Inspectie van het Onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Of telefonisch: 0800 – 8051 (gratis) 

 

  

http://www.sisa.rotterdam.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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4.21 Klachtenregeling  
Hebt u vragen en/of problemen, dan adviseren we u in eerste instantie contact op te nemen 
met de betreffende leerkracht.  
Voor klachten van meer algemene aard of op het moment dat u meent niet verder te komen 
bij de groepsleerkracht, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. 
In overleg wordt gestreefd naar een goede oplossing. Komt u er met de school samen niet 
uit, dan kunt u zich wenden tot de bestaande Klachtencommissie.  
De contactpersoon bij het bevoegde gezag is de bovenschools directeur SO/VSO  
Mevr. Orselien Kameron, tel. 010 – 2821823. 
U kunt uw klacht ook schriftelijk opsturen naar: 

Stichting BOOR  
Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam.   

 
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) is 
aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC), Postbus 162  
3440 AD  Woerden, tel.nr. 0348 – 405245. 
 
U kunt ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111. 
 
Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen hun problemen ook bespreken met de 
schoolvertrouwenspersonen Karin Catsman. 
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5 Financiën 
 

5.1 Eten & Drinken op school 
’s Ochtends geen brood meer smeren of een drinkpakje in de schooltas doen. Op school 
nemen wij de verantwoordelijkheid voor een tussendoortje en een gezonde lunch tijdens 
school. 
Wij willen dit aanbieden voor een kostendekkende  bijdrage per consumptie.  
Het eten wordt verzorgd door de kantinegroep 
 

5.2 Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 40, - per 
jaar voor het bekostigen van verschillende activiteiten. Dit 
geld wordt alleen voor de leerlingen gebruikt bv. voor 
uitstapjes, het Sinterklaas- en kerstfeest, het 
afscheidscadeau voor schoolverlaters enz. Ook het 
schoolreisje gaat van de ouderbijdrage af. Dit kan alleen 
doorgaan als ouders ook daadwerkelijk bijdragen. Voor een 
bijdrage in de kosten van de werkweken voor de midden- 
en bovenbouwleerlingen wordt naast de voornoemde 
ouderbijdrage een eigen bijdrage gevraagd van de 
leerlingen, c.q. de ouders/verzorgers.  
Een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van 
de ouderbijdrage wordt jaarlijks gemaakt door de 
penningmeester, dhr. Hans van Os en ter goedkeuring 
overhandigd aan de MR. U ontvangt dit jaar 2 acceptgiro’s, 
zodat u de ouderbijdrage in termijnen kunt betalen.  
 
 

5.3 Sponsorbeleid 
De kosten voor een schoolreisje, een werkweek in een 
bungalowpark en een culturele stedenreis zijn hoog. Ook 
kosten activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding en 
excursies veel geld. Om naast de ouderbijdrage de kosten 
voor de ouders en de school zo laag mogelijk te houden 
voor deze activiteiten maakt de school graag gebruik van mogelijke externe sponsors. 
Sponsors die een financiële bijdrage (willen) leveren aan de school doen dit altijd op 
vrijwillige basis en hebben geen enkele bemoeienis met en/of inspraak in het schoolbeleid of 
de schoolorganisatie.  
 

5.4 Stichting JOIN 
Stichting JOIN staat voor Jongeren Integratie, maar natuurlijk ook voor “join”, meedoen. De 
stichting, bestaat uit medewerkers en ouders/betrokkenen van leerlingen van onze school, 
houdt zich onder meer bezig met het verwerven van sponsorgelden voor de diverse 
bovengenoemde activiteiten. Daarnaast zet zij zich in om allerlei school ondersteunende 
activiteiten te verrichten gericht op de maatschappelijke participatie van onze VSO-
leerlingen. 
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6 Leerlingen 
 

6.1 Identiteitskaart 
Alle leerlingen ouder dan 14 jaar dienen in het bezit te zijn van een identiteitskaart. Wilt u 
zorgen dat uw zoon/ dochter deze bij zich heeft. Bij uitstapjes, stages en bij arbeidsmatig 
werken (bv. boodschappen doen, de manege) moeten de leerlingen zich zo nodig kunnen 
legitimeren.  
 

6.2 Bewegingsonderwijs  
De leerlingen hebben tijdens de schooluren op school sport. Dat 
is Bootcamp in de periode van 5 september t/m 13 oktober 2016 
en vanaf 20 april t/m 03 juli 2017, dit doen we buiten. Daarna 
gaan we de zaal in voor judo en jiujitsu van 27 oktober 2016 t/m 
13 april 2017.Dit gebeurt onder leiding van professionals met 
een onderwijsassistent. Op de woensdag is er boksen voor een 
aantal klassen.  
We verwachten dat de leerling gymnastiekkleding bij zich heeft: 
gymschoenen (voor binnen en buiten), een korte broek en/of 
trainingsbroek en T-shirt. 
Na afloop van de gymles gaan de leerlingen verplicht douchen 
en moeten een handdoek, zeep & shampoo e.d. meenemen. 
Wanneer een leerling niet mee kan doen met de les willen we een briefje met de reden. 
 

6.3 Vorderingen 
Twee keer per jaar vindt, een OPP Ontwikkeling Persoonlijk Perspectief, bespreking plaats 
met groepsleerkracht(en), onderwijsassistent(en), zorgcoördinator, orthopedagoog en indien 
nodig, de schoolarts en / of maatschappelijk werk. Met de ouders/ verzorgers van de leerling 
worden de vorderingen en eventuele specifieke problemen besproken. Bij de volgende 
evaluatie worden de resultaten hiervan doorgenomen en wordt indien nodig een nieuw plan 
opgesteld.  
 

6.4 Vervoer 
Sommige leerlingen van onze school zijn (nog) niet in staat zich zelfstandig in het openbaar 
vervoer te gaan. Daarom zijn zij op begeleiding aangewezen. De eerst aangewezenen voor 
die begeleiding zijn de ouders. Zij ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten, indien 
zij daarvoor in aanmerking komen. Zijn de ouders niet in staat hun kind te begeleiden dan 
kan de gemeente deze taak van hen overnemen. Dit kan bestaan uit het vervoer per bus of 
per taxi(busje).  
Indien er voor uw kind voor een nieuw schooljaar een vervoerstoekenning aangevraagd 
moet worden, krijgt u tegen het einde van het lopende schooljaar vanuit de gemeente waar u 
woont bericht. Hebt u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de taxicoördinator 
van de school. 
We trachten echter in het kader van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de 
leerlingen het reizen met het openbaar vervoer te stimuleren.  
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6.4.1 Overzicht vervoerders leerlingen 
 

Gemeente Vervoerder Telefoonnummer 

Gemeente Rotterdam   
Jeugd Onderwijs en Samenleving   (JOS)  010 – 498 42 57 
Vervoerder: RMC 010 – 462 63 60 
 Ringelberg 0180 - 42 52 12 

Gemeente Capelle a/d IJssel  010 – 284 83 65 
Vervoerder: RMC 010 -  462 63 60 

Gemeente Krimpen a/d IJssel  0180 – 54 07 96 
Vervoerder: Connexxion 0182 – 51 61 61 
Gemeente Nederlek  0180 – 66 77 77 

Vervoerder: Connexxion 0182 – 51 61 61 
Gemeente Lansingerland (Bergschenhoek)  14010 

Vervoerder:  Hoekse Taks  010 - 521 22 55 
Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)  0180 – 33 03 00 

Vervoerder Connexxion 06 520 30 105 
Gemeente Schiedam   14010 
Vervoerder Connexxion 010  – 43 70 577 

 
Mocht er door onvoorziene omstandigheden niet worden gereden dan wordt u 
geïnformeerd door de vervoerder. 
Het spreekt vanzelf maar indien uw kind niet naar school komt, dient u zelf de vervoerder 
daarvan op de hoogte te stellen, en ook wanneer het vervoer weer in moet gaan. 
Bij het te laat aanvragen van vervoer door ouders bij de gemeente bestaat de kans dat het 
vervoer niet op tijd is geregeld. Ouders moeten dan zelf hun kind naar school brengen en 
weer ophalen.  
 
6.4.2 Taxicoördinator 
De formele verantwoordelijkheid van leerlingenvervoer is vastgelegd in contracten tussen 
gemeentes waar leerlingen wonen en vervoersbedrijven. Ouders zijn mede afhankelijk van 
afspraken die zijn vastgelegd in deze contracten. Onze scholen kennen geen formele 
verantwoordelijkheid. Toch vinden wij het als sector SO/VSO van BOOR van wezenlijk 
belang om volledig mee te werken met maatregelen die het leerlingenvervoer zo goed 
mogelijk laten verlopen. Daarom is er op elke school, elke afdeling van een school, een 
taxicoördinator. Een taxicoördinator is een werknemer van een school voor SO/VSO van 
BOOR die tot taak heeft om de verbinding te vormen tussen leerling, ouders, taxibedrijven en 
gemeenten wanneer het gaat om inhoudelijke én organisatorische zaken rond het 
leerlingenvervoer. De taxi coördinator op de VSO afdeling is mevr. Karin Catsman. 
 
6.4.3 Gedragsproblemen in het vervoer 
Over gedragsproblemen in het vervoer zijn afspraken gemaakt met de vervoerders. Op 
onaangepast gedrag volgt een schriftelijke waarschuwing. Bij geen verbetering een time-out 
van 3 dagen. Als het gedrag nog steeds niet verandert, wordt de leerling uit het taxivervoer 
gezet en bent u als ouder verantwoordelijk dat de leerling op school komt.  
Wapens (messen e.d.) in de taxi leiden tot onmiddellijke verwijdering! 
 

 
  



 46 

7 Ouders / Verzorgers 
 

7.1 Ouders 
Contact met de ouder(s) en/of verzorger(s) vinden wij belangrijk. De beste schoolresultaten 
worden bereikt bij een goede samenwerking tussen school en ouders en/of verzorger(s). Zij 
worden een aantal keer per jaar uitgenodigd o.a. voor informatie over het schoolprogramma, 
diverse thema’s en voor leerling besprekingen. 
 

7.2 Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team. 
De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor zowel de school als het bestuur. Het is 
de plek waar ouders zaken die hen aan het hart liggen met betrekking tot het onderwijs 
bespreekbaar kunnen maken. Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR 
besproken en ter advisering, dan wel instemming voorgelegd. Ook het bestuur van de school 
zal regelmatig de MR om hun advies, dan wel instemming vragen. De MR kan zelf ook 
initiatieven richting school en bestuur ontwikkelen. Er is, samen met de kernafdeling, één MR 
voor de hele Willeboerschool. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Mw. Kuiper, 
algemeen directeur v.d. Willeboerschool woont de vergaderingen bij als gesprekspartner 
namens het bestuur openbaar onderwijs. 
 
Dit schooljaar hebben de volgende leden zitting in de MR: 

 Mevr. M. Schaapman: ouder v.d. VSO afdeling; 

 Mevr. C. Jongerius: ouder v.d. VSO afdeling; 

 Mevr. H. Yuyucu: ouder SO afdeling; 

 Mw. A. Roozenburg: personeelslid SO afdeling; voorzitter 

 Mw. M. Luchies: personeelslid SO afdeling; secretaris 

 Men. W. Roosendaal: personeelslid VSO-afdeling. 
 

7.3 GMR 
Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad voor speciaal onderwijs (GMR-so/vso) actief. De GMR bespreekt 
zaken die alle so/vso of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse 
onderwerpen. Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van 
zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. De MR’en worden via 
o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle 
informatie over de GMR-so/vso, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u 
vinden via de website: www.boorbestuur.nl (kies Medezeggenschap/GMR-so/vso). De leden 
van de GMR-so/vso worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en 
van de basisscholen. Vanuit onze school zitten mevr. E. Vintges vanuit de SO afdeling 
personeel en dhr. M. Slooff, ouder van de VSO afdeling in de GMR SO/VSO. 
 

7.4 Ouderavond(en) 
De eerste ouderavond is op dinsdagavond 6 september 2016. Dit is een algemene 
ouderavond waarin u de gelegenheid heeft om kennis te maken met de leerkracht(en) van 
uw zoon/ dochter en informatie krijgt over het reilen en zeilen in de groepen.  
 

7.5 Oudergesprekken 
Ouders kunnen altijd de personeelsleden op school spreken. We stellen het echter zeer op 
prijs wanneer van tevoren met de leerkracht of klassenassistent contact opgenomen wordt. 
Tijdens het maken van de afspraak kan dan tevens de reden van het gesprek doorgenomen 
worden en een datum en tijdstip voor het gesprek worden afgesproken.  
Een maal per jaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen van uw kind te bespreken, dit 
noemen wij het OPP (Onderwijs Perspectief Plan). Nadat uw kind besproken is in het CvB  
wordt het OPP naar u gestuurd en wordt u op school uitgenodigd om het te bespreken. 

https://he.qlict.nl/owa/redir.aspx?C=b870d001864d4746842269a2cd857754&URL=http%3a%2f%2fwww.boorbestuur%2f
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U krijgt dan informatie over het OPP van uw zoon/ dochter en kan er in overleg met u nog 
extra invulling gegeven worden aan het plan, indien dat nodig is. 
 

7.6 Huisbezoek (1e jaars leerlingen) 
Het is een streven van de leerkrachten om u één keer per jaar thuis te bezoeken. Deze 
huisbezoeken kunnen het gehele jaar plaatsvinden. De leerkracht praat dan met u over 
allerlei zaken die uw kind betreffen. Ruimschoots vooraf neemt de leerkracht met u hierover 
contact op. 
 

7.7 Communicatieschrift / agenda 
Op verzoek van de ouders of leerkracht kan een communicatieschrift ingevoerd worden. In 
de regel wordt dit dan een schoolagenda die de leerling dan van thuis meeneemt. Op deze 
wijze kan iedereen elkaar informeren en op de hoogte blijven van de gang van zaken op 
school en thuis. 
 

7.8 Bereikbaarheid ouder(s) 
In verband met de bereikbaarheid van ouders/verzorgers wordt verzocht om in ieder geval 2 
telefoonnummers door te geven aan de school. Indien één van beide telefoon- nummers 
wijzigt, verzoeken wij tevens dit aan de schooladministratie en de leerkracht van de leerling 
door te geven. 
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8 Personeel 
 

8.1 De normjaartaak 
De leerkrachten en andere personeelsleden hebben te maken met een normjaartaak. Hierin 
is opgenomen hoeveel lesgevende, niet-lesgevende en uren voor 
deskundigheidsbevordering medewerkers per schooljaar moeten maken voor de school. 
Voor de organisatie van de school betekent dit dat we voor de leerkrachten en andere 
personeelsleden een rooster hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ter bestrijding van het 
ziekteverzuim een verzuimplan en ter bevordering van de deskundigheid een na, bij- en 
herscholingsplan opgesteld. Dit alles wordt jaarlijks met de directie besproken tijdens een 
van tevoren afgesproken functioneringsgesprek. 
 

8.2 Stagiaires 
We bieden op school stageplekken aan studenten van de SPW-opleiding (opleiding voor o.a. 
klassenassistent). 
De stagiaires worden over de groepen verdeeld en begeleid door de groepsleerkracht. 
 

8.3 Zieke leerkrachten 
Iedere school krijgt vroeg of laat te maken met ziekte van leerkrachten. Zoals u ongetwijfeld 
weet zijn er geen of nauwelijks invallers te krijgen. Dat vraagt veel improvisatie van de 
organisatie. Op onze school werkt een hecht team en meestal lukt het ons het onderwijs 
door te laten gaan. Het afgelopen jaar hebben we niet een enkele keer een groep naar huis 
moeten sturen, ondanks de, soms langdurige, ziekte van personeelsleden.  
Zijn er meerdere collega’s ziek, dan is het echter niet te vermijden een groep thuis te moeten 
laten blijven. Helaas is dit nooit te voorzien en 
daardoor kan het zijn dat u pas de dag ervoor 
hierover bericht krijgt. We rekenen op uw begrip 
en medewerking hiervoor. 
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9 Belangrijke regelingen en informatie voor onze leerlingen. 
 

9.1 Wajong 
De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten) is ten gevolge 
van de Participatiewet veranderd. Vanaf 1 juli 2015 voert UWV de Beoordeling 
Arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen 
heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij/zij een Indicatie 
banenafspraak kan krijgen. Met de indicatie wordt iemand opgenomen in het 
doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan 
bekijkt UWV of hij/zij een Wajong uitkering kan krijgen. Dat alles gebeurt in één beoordeling. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk wanneer er sprake is van 
arbeidsvermogen. De aanpak hiervan kan per gemeente verschillen. Vanaf 15 juni 2015 
kunnen leerlingen zelf via uwv.nl een Beoordeling arbeidsvermogen bij UWV aanvragen. 
Deze kunnen zij samen met een ouder, begeleider, mentor van school of iemand van de 
gemeente invullen. De school heeft een adviserende rol bij de aanvraag Beoordeling 
arbeidsvermogen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt aangeraden om het 
aanvraagformulier samen met school in te vullen. 
 

9.2 WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) 
Als u in Rotterdam woont, kunt u bij deze instelling Vervoer Op Maat aanvragen voor uw 
zoon of dochter. Vervoer op maat kan ingezet worden om bv. uw kind naar een sportclub, 
logeerhuis etc. te brengen en weer op te halen. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij onderstaande vestigingen: 
 

Vestiging     uw postcode 
Voorzieningen Gehandicapten  3011 t/m 3016, 3021 t/m 3029 
Vestiging Centrum – West   3032 t/m 3033, 3035 t/m 3039 
Heer    Bokelweg 139 3042 t/m 3047, 3071 t/m 3074 
3032 AD Rotterdam    3081 t/m 3083, 3151 
Tel.: 010 – 243 65 00 

 

Voorzieningen Gehandicapten  3031, 3034 
Vestiging Noord-Oost    3051 t/m 3056 
Prins Alexanderplein 20   3059 
3067 GC Rotterdam    3061 t/m 3069 
Tel.: 010 – 289 97 99 

 

Voorzieningen Gehandicapten  3075 t/m 3079 
Vestiging Zuid     3084 t/m 3087 
Strevelsweg   700 – 405 3089 
3083 AS Rotterdam    3091 t/m 3195 
Tel.: 010 - 4984497 
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9.3 Aangepaste Sport en Recreatie 
 
Zoekt u een sportvereniging voor uw kind, dan kunt u terecht bij: 
 

Sport en  Recreatie of  Stichting Mee 
Aangepaste Sporten    afdeling Communicatie 
Coolsingel 6     Schiedamse Vest 154 
3011 AD Rotterdam    3011 BH Rotterdam 
Tel.: 010 – 417 32 45    Tel.: 010 – 282 11 11 

 
Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.handicap.rotterdam.nl 
Op school zijn folders beschikbaar. 
 

9.4 Stichting Bont 
Sinds afgelopen schooljaar is Stichting BONT gevestigd in VSO de Hoge Brug. BONT 
verzorgt speciale begeleiding in clubverband voor (verstandelijk) beperkte jongeren tussen 
de 12 en 22 jaar, met daarnaast een aparte club voor de 18 tot 25 jarigen. Het speciale aan 
BONT is dat de begeleiding en het bestuur geheel bestaan uit studenten, wat als voordeel 
heeft dat de jongeren een ‘gelijkvloerse’ relatie heeft met de begeleiders. 
BONT richt zich erop om de jongeren, samen met studentbegeleiders, “spelenderwijs” 
nieuwe ervaringen op te laten doen en dingen te leren die hen stimuleren in hun ontwikkeling 
en hen laten genieten van de simpele dingen in het leven. 
Afgelopen schooljaar heeft de KookClub iedere maandag zelf een variërend 3-gangenmenu 
bereid en heeft de MeidenClub iedere woensdag échte meiden dingen ondernomen, zoals 
servies geverfd, eigen etagères gemaakt, gedanst en geshopt.  
Vanaf woensdag 4 september 2013 start BONT voor alle jongeren van de Hoge Brug een 
nieuwe WoensdagmiddagClub om de woensdagmiddag zo nog gezelliger te maken!  
Iedereen is welkom bij BONT! Het kan niet BONT genoeg. 
 
Mocht u uw kind willen aanmelden of meer informatie willen over BONT? Neem dan gerust 
contact met ons op via:  
- Website: www.stichtingbont.nl 
- Telefoon: 06-47071317 
- E-mail: contact@stichtingbont.nl 
 
 

9.5 Zomervakanties voor kinderen en jongeren met een beperking 
Stichting Roos is een vrijwilligers organisatie die iedere zomer vakantiekampen voor 
verstandelijk beperkte  kinderen en jongeren (van 6 – 20 jaar) organiseert. 
Hebt u interesse, bezoek dan de site www.stichting-roos.nl en / of vraag een folder aan bij 
het secretariaat van de stichting: 
Uiterstegracht 133, 
2312 TC Leiden 
Tel.: 071 – 514 29 04 
 

9.6 WAI-NOT 
WAI-NOT maakt computertoepassingen voor kinderen en jongeren met verstandelijke 
beperkingen. Er is een speciale website www.wai-not.be die is aangepast aan verschillende 
verstandelijke niveaus. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van pictogrammen en auditieve 
ondersteuning. 
 

http://www.handicap.rotterdam.nl/
http://www.stichtingbont.nl/
mailto:contact@stichtingbont.nl
http://www.stichting-roos.nl/
http://www.wai-not.be/
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10 Belangrijke adressen 
  
VSO-afdeling 'De Hoge Brug':  
Hillegondastraat 25 (hoofdingang nr. 19) 
3051 PA Rotterdam 
Tel. 010 - 4222392 
Fax 010 – 2859786 
E-mail: admin@vsodehogebrug.nl 
Website: www.vsodehogebrug.nl 
mailto:admin@vsodehogebrug.nlmailto:admin@vsodehogebrug.nl 
Bankrekening: NL74RABO01472.17.369  
t.n.v. BOOR / A.Willeboerschool SO VSO  
o.v.v. VSO-afdeling de Hoge Brug 
 
 
Algemeen directeur   : Mevr. E.M. Kuiper   
Locatie directeur VSO  : Dhr. J. Platteschorre 
Penningmeester SO-/VSO-afdeling : Dhr. H. van Os 
Bankrekeningnummer SO en VSO   : NL23INGB0003280437 t.n.v. penningmeester       
  ouderraad A.Willeboerschool 
 
MEE Rotterdam     
Schiedamse Vest 154 
3011 BH Rotterdam 
Tel.: 010 - 2821111.         
 
Schoolarts     
Centrum voor jeugd en Gezin 
Crooswijksestraat 115 
3034 AG Rotterdam 
Tel.: 010 44 44 608 
 
Stichting BOOR 
Prins Hendrikkade 14 
3071 KB Rotterdam 
Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam 
Tel.: 010-25 40 800 
info@stichtingboor.nl 
 
Vereniging Openbaar Onderwijs 
www.voo.nl/5010 
De telefonische infolijn 0800-5010 is iedere schooldag tussen tien en drie uur geopend voor 
ouders en MR leden voor gratis informatie en advies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@vsodehogebrug.nl
mailto:info@stichtingboor.nl
mailto:info@stichtingboor.nl
http://www.voo.nl/5010
http://www.voo.nl/5010
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10.1 Samenwerkingsverbanden VSO: 
 

Samenwerkingsverband Koers VO (VO28-10)  
Marshallweg 17 
3068 JN  Rotterdam 
Tel. 010-4842576 
info@koersvo.nl 
 
Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (VO28-11) 
Piersonstraat 31 
3119 RG  Schiedam 
Tel. 010-4705162 
 
Samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg (VO28-12) 
Walenburgerweg 16b 
3033 AB  Rotterdam 
Tel. 010-2270233 
 

 
                                               

mailto:info@koersvo.nl
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Nawoord 
 
 
We hopen dat u via deze schoolgids informatie over het reilen en zeilen in en rond VSO de 
Hoge Brug heeft gekregen. We zijn ons er terdege van bewust dat deze gids niet geheel 
volledig is. We staan daarom open voor uw suggesties en aanvullingen.  
 

Het schoolteam van VSO De Hoge Brug. 
www.vsodehogebrug.nl – info@vsodehogebrug.nl  

 

http://www.vsodehogebrug.nl/
mailto:info@vsodehogebrug.nl

