
1. ALGEMEEN 

 

1.1 CONTACTGEGEVENS 

Aanmelding: 

OZO Onderwijs:  0800-4567899/ozo.onderwijs@horizon.eu. 

 

Naam schoollocatie:  Schreuder College - Slinge 

Adres:    Slinge 154-156 

   3085 EW Rotterdam 

Telefoonnummer:  088-9962500 

E-mail:    administratieschreudercollegeslinge@horizon.eu 

Website:   http://www.horizon.eu/schreuder-college-slinge/ 

Postadres:   Slinge 154-156 

   3085 EW Rotterdam 

Brinnummer:   01BS08 

 

1.2 ONDERWIJSAANBOD 

Het Schreuder College Slinge biedt VSO cluster 4 onderwijs aan 124 leerlingen met een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO cluster 4. De leerlingen werken op voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) basis/kader niveau leerjaar 2 t/m leerjaar 4. De school is zo 

effectief mogelijk ingericht, zodat er voor iedereen een optimaal leerklimaat bestaat, waarbinnen de 

leerlingen geplaatst kunnen worden in een klas die het beste aansluit bij zijn/haar 

onderwijsbehoefte. Leerlingen krijgen les in kleine klassen (gemiddeld 10 leerlingen) in een vast 

klaslokaal met een vaste groepsleerkracht. Aan het eind van het tweede leerjaar maakt de leerling 

een keuze voor één van de beschikbare beroepsgerichte profielen waarbij het mogelijk is om een 

VMBO diploma (basisberoeps of kaderberoeps) te halen. Dit is mogelijk gemaakt door een 

(‘extraneus’) samenwerking met de reguliere VMBO-scholen. Leerlingen stromen daarna uit met een 

VMBO diploma naar het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). 

1.2.1. LEERSTOFAANBOD 

Het onderwijsaanbod van het  Schreuder College Slinge is gebaseerd op de doelen (kerndoelen en 

eindtermen) zoals deze door de overheid zijn omschreven. Er staat onder andere omschreven welke 

lesinhoud aangeboden moet worden en wat leerlingen aan het eind van de middelbare schoolleeftijd 

moeten weten en kunnen. Daar waar nodig wordt de inhoud aangepast aan de mogelijkheden van de 

(individuele) leerling. Als dit voor uw kind geldt, wordt dit uiteraard met u besproken. De 

lesmethoden, die wij op onze school gebruiken omvatten alle kerndoelen en deze worden door 

middel van het leerstofjaarschema, het programma van toetsing onderbouw (PTO) en programma’s 

van toetsing en afsluiting (PTA’s) inzichtelijk gemaakt. 

 

Op onze school wordt onderwijs aangeboden met als uitstroomprofiel vervolgonderwijs: het 

onderwijsaanbod richt zich op de leerlijnen van VMBO basisberoeps en VMBO kaderberoeps die als 

uitstroombestemming MBO 1 tot en met MBO 3 moeten kunnen behalen. Voor 



uitstroombestemming MBO 1 geldt, dat dit eventueel ook via een route van het voorbereidende 

regionaal opleidingscentrum (vroc) traject behaald kan worden. Deze leerlingen stromen dan via het 

Educatief Centrum door naar een entreeopleiding op MBO1. Voor leerlingen waarvoor het 

uitstroomprofiel vervolgonderwijs niet (meer) haalbaar is, kan in overleg met ouders/verzorgers en 

de leerling besloten worden om het uitstroomprofiel (en het ontwikkelingsperspectief) te wijzigen. 

Deze leerling stroomt dan bijvoorbeeld uit naar een leerwerkbedrijf op het Educatief Centrum of 

andere vormen van arbeid. Voor leerlingen met uitstroombestemming MBO 2 geldt, dat zij minimaal 

een VMBO-basisberoepsdiploma behalen. Voor leerlingen met uitstroombestemming MBO 3 geldt, 

dat een VMBO-kaderberoepsdiploma de beste kansen geeft. 

 

De school tracht het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs en 

aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Daarnaast besteedt de school aandacht aan de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de jongere. Wij werken onder andere volgens de de zeven gewoonten 

van Stephen Covey.  

 

In de wet is vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. 

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een 

gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname 

van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van 

participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de 

Nederlandse cultuur. Binnen de school wordt hier in de verschillende leergebieden aandacht aan 

besteed. 

 

Op basis van zowel methodegebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en 

gesprekken met leerling en ouder(s)/verzorger(s), wordt het onderwijsaanbod aangepast aan de 

mogelijkheden van de leerling. Dit wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van 

de leerling. 

1.2.2 PROFIELKEUZE VMBO 

Aan het einde van het tweede jaar maken de VMBO leerlingen een keuze voor een profiel met een 

daarbij behorend vakkenpakket. In het tweede jaar krijgen de leerlingen praktische profiel oriëntatie 

(PPO) om zich op alle uitstroomrichtingen te oriënteren. Leerlingen draaien verschillende lessen 

binnen de uitstroomrichtingen en er wordt een informatieavond georganiseerd voor 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Op het Schreuder College Slinge worden vier profielen aangeboden: 

 

PIE: PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE. 

In het profiel PIE komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand 

van tekeningen leren de leerlingen hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en  

producten moeten ze ook zelf maken. Voor het profiel PIE werken we nauw samen met Rotterdams 

Vak College De Hef. 

 

E&O: ECONOMIE EN ONDERNEMEN  



Het profiel E&O bereidt leerlingen voor op een commercieel beroep waarbij ze leren wat er in 

bedrijven gebeurt. E&O past bij leerlingen die creatief en ondernemend zijn, graag contact met 

mensen (klanten) maken of het leuk vinden om met cijfers en geld te werken. Voor het profiel E&O 

werken we nauw samen met het Zuiderpark College.  

 

D&P: DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 

Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid hun keuze uit te stellen en zich breed te oriënteren op de  

wereld van arbeid en beroep. Door allerlei opdrachten uit te voeren en producten te maken, leren de  

leerlingen zichzelf beter kennen en leren ze keuzes maken. D&P is niet aan één sector of werkveld  

geboden. Voor het profiel D&P werken we nauw samen met het EYE College.  

1.2.3 STAGE 

In het curriculum van het VMBO-BB en KB neemt stage een belangrijke plaats in. Het Schreuder 

College Slinge heeft contacten met bedrijven in verschillende branches waar leerlingen stage kunnen 

lopen. Via stage, onder leiding van een stagedocent en een stagebegeleider, krijgen onze leerlingen 

de gelegenheid om aangeleerde basisvaardigheden en werkhouding te oefenen en verder te 

verfijnen. Het doel van de stage is voorbereiding op loopbaan oriëntatie, werk en vervolgonderwijs. 

2.       PROFILERING SCHOOL 

 

2.1 MISSIE VAN DE SCHOOL 

‘Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen 

dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief 

opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit doen we door een stabiele en veilige omgeving 

te creëren waar de leerling naast onderwijs ook zorg kan krijgen, kan het zich ontwikkelen tot een 

zelfstandig persoon met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun 

kind hierin te ondersteunen.’ (Locatieplan Schreuder College Slinge 2022-2023) 

  

2.2 VISIE VAN DE SCHOOL  

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door 

hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als 

cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

  

Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen 

kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. 

Ouder(s)/verzorger(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen. 

 

Het Schreuder College Slinge werkt volgens de zeven eigenschappen van Stephen Covey waarbij 

gewerkt wordt aan ‘persoonlijk meesterschap’ en de leerlingen zelf de regie in handen hebben. Het 

Schreuder College Slinge zorgt ervoor dat de leerling tot optimale leerprestaties komt binnen een 

daarvoor gecreëerd pedagogisch en didactisch klimaat. Er wordt gestreefd naar een einddoel waarbij 

de leerlingen zich zoveel mogelijk kennis, vaardigheden, attitude en inzicht hebben eigen gemaakt, 

dat ze zich in een latere werksituatie en/of op een andere vervolgopleiding kunnen handhaven en 



verder ontplooien. Iedere leerling van de school heeft ambities en wij gaan er vanuit dat iedere 

leerling niet alleen wil leren maar ook kán leren. Samen met de leerling en de ouder(s) verzorger(s) 

worden de ontwikkellijnen opgesteld waaraan gewerkt wordt. Het behalen van vooruitgang op deze 

ontwikkellijnen zorgt voor succeservaringen bij de leerlingen. Ons motto is ‘Het Schreuder College 

Slinge heeft samen met de leerling het einddoel voor ogen.’ 

 

2.3 BEREIKBAARHEID  

De leerlingen komen uit Rotterdam en omstreken. De meeste leerlingen reizen zelfstandig met het 

Openbaar Vervoer. De school is goed bereikbaar met bus, metro en tram. Enkele leerlingen komen 

met aangepast leerlingenvervoer. Dit dient te worden aangevraagd bij de gemeente waar de leerling 

woonachtig is. Ons streven is dat de leerlingen vanaf het 3e leerjaar allemaal zelfstandig reizen ter 

voorbereiding op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

3.      AANNAMEBELEID 

 

3.1 DOELGROEP/AANNAMEBELEID CLUSTER 4 VMBO BB/KB NIVEAU  

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig 

hebben. Het Schreuder College Slinge is een VSO cluster 4 school die zich richt op leerlingen met 

gedragsproblemen.  De leerlingen hebben doorgaans een intelligentieniveau met een totaal IQ 

tussen de 80-100 en werken didactisch op het niveau van VMBO basisberoeps of kaderberoeps.  

 

Een leerling kan alleen onderwijs volgen op een VSO school met een toelaatbaarheidsverklaring. De 

VO of VSO-school waar de leerling is ingeschreven of waar ouders hun kind schriftelijk hebben 

aangemeld, kan samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het 

samenwerkingsverband. Een leerling krijgt alleen een toelaatbaarheidsverklaring als duidelijk is dat 

hij een vorm van onderwijs met intensieve ondersteuning nodig heeft, die een reguliere VO school 

niet kan bieden. Zie www.koersvo.nl voor meer informatie over de procedure in onze regio.  

3.1.1 LEERLING POPULATIE 

De huidige leerling populatie van het Schreuder College Slinge bestaat uit jongeren van gemiddeld 

12-17 jaar die onderwijs op VMBO-basis/kader niveau volgen. Er is sprake van gedragsmatige 

onderwijsbelemmerende factoren waardoor de leerlingen een extra onderwijsbehoefte hebben die 

het speciaal onderwijs kan bieden. De problematiek van de huidige leerling populatie is voor 80% 

externaliserend van aard en voor 20% internaliserend. De problematiek van de leerling populatie 

loopt uiteen van ADHD, ASS, trauma, ernstige motivatieproblematiek, moeilijk expressief gedrag (in 

direct contact en via social media) tot leerlingen die in contact komen met justitie. 

3.1.2 GEWENSTE LEERLING POPULATIE , AANBOD EN AANNAMEBELEID 

De ervaring leert dat een deel van de leerling populatie meer ondersteuning nodig heeft dan wij 

binnen ons standaard aanbod kunnen bieden. Een deel van de leerlingen, met problematiek die zich 

veelal externaliserend uit, heeft extra ondersteuning nodig van mediators en heeft behoefte aan 

extra begeleiding gericht op de ontwikkelpunten. Om de veiligheid binnen school te kunnen 

waarborgen en te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen profiteren van een passend leeraanbod 



zullen we meer gaan differentiëren in het ondersteuningsaanbod, afgestemd op de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

 

LEERPROBLEMEN 

Leerlingen met leerproblemen (zoals Dyslexie of Dyscalculie) kunnen aangenomen worden, mits zij 

de Nederlandse taal voldoende beheersen om het onderwijsprogramma kunnen volgen. Wanneer 

leerlingen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen dan moet worden gekeken in hoeverre dit 

een belemmering vormt om het onderwijsprogramma te kunnen volgen en wat de mogelijkheden 

zijn voor een ondersteunend programma. 

 

WERKHOUDINGSPROBLEMEN 

Leerlingen met werkhoudingsproblemen (zoals concentratie- of motivatieproblematiek) worden 

tevens aangenomen op school. De leerling dient echter wel gemotiveerd te zijn voor het behalen van 

een diploma. Als er sprake is van een ernstig motivatieprobleem waardoor de schoolgang ernstig 

belemmerd is/wordt of langdurig thuiszitten, dient eerst duidelijk gesteld te worden wat de oorzaak 

en eventuele aanknopingspunten voor de begeleiding kunnen zijn, voordat overgegaan kan worden 

tot een aanname. 

 

SOCIAAL-EMOTIONELE PROBLEMATIEK 

Leerlingen met gedragsproblemen en/of gedragsstoornissen worden aangenomen, mits zij in staat 

zijn het onderwijsprogramma te kunnen volgen. Wanneer er sprake is van ernstige sociaal 

emotionele of psychiatrische problematiek waarbij het volgen van onderwijs binnen onze setting niet 

mogelijk is dan is de aanname van de leerling niet vanzelfsprekend. Te denken valt aan leerlingen die 

de veiligheid voor zichzelf en/of anderen in het geding brengen, zoals hevige 

agressieregulatieproblematiek, suïcidaliteit, criminaliteit of ernstig manipulatief gedrag. Leerlingen 

met verslavingsproblematiek kunnen wij doorgaans moeilijk plaatsen, denkend aan een 

gameverslaving of middelenverslaving. Het kan voorkomen dat leerlingen niet binnen een groep van 

10 leerlingen kan functioneren door sociale problemen of problemen met de prikkelverwerking of 

niet in staat zijn een gehele dag onderwijs te volgen. Ook zijn er leerlingen die veelvuldig in contact 

komen met justitie die van invloed zijn op de schoolontwikkeling. Voor bovengenoemde typen 

problematiek moet worden gekeken of er ondersteuning mogelijk is waardoor onderwijs in dit 

cluster mogelijk is.  

 

FYSIEKE BELEMMERINGEN 

Leerlingen dienen in staat te zijn om op visueel en auditief gebied het onderwijsprogramma, 

eventueel met behulp van door derden aangeschafte hulpmiddelen, te kunnen volgen. Leerlingen 

dienen zich zonder rolstoel te kunnen verplaatsen tussen de lokalen, daar de locatie niet beschikt 

over de juiste gebouwaanpassingen. Wel is er een lift voor leerlingen die slecht ter been zijn. 

 

Leerlingen met een chronische ziekte kunnen worden aangenomen, mits ze voldoende in staat zijn 

het onderwijsprogramma te volgen. Als er onderdelen van het programma niet gevolgd kunnen 

worden is een medische verklaring vooraf noodzakelijk. Aanpassingen in dagelijkse behoeftes zijn 

mogelijk, mits inpasbaar in het onderwijsprogramma en mits geen certificering noodzakelijk is. De 

school is in staat medicatie te bewaren en verstrekken, mits ouder(s)/verzorger(s)/voogd hier vooraf 

toestemming voor verleend. 



 

3.2 INTAKEPROCEDURE  

De leerlingen die vanuit het Schreuder College locatie de Quackstraat, de eerstejaars locatie, 

doorstromen naar het Schreuder College Slinge dienen in het bezit te zijn van een geldige TLV. 

Leerlingen die vanuit de Quackstaat overgaan naar het volgende leerjaar en nog baat hebben bij het 

VSO, worden automatisch aangemeld bij en warm overgedragen aan het Schreuder College Slinge. Bij 

het OPP gesprek aan het einde van het schooljaar sluiten naast de leerling en ouder(s)/verzorger(s) 

zowel de huidige als de nieuwe leerkracht aan. Dit vervangt het intakegesprek. 

 

3.3 INTAKEPROCEDURE ZIJ-INSTROOM 

Voor aanmelding dient de leerling in het bezit te zijn van een TLV. Meer informatie hierover vindt u 

op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. 

 

Aanmelden voor het Schreuder College Slinge kan bij het centrale aanmeldpunt Onderwijs Zorg 

Ondersteuning (OZO), na afgifte van de TLV. Hiervoor dient het ondertekende aanmeldformulier te 

worden aangeleverd en de daarbij gevraagde bijlagen. Het gaat hierbij om een recent OPP, recente 

didactische informatie en recente informatie met betrekking tot de gedragsproblematiek. Voor 

vragen over aanmelden bij Horizon of overleg over het type onderwijs kan contact worden 

opgenomen met het centrale aanmeldpunt van Horizon, OZO. Na aanmelding zal OZO controleren of 

de benodigde dossierstukken aanwezig zijn. Indien het dossier compleet is, wordt dit doorgezet naar 

het Schreuder College Slinge, waar het dossier binnen zes weken beoordeeld zal worden. 

 

Op het Schreuder College Slinge zal het dossier worden beoordeeld door de Commissie voor de 

Begeleiding. Gekeken zal worden of de aanmelding past binnen het ondersteuningsaanbod van de 

school (zie 3.1.2). Er wordt een integratief beeld geschetst waarbij de bevorderende en 

belemmerende factoren worden bekeken in het licht van het aanbod op het Schreuder College 

Slinge. Alle aanmeldingen worden dan ook besproken in het wekelijkse CvB-overleg. Als een leerling 

plaatsbaar wordt geacht dan wordt dit gecommuniceerd naar OZO, naar aanleiding waarvan er een 

plaatsingsbrief zal worden gestuurd naar ouders en leerling. 

 

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling en eventueel betrokken hulpverleners worden uitgenodigd voor 

een intakegesprek met CvB-lid waarin wederzijds informatie wordt uitgewisseld, kennis wordt 

gemaakt met de docent en afspraken worden gemaakt over de start van de leerling op school. 

Binnen zes weken zal er een OPP worden opgesteld waarbij school, ouders en leerling gezamenlijk 

perspectief bepalen en een plan van aanpak opstellen. 

 

Wanneer er op basis van het dossier twijfels zijn of een leerling past binnen het Schreuder College 

Slinge wordt aanvullende informatie verzameld en wordt er gekeken wat er nodig is om plaatsing wel 

te laten slagen. 

  

3.5 OUDERBETROKKENHEID BIJ AANMELDING 

Tot het moment dat de plaatsing definitief is, kunnen ouders terecht bij OZO voor vragen en de stand 

van zaken omtrent de aanmelding. Bij definitieve aanmelding volgt er een intakegesprek waarbij 



ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd worden. Vanaf dat moment is het Schreuder College Slinge het 

eerste aanspreekpunt voor ouders. 

  

3.6 PROCEDURE NIET PLAATSEN EN ZORGPLICHT 

Wanneer na beoordeling van het dossier wordt besloten dat de leerling niet past binnen het geboden 

onderwijsaanbod, wordt dit schriftelijk onderbouwd en teruggekoppeld naar OZO met daarbij een 

plaatsingsadvies. De onderwijsintercedent gaat vervolgens in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en 

leerling om hen te begeleiden bij het aanmelden en plaatsen op een passende onderwijsplek. 

 

3.7 KLACHTENREGELING BIJ AANMELDING 

Ondanks goede intenties van beide kanten kan het zijn dat we het samen niet eens worden. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met OZO om hun klacht met betrekking tot het 

aanmeldproces te bespreken. Indien dit niet voldoende is verwijzen wij door naar een onafhankelijke 

klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht 

kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht 

dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door 

een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen 

wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van 

de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd 

gezag (de bestuurder) van Horizon (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag 

van Horizon is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. 

 

De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 

070 386 16 97, e-mail info@gcbo.nl . Meer informatie over de verdere procedure en eerdere 

uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder ‘Klachten’. 

 

HOOFDSTUK 4      ONDERSTEUNINGSAANBOD 

 

4.1 ONDERWIJSLEERPROCES 

4.1.1 PEDAGOGISCH KLIMAAT 

In het algemeen geldt dat jongeren met een gedragsproblematiek een tekort aan een eigen 

structurerend, probleemoplossend vermogen hebben. De aanpak vraagt vanwege dit tekort om een 

algemene basisaanpak van structuur bieden. Ook moet er bij elk probleem gezocht worden naar 

positieve mogelijkheden, talenten van de individuele jongere, die als compensatiemogelijkheden 

aangewend kunnen worden. Op deze manier kan er bij de jongere gewerkt worden aan 

competentievergroting en kunnen zijn/haar draagkracht en veerkracht versterkt worden. De jongere 

moet uitgedaagd worden door een adequaat schoolklimaat te bieden. 

 

Klassen bestaan uit gemiddeld 10 leerlingen. De aanpak van de docent en de inrichting van lokaal 

sluit aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen uit de klas. Om een goed pedagogisch 

mailto:info@gcbo.nl
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klimaat neer te zetten wordt er bij het indelen van de klassen rekening gehouden met de 

problematiek en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. In de bovenbouw is er over het 

algemeen wat meer diversiteit binnen de groepen, omdat er ook rekening wordt gehouden met het 

uitstroomprofiel en omdat leerlingen gaan toewerken naar het MBO, waar de groepen leerlingen ook 

meer divers zullen zijn. 

4.1.2 DIDACTISCH KLIMAAT  

Bij de indeling van de klassen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Er kunnen 

zowel basis- als kaderberoeps leerlingen in één klas zitten. De leerlingen krijgen onderwijs 

aangeboden vanuit het Directe Instructie Model (DIM). Lesdoelen zijn zichtbaar voor de leerlingen en 

worden na iedere les geëvalueerd. Leerlingen hebben regelmatig inzage in eigen resultaten via he 

leerlingvolgsysteem SOMtoday. Deze resultaten worden door leerkracht en intern begeleider 

nauwlettend in de gaten gehouden en eens per maand besproken tijdens een leerlingbespreking. 

 

Indien nodig worden in het leerproces aanpassingen gedaan wat betreft leerstof, leertijd en/of 

niveau. Het schooljaar is verdeeld in drie perioden. Per periode krijgen de leerlingen volgens het PTO 

of PTA toetsen aangeboden om hun voortgang te kunnen aantonen. Elke periode wordt afgesloten 

met een toetsweek. De resultaten van de perioden worden vastgelegd in het voor ouders en 

leerlingen toegankelijke leerlingvolgsysteem en het schoolrapport. Dit wordt tevens besproken met 

leerling en ouders/verzorgers.  

 

Het Schreuder College Slinge gebruikt tevens het methodeonafhankelijke CITO-VAS 

leerlingvolgsysteem (volg en adviessysteem). De resultaten uit zowel de methodegebonden toetsen 

als de CITO-resultaten kunnen worden gebruikt om te bepalen of de leerling op het juiste niveau 

werkt.  

4.2 ONDERSTEUNINGSAANBOD 

4.2.1 REGULIERE ONDERSTEUNING 

Er wordt onderwijs gegeven in klassen van gemiddeld 10 leerlingen met een vaste leerkracht (of 

twee vaste parttimers) die elke dag voor de klas staat en alle vakken geeft. Alleen voor lichamelijke 

opvoeding (LO) en in de onderbouw algemene techniek (AT) is er een vakleerkracht. In de 

bovenbouw wordt bij sommige uitstroomprofielen les gegeven door praktijkdocenten, waardoor er 

meer docenten betrokken zijn bij de groep. 

 

De klas volgt de hele dag les in hetzelfde lokaal. In de bovenbouw wordt bij sommige 

uitstroomprofielen gebruik gemaakt van een theorie- en een praktijklokaal. Elke dag zijn de begin- en 

eindtijd hetzelfde evenals de pauzetijden. Alle leerlingen houden pauze op school, behalve de 

vierdejaars leerlingen. Er zijn geen tussenuren. 

 

In de klas is het rooster van de dag duidelijk zichtbaar, waarop precies zichtbaar is welke vakken er 

op welke momenten op het programma staan. Eventueel huiswerk wordt ook duidelijk 

gecommuniceerd en waar nodig opgeschreven. In de klas is een time-out tafel aanwezig, waar een 

leerling even kan gaan zitten als het hem/haar niet lukt om rustig aan het werk te zijn. De leerling zit 

aan deze tafel met zijn gezicht naar de muur, zodat er weinig zicht is op prikkels in de klas. 



 

Binnen de school is naast het onderwijzend personeel ook onderwijsondersteunend personeel 

aanwezig. Zo zijn er mediators werkzaam, die bemiddelen bij conflictsituaties en leerlingen 

ondersteunen op het moment van grensoverschrijdend gedrag. Wanneer een leerling het moeilijk 

vindt om in de klas aan het werk te gaan of de regels te volgen, kan deze een time-out nemen bij de 

mediator. Hier kan de leerling tot rust komen en/of even in gesprek gaan, zodat de leerling daarna 

weer de les kan volgen. Soms worden leerlingen, na grensoverschrijdend gedrag, in een time-out 

school geplaatst, wat inhoudt dat ze tijdelijk meedraaien in een andere klas, tot er een gesprek is 

geweest en zij weer in de eigen klas kunnen meedraaien. Tevens hebben de mediators wekelijks 

overleg met de gedragswetenschapper om leerlingproblematiek te bespreken. 

 

De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en klimaat binnen de 

school. De gedragswetenschapper volgt de leerling op pedagogisch gebied middels het organiseren 

van een frequente leerlingbespreking met de leerkracht waarin de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de leerling centraal staat. Middels observaties coacht en begeleidt de gedragswetenschapper de 

leerkracht en ondersteunt de leerkracht op het gebied van individuele leerlingproblematiek, de 

groepsdynamiek en de interactie tussen leerkracht en leerling. De gedragswetenschapper kan waar 

nodig diagnostisch onderzoek uitvoeren, te denken valt aan beroepskeuzeonderzoek, interpretatie 

van een gedragsvragenlijst (TRF), afname van de Nio. Daarnaast ondersteunt de 

gedragswetenschapper bij het opstellen van het OPP. We werken binnen school met de methode 

Master!. Het doel van deze methodiek is leerlingen meer regie te geven over hun (onderwijs) 

ontwikkelingsproces. Leerlingen bepalen zelf, in overleg met hun kernteam, aan welke 

ontwikkellijnen ze willen werken. De leerlingen krijgen een mybox die werkt als een portfolio. Hierin 

houden ze hun ontwikkeling bij. Voor geïnteresseerde ouders is er een regiebox. 

 

De intern begeleider draagt zorg voor het didactische beleid en klimaat binnen de school. De intern 

begeleider volgt de leerling op didactisch gebied. Middels observaties coacht en begeleidt de intern 

begeleider de leerkracht en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen van het OPP 

(ontwikkelingsperspectief plan). De intern begeleider houdt de vorderingen van de leerlingen bij en is 

verantwoordelijk voor de leermiddelen en het leerlingvolgsysteem (Cito). 

 

De schoolmaatschappelijk deskundige richt zich op het onderhouden van contacten met externe 

(zorg)instanties en ouders. De maatschappelijk deskundige is een belangrijke gesprekspartner voor 

ouders en biedt mogelijk pedagogische ondersteuning aan ouders in hun opvoedkundige taak. 

Daarnaast is de maatschappelijk deskundige in staat ouders advies te geven en te helpen bij de 

aanmelding met betrekking tot extra zorg en ondersteuning vanuit zorginstanties en het 

leerlingenvervoer. Tevens is zij de aandachtfunctionaris op het gebied van Radicalisering en Veilig 

thuis (voorheen meldcode kindermishandeling). De schoolmaatschappelijk deskundige onderhoudt 

contact met de leerplichtambtenaar omtrent het verzuim van leerlingen. Daarnaast onderhoudt de 

schoolmaatschappelijk deskundige contact met de Koers-consulent.  

 

Bovenstaande disciplines, de gedragswetenschapper, intern begeleider en schoolmaatschappelijk 

deskundige, maken samen met de schoolleider deel uit van de CvB. De schoolleider is de voorzitter 

en is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. De CvB buigt zich wekelijks over 

leerlingzaken en beleidsmatige zaken die vanuit de gedragswetenschapper, intern begeleider of 



maatschappelijk deskundige worden ingebracht in de CVB. 

 

Daarnaast zijn er twee vaktherapeuten aanwezig, die therapie aanbieden ter bevordering van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van creatieve werkvormen. De aanmelding loopt via de 

CvB. De vaktherapeut biedt leerkrachten ondersteuning op het gebied van groepsdynamiek en lessen 

sociale vaardigheid. Ook is het mogelijk dat ze een groepstraining zoals Make a Move, Girlstalk of 

Meidenvenijn bieden. 

  

Voor de leerlingen die stage (gaan) lopen, is er op school een stage/uitstroom coördinator aanwezig, 

die de leerlingen die stage lopen begeleidt, contact onderhoudt met het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen, en leerlingen richting vervolgonderwijs begeleidt. 

4.2.2 INTENSIEVE ONDERSTEUNING 

Zoals eerder beschreven kan het voorkomen dat bij de aanmelding wordt besloten dat de 

ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan de reguliere ondersteuning die het Schreuder 

College kan bieden. Ook kan gedurende de schoolloopbaan de ondersteuningsbehoefte van een 

leerling intensiever worden. In deze gevallen wordt bekeken wat er voor nodig is om plaatsing 

danwel voortzetting van de loopbaan te realiseren. Hierbij wordt altijd het perspectief van de leerling 

voor ogen gehouden. Extra inzet door school of externen is hierbij nodig. Te denken valt aan: 

• Extra inzet mediator als leerlingcoach 

• Agressieregulatietraining 

• Extra ondersteuning bij taalproblematiek 

• Diagnostiek die nodig is om het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten 

• Kortdurende behandeling 

• Samenwerking met externen (zie 4.2.3.) 

 

Wanneer deze intensieve ondersteuning nodig is zal meestal worden samengewerkt met externen. 

Als bij aanmelding blijkt dat intensieve ondersteuning gewenst is dan moet samen met het 

samenwerkingsverband of de gemeente afspraken gemaakt worden over financiering of het inzetten 

van een externe hulpverleningsinstantie. 

4.2.3 SAMENWERKING EXTERNEN 

Naast de door school geboden zorg, staat het Schreuder College Slinge altijd open voor 

samenwerking met externe (hulpverenings)instanties. Onze visie is door het creëren van synergie de 

leerling zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast wordt er samengewerkt met vaste 

ketenpartners: 

De wijkagent, leerplichtambtenaar, consulent vanuit het samenwerkingsverband, 

schoolverpleegkundige (Centrum voor jeugd en gezin), jongerenwerk op Zuid (JOZ) en 

gezondheidscoach (Youz) zijn vaste samenwerkingspartners met wie de CvB een aantal keer per jaar 

overleg heeft. 

 

Daarnaast werkt het Schreuder College Slinge dankzij een aanbesteding van de gemeente Rotterdam 

samen met Pameijer. Het gaat hierbij om zowel groeps- als individuele ondersteuning. Overleg en 

aanmelding verloopt via de CvB en altijd met toestemming van de leerling en ouder(s)/verzorger(s). 

 



Ook wordt er samengewerkt met andere zorginstanties die betrokken zijn bij individuele leerlingen, 

zoals jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), het wijkteam of de Waag. 

4.3 OUDERCONTACTEN 

4.3.1 OUDERBETROKKENHEID 

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school; uit diverse 

onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten 

van leerlingen. 

 

Tijdens het intakegesprek met de schoolleider of een lid van het CvB worden de praktische zaken 

over school en de samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en eventuele hulpverlening besproken.  

Vervolgens plant de mentor met nieuwe leerlingen en diens ouder(s)/verzorger(s)  een 

kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek worden afspraken vastgelegd over de 

manier van samenwerken en over ieders verantwoordelijkheden binnen die samenwerking. Een 

geregeld contact wordt op prijs gesteld, dit kan in een persoonlijk gesprek maar ook per telefoon of 

per mail. Binnen 6 weken na de start van de schoolloopbaan op het Schreuder College Slinge wordt 

het ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld en besproken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en 

eventueel betrokken hulpverlening. Informatie uit het dossier wordt hier in beschreven, aangevuld 

met geobserveerde informatie en informatie vanuit ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Hierin worden 

ook de door de leerling gekozen ontwikkellijnen met een plan van aanpak beschreven. Drie keer in 

het jaar worden de ontwikkellijnen met het kernteam besproken. Een kernteam kan bestaan uit de 

ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlening. Leerlingen presenteren hun ontwikkelingsproces aan hun 

kernteam. Tijdens het 3e kernteamgesprek wordt het OPP geëvalueerd.  

 

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderavonden. Deze bijeenkomsten zijn soms 

gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast is 

een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over een leerling te praten. Een aantal keren per 

jaar verschijnt de nieuwsbrief om ouders te informeren over geplande activiteiten en de gang van 

zaken op school. De meest recente informatie is te vinden op onze website: 

http://www.horizon.eu/horizon-locaties.  

4.3.2         MEDEZEGGENSCHAP 

De scholen binnen het cluster VSO (voorgezet speciaal onderwijs) hebben een gezamenlijke 

medezeggenschapsraad (MR). De MR is samengesteld uit ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. De 

MR heeft instemmings- en adviesrecht op de betreffende VSO-locaties. 

 

Horizon heeft ook een bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die 

regelmatig met de bestuurder over algemene beleidszaken overlegt. De GMR wordt gevormd door 

een afvaardiging van ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de Medezeggenschapsraden op 

schoolniveau. Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt uw contact opnemen 

met de schoolleider. 

  

4.4 VEILIGHEID 

http://www.horizon.eu/horizon-locaties


De school heeft een veiligheidsbeleid, gebaseerd op de visie van Horizon op veiligheid, dat is 

verankerd in het dagelijkse beleid. Het beleid bestaat uit een set samenhangende maatregelen, 

gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten.  

4.4.1 VEILIGE SCHOOL 

De school zorgt voor het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen middels het opstellen en 

uitvoeren van een schoolveiligheidsplan en het inzetten van professionele mediators. De collega’s 

spelen een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school.  Alle leerkrachten en 

onderwijs ondersteunend personeel volgen elk jaar de training Veilig Vakmanschap om agressie in 

een vroeg stadium te signaleren en voorkomen en worden daarnaast getraind in het omgaan met dit 

gedrag. Hierbij staat centraal dat we de-escalerend werken en leerlingen bij zichzelf en elkaar 

signalen van (oplopende) boosheid leren herkennen. Incidenten worden geregistreerd en 

geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te 

optimaliseren. 

 

Binnen de school is er altijd voldoende toezicht aanwezig, zo zijn er pleinwachten aanwezig voor 

schooltijd en tijdens de pauzetijden die zicht houden op de leerlingen. De leerlingen pauzeren 

volgens een rooster op het plein of in de aula. De  vierdejaars leerlingen pauzeren buiten het 

schoolterrein.  Het Schreuder College Slinge mag sinds april 2013 het predicaat Veilige School voeren. 

Dit houdt in dat deze locatie aan alle veiligheidseisen voldoet die aan een schoollocatie wordt 

gesteld. In juni 2016 is de locatie opnieuw geauditeerd en dit heeft wederom een positief resultaat 

opgeleverd. 

4.4.2 LEERKLIMAAT 

Veiligheid is een basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen en tot leren te komen. Om te kunnen 

monitoren of leerlingen zich op en rond school veilig voelen en of ze tot leren komen, wordt twee 

keer per jaar het leerklimaat afgenomen bij de leerlingen. De leerlingen vullen anoniem een 

vragenlijst in, waarbij ze aangeven in welke klas ze zitten en ze volgende elementen beoordelen: 

ondersteuning die je krijgt van de docent, wat je hier leert, de sfeer in de klas, hoe de klas eruitziet, 

de regels in de klas en geven een rapportcijfer voor de veiligheid op school. De leerlingen beoordelen 

in oktober 2022 de veiligheid op school met een 8,1.  

4.4.3 PESTCOÖRDINATOR 

Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Binnen 

school hebben we twee anti-pestcoördinatoren. Wanneer pestgedrag wordt geobserveerd of gemeld 

wordt de anti-pestcoördinator betrokken en wordt er met de betrokkenen een pestprotocol opgezet 

met als doel leerlingen te horen en ouders in te lichten om uiteindelijk het pesten te stoppen 

4.4.4 PRIVACY 

Het Schreuder College Slinge hanteert de wettelijke eisen rondom privacy. Voor elke leerling wordt 

een leerlingdossier samengesteld. In het dossier worden persoons-en onderwijsgegevens vastgelegd 

zolang uw kind onderwijs bij ons volgt (denk hierbij aan het perspectiefplan en toets scores).  

 



Bij leerlingen jonger dan 16 jaar heeft een ouder met gezag, namens de leerling, recht op inzage in 

het leerlingdossier.  Leerlingen van 16 jaar en ouder hebben zelf recht op inzage in hun 

leerlingdossier. Zij kunnen toestemming voor inzage aan de ouder met gezag weigeren. De Inspectie 

van het Onderwijs heeft altijd toegang tot dossiers.  

 

Medewerkers van Horizon die betrokken zijn bij het onderwijs (en de jeugdhulp) van uw kind hebben 

toegang tot het dossier en hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

Meer informatie over dossiervorming en de regels rondom inzage zijn te vinden in het privacybeleid 

en op de website van Horizon.  

4.4.5 VEILIG THUIS 

Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

(www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of 

kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis. Ouder(s)/verzorger(s) worden 

altijd ingelicht over een melding bij Veilig Thuis. 

 

4.5 UITSTROOM/DOORSTROOM 

Iedere leerling van het Schreuder College Slinge heeft een persoonlijk OPP gericht op 

vervolgonderwijs. Na het behalen van het VMBO diploma op BB of KB niveau, stroomt een leerling 

uit naar het MBO op niveau 2 t/m 4. Ter ondersteuning van deze keuze wordt in het derde jaar bij de 

leerlingen een beroepskeuzetest afgenomen, daarnaast is er een uitstroomcoördinator die de 

leerling en ouder(s)/verzorger(s) ondersteunt bij het uitstroomproces. Dit gebeurt middels een 

ouderavond en eventuele individuele gesprekken.  

 

Op het moment dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet meer passend is bij het VSO 

cluster 4 onderwijs, wordt er samen met ouder(s)/verzorger(s) en het betrokken 

samenwerkingsverband gekeken naar een passende reguliere school.  

 

Als het uitstroomperspectief of de leerroute zoals aangeboden op het Schreuder College Slinge niet 

meer passend is, wordt er met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en het betrokken 

samenwerkingsverband gekeken naar een passende uitstroombestemming.  

 


