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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van Taalbrug College. Onze school biedt twee leerroutes
aan; Arbeid en Vervolgonderwijs. Daarnaast hebben we een ambulante dienst
(AD). Beide leerroutes en de ambulante dienst hebben dezelfde missie en visie,
er gelden dezelfde regels en afspraken. De inhoud van het onderwijs is afgestemd
op de behoeften van de leerlingen. We onderscheiden zeven leerwegen binnen
de twee leerroutes, waarover meer in het onderwijsinhoudelijke gedeelte in deze
gids.

De schoolgids is opgesplitst in drie delen:
1. Een praktisch deel met informatie over regels, afspraken en lestijden.
2. Een inhoudelijk deel over het onderwijs in de leerroutes.
3. Een derde deel met informatie over bestuur, organisatie en samenwerkingspartners.
Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn in onze informatieverstrekking. Mocht u desondanks nog informatie missen, dan horen wij dit graag van u.

Naast deze schoolgids verschijnen de volgende katernen, die jaarlijks worden
aangepast:
- Schoolresultaten.
- Activiteiten buiten de les.
- Planning.

Maaike Jacobs
Jean van Ham

Mei 2022
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Deel 1 Praktische zaken

1.1 Schooltijden en belangrijke data
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.40 tot 15.00 uur
Woensdag: 08.40 tot 12.40 uur
De lestijden voor leerlingen in de bovenbouw van leerroute Vervolgonderwijs
kunnen afwijken:
Woensdagmiddag lestijden
6e lesuur 13.10 tot 14.00
7e lesuur 14.00 tot 14.50
8e lesuur 14.50 tot 15.35
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8e lesuur 15.00 tot 15.50
Voor het lesrooster van de individuele leerling verwijzen we naar het lesrooster
van de afzonderlijke groepen. Deze worden uitgereikt aan de leerlingen bij de
start van het schooljaar en zijn ook te vinden in SOMToday.
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Schooltijden voor leerlingen die naar symbioseonderwijs gaan (Vakcollege Eindhoven of De Rooi Pannen) kunnen afwijken.
Het vakantierooster inclusief studiedagen 2022-2023 staat op de website van het
Taalbrug College. (Katern Planning).

1.2 Contacten met ouder(s)/verzorger(s) en medezeggenschap
De medezeggenschapsraad
Taalbrug College valt onder het bevoegd gezag van Vitus Zuid. Er is een medezeggenschapsraad (MR), waarin werknemers en ouder(s)/verzorger(s) van alle scholen van Vitus Zuid vertegenwoordigd zijn. De bevoegdheden van de MR liggen
vooral bij beleidspunten die gelden voor alle scholen van Vitus Zuid, waaronder:
 het bestuursformatieplan,
 het personeelsbeleid en regelingen voor personeel,
 de grondslag van de stichting.
U kunt de vergaderingen van de MR bijwonen, mits er geen privacy gebonden
items worden besproken. De data van de vergaderingen zijn te vinden op de website van Vitus Zuid, evenals de agenda. De notulen zijn opvraagbaar bij de bestuurssecretaris en mocht u een vergadering willen bijwonen, neem dan contact
op met de bestuurssecretaris: m.jenniskens@vituszuid.nl.
De deelraad
Naast de MR van Vitus Zuid kent de school een eigen medezeggenschapsorgaan;
de deelraad. Hierin zijn personeel en ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd.
De bevoegdheden van de deelraad liggen vooral bij beleidspunten die gelden
voor Taalbrug College. Personeel en ouder(s)/verzorger(s) kunnen hierdoor het
beleid van de school mede bepalen. U kunt hierbij denken aan:
 Het schoolplan.
 De schoolbegroting.
 Het formatieplan van de school.
Medezeggenschap staat naast beleidsvrijheid van bestuur en management. Bestuur en management zijn verplicht de deelraad te informeren over medezeggenschap. In het Reglement voor Medezeggenschap wordt de deelraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten (Artikel 22). Een aantal besluiten vraagt ook om instemming van
de deelraad (Artikel 21).
Indien u geïnteresseerd bent in de volledige tekst van het reglement van de deelraad, kunt u deze opvragen bij de administratie ( info@taalbrug.nl ) of bij de deelraad. ( deelraad@taalbrugcollege.nl )
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De deelraad is ook terug te vinden op onze website www.taalbrugcollege.nl. De
contactpersoon voor de deelraad is de secretaris.
Ouderavonden
Zo snel mogelijk na de start van een schooljaar wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd waarin de werkwijze van het nieuwe schooljaar wordt uitgelegd. Daarnaast wordt driemaal per schooljaar, aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en het rapport, met ouder(s)/verzorger(s) besproken hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. Tijdens deze gesprekken staan toekomstperspectief en nieuwe aandachtspunten centraal.
Onze school kent geen aparte spreekuren buiten de ouderavonden en bijeenkomsten.
Wilt u een teamleider of mentor spreken dan bent u altijd van harte welkom. Wij
raden u aan hiervoor een afspraak te maken. Wij hopen dat er veel vragen al
kunnen worden beantwoord door de mentoren.
Contact mentoren
Elke groep heeft een mentor. De mentor is een belangrijke schakel tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en de school. De mentor is vaak in staat uw vragen
(eventueel na contact met collegae) direct te beantwoorden. Ook voor een persoonlijk gesprek kunt u bij de mentor terecht. De mentoren (en overige leerkrachten) zijn vanwege hun lesgevende taak niet bereikbaar tijdens lestijden. U kunt
contact met hen opnemen vóór of ná schooltijd. Ook u kunt een briefje met de
leerling meegeven of een e-mail sturen.
Het mailadres van alle medewerkers is als volgt: voorletter.(tussenvoegsel)achternaam@taalbrugcollege.nl → b.voorbeeld@taalbrugcollege.nl
Informatieverstrekking aan ouder(s)/verzorger(s)
Om goed met elkaar samen te werken is het van belang dat ouder(s)/verzorger(s)
en school elkaar blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen van de leerling. Daarom informeren wij u over relevante zaken die de leerling en de schoolorganisatie betreffen zoals, schoolprestaties, voortgangsrapportages, ouderavonden, toestemming voor onderzoek, nieuwsbrieven etc. Van u verwachten
wij dat u de school tijdig informeert over belangrijke ontwikkelingen thuis die van
invloed kunnen zijn op het onderwijsleerproces van de leerling.
Ook in geval van echtscheiding heeft u recht op bepaalde informatie over uw
zoon of dochter. De school zal beide ouder(s)/verzorger(s) die na de echtscheiding ouderlijk gezag hebben op een gelijke wijze en (indien mogelijk) op eenzelfde tijdstip informeren. Als één ouder is belast met het ouderlijk gezag, dan
informeert de school in eerste instantie alleen de ouder met gezag. De ouder met
gezag is wettelijk verplicht de informatie van school door te geven aan de ouder
die niet met het gezag is belast. Als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie
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van de school wenst, kan dit door een gesprek aan te vragen bij de directie van
de school. In een voorkomend gesprek zal echter geen informatie worden verstrekt die ook niet aan de ouder met ouderlijk gezag verstrekt zal worden. De
directie kan informatie weigeren als dit niet in het belang is van de leerling.
In geval van voogdijschap zal de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op
eenzelfde wijze verlopen als de informatieverstrekking aan de ouder met ouderlijk gezag.
De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. De school verstrekt
daarom geen informatie aan de nieuwe relatie, tenzij de ouder met gezag hierin
toestemming verleent en tevens aanwezig is bij het gesprek.

1.3 Regels en afspraken
Taxivervoer
Ouder(s)/verzorger(s) en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van
het (taxi)vervoer. De school kan hierin adviseren en behulpzaam zijn. Een brief
over het taxivervoer is via de school op te vragen.
Ziekmelding en schoolverzuim
Ouder(s)/verzorger(s) wordt verzocht om de leerling tussen 8.00 uur en 8.45 uur
af te melden. Dit kan op de volgende manieren:
 Telefonisch: 040 - 290 23 45.
 Via de website van school: www.taalbrugcollege.nl onder de link ‘ziekmelding’. Geef bij afmelding een opgaaf van reden. Deze reden wordt in ons
leerlingvolgsysteem vermeld. Wanneer er geen contact is opgenomen
met betrekking tot de afwezigheid, zal de school contact opnemen met
de ouder(s)/verzorger(s). De leerlingen worden dan geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem met reden ‘ongeoorloofd verzuim’. Wanneer verzuim zonder aanwijsbare redenen regelmatig voorkomt gaan we in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling en is de school wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar van de gemeente, waarin de leerling
woont, van dit verzuim op de hoogte te stellen.
Ook op de symbioseschool (Vakcollege Eindhoven) dient de leerling ziek- of afgemeld te worden. De telefoonnummers van deze school vindt u op de laatste pagina van deze schoolgids.
Verlof aanvragen
Als uw zoon/dochter onder schooltijd een afspraak heeft bij tandarts, huisarts of
specialist, dient u een verlofbrief in te vullen. Wij verzoeken u met klem om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het verlofformulier vindt u
op onze website.
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Ook als uw zoon/dochter vrij wil voor een speciale gelegenheid, zoals een bruiloft, vult u de verlofbrief in. Het verlenen van verlof is ter beoordeling van de
teamleider. Formulieren voor hiervoor zijn op te vragen bij de administratie en
op de website van Taalbrug College.
Verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
De school is geen voorstander van het meenemen van duur speelgoed, apparatuur of sieraden naar school. School aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, of beschadiging van dergelijke spullen. Voor verlies of diefstal van
dergelijke spullen is de school niet verzekerd. Schadeloosstelling van kostbare eigendommen door beschadiging van leerlingen onderling behoort niet tot de verzekeringspolis van de school. Dergelijke aansprakelijkheid valt onder de particulier WA-verzekering van de individuele leerling.
Lunch
Tijdens de middagpauze eten de leerlingen hun meegebrachte lunchpakket in de
aula of in andere daarvoor aangewezen ruimtes of schoolpleinen. De leerlingen
hebben de mogelijkheid om drinken, soep en versnaperingen te kopen in “Het
Winkeltje” in de leerlingenaula’s van de school. Tijdens de pauze kunnen leerlingen naar buiten op het schoolplein, waar toezicht is.
Arbowetgeving en aanschaf van werkkleding
De Arbowetgeving schrijft voor dat in bedrijfsruimten en werkplaatsen het dragen van veiligheidsschoenen en deugdelijke werkkleding verplicht is, evenals bescherming voor het gehoor in de ruimten waar houtbewerking machines aanwezig zijn. Deze wetgeving is ook van toepassing voor de praktijklokalen op het Vakcollege Eindhoven en voor bedrijven waar de leerlingen stage gaan lopen.
Voor het Vakcollege wordt de aanvraag voor vakkleding georganiseerd door de
school in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Op het Vakcollege
moeten de leerlingen ook een eigen gereedschapskist aanschaffen.
Gehoorbeschermers worden door het Vakcollege gratis ter beschikking gesteld.
Voor een aantal richtingen zijn leerlingen verplicht zelf werkkleding of schoenen
aan te schaffen:
Voor de Branchegerichte cursus “Heftruckchauffeur”:
 Verplicht aanschaffen van veiligheidsschoenen met stalen neuzen*.
* Wij adviseren om veiligheidsschoenen bij BATA (fabriekswinkel) in Best aan te
schaffen (diverse prijsklassen, groot assortiment).
Voor de praktijklessen koken en techniek zijn schorten en stofjassen verplicht.
Deze werkkleding wordt door de school verstrekt. Deze werkkleding blijft eigendom van de school.
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Bij normaal gebruik gaat deze kleding geruime tijd mee. Bij onachtzaam gebruik
door de leerling zal een rekening bij de ouder(s)/verzorger(s) worden ingediend.
Kluisjes
Leerlingen kunnen een kluisje huren om waardevolle spullen in op te bergen.
Zij kunnen dit aanvragen bij de mentor. Het reglement voor het huren van kluisjes
kunt u opvragen bij de mentor.
Verklaring omtrent het gedrag
Het kan zijn dat een stagebedrijf vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente, de kosten hiervan komen
voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s).
Verzekeringen
Voor alle leerlingen, personeel en vrijwilligers heeft de school een ongevallenverzekering, stageverzekering, reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Bij ongevallen of schade dient eerst de eigen verzekering aangesproken te worden, alvorens de geleden schade te kunnen claimen bij de aanvullende
verzekering van de school. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij
beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun zoon/dochter extra verzekeren tegen noodzakelijke tandheelkundige
hulp bij een ongeval of een uitkering bij blijvend letsel ten gevolge van een ongeval.
Het komt nogal eens voor dat zorgverzekeraars of audiologische centra hoortoestellen in bruikleen geven als proeftoestel.
In dat geval dienen de gebruikers zelf voor een verzekering te zorgen. Niet altijd
valt het gebruik van deze apparatuur onder uw eigen zorgverzekering. Door het
afsluiten van een verzekering t.b.v. proeftoestellen kunnen onverwachte financiele problemen bij schade worden voorkomen. Informatie van een dergelijke verzekering kunt u vinden via de website van de FOSS www.foss-info.nl.
Mobiele telefoon
Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens de les in principe niet toegestaan
tenzij het past bij een opdracht tijdens de les. Indien een leerling tijdens de les
toch zijn telefoon gebruikt kan de leerkracht vragen deze uit te zetten en op
zijn/haar bureau te leggen. Na de les kunnen de leerlingen de telefoon weer meenemen. Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) met klem om NIET tijdens lesuren
met de leerling te bellen. In de pauzes kan er natuurlijk wél gebeld worden. In
dringende gevallen kunt u de school bereiken via het telefoonnummer van de
administratie. De school zorgt ervoor dat de leerling contact met u opneemt.
Medicatie
Wanneer uw zoon of dochter medicatie gebruikt en het van belang is dat de

-8-

TAALBRUG COLLEGE – LEERROUTE

ARBEID

& VERVOLGONDERWIJS

school hiervan op de hoogte is, kunt u een medicatieformulier opvragen en invullen. Het medicatieformulier wordt dan zorgvuldig bijgehouden door de mentor. Het formulier is ook te downloaden op onze website.
Pestprotocol
Taalbrug College wil een veilige school zijn. Om dit te kunnen bewerkstelligen
heeft de school een anti-pestbeleid opgesteld en een vastgesteld pestprotocol.
In dit protocol kunt u lezen hoe wij omgaan met pesten en hoe wij pesten proberen te voorkomen.
Indien u vermoedens heeft dat uw zoon/dochter gepest wordt, verzoeken wij u
contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter of met de orthopedagoog. De volledige tekst van het pestprotocol is te downloaden via de website
van de school of op te vragen via de administratie.
Reiskosten stage/symbioseonderwijs
Voor de kosten van het openbaar vervoer tussen onze school en Vakcollege Eindhoven of de Rooi Pannen staat een vaste vergoeding. Dit geldt alleen indien er
gedurende een lesdag op en neer gereisd moet worden tussen onze school en
het Vakcollege of de Rooi Pannen.
Het vervoer naar stage is voor eigen rekening van de leerling/ouder(s)/verzorger(s). Eventueel kan het reguliere leerling vervoer naar school, verzorgd door de
gemeente, omgezet worden naar het stageadres. Dit is een verantwoordelijkheid
van de ouder(s)/verzorger(s).
Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 75,00.
De school verzorgt ieder jaar activiteiten en uitstapjes die buiten het reguliere
programma van de school vallen. De kosten voor deze activiteiten worden voor
een groot deel door de school betaald vanuit de jaarlijkse begroting. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om het overige deel van de kosten te dekken.
Ieder jaar verschijnt er een katern van activiteiten buiten de les. Dit zijn de activiteiten waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage ingezet wordt om de kosten mede
te financiering.
De ouderbijdrage voor deze activiteiten is altijd vrijwillig. Dit betekent dat alle
leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.
Schorsing en verwijdering
Taalbrug College kent een protocol ‘schorsing en verwijdering’. Dit protocol
treedt in werking als er sprake is van een ernstig incident veroorzaakt door een
leerling.
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Het protocol kent vier stappen:
1. Eerste schriftelijke waarschuwing: bij frequent verbaal en of fysiek geweld, discriminatie en/of intimidatie. De brief wordt door leerling, school
en ouder(s)/verzorger(s) ondertekend.
2. Een schriftelijke officiële waarschuwing: Bij een herhaling van bovenstaande binnen 3 maanden volgt een officiële waarschuwing en hiervan
gaat een kopie naar het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar.
Ook deze brief wordt ondertekend door leerling, school en ouder(s)/verzorger(s).
3. Tijdelijke verwijdering (schorsing van 2 dagen): de eerstvolgende keer na
een officiële waarschuwing, bij verbaal en/of fysiek geweld, discriminatie
of intimidatie en ondertekening van een contract - of in gevallen waarin
het incident zo ernstig is dat tijdelijke verwijdering gerechtvaardigd is volgt een schorsing. Ook deze brief wordt ondertekend door leerling,
school en ouder(s)/verzorger(s) en hiervan gaat een kopie naar het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar.
4. Definitieve verwijdering: meermaals voordoen van een ernstig incident,
dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid van overige leerlingen
of de onderwijskundige voortgang. Ook deze brief wordt ondertekend
door leerling, school en ouder(s)/verzorger(s) en hiervan gaat een kopie
naar het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar.
Schorsing en verwijdering gebeurt in opdracht van de directeur en wordt gemeld bij het bevoegd gezag van de school en de inspectie van het onderwijs.
Privacy en AVG
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij
voldoen hiermee aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit is vastgelegd in het privacyreglement, te vinden op onze website (onder het
kopje ‘Downloads’).
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens, en wat
de rechten zijn van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Dit reglement is met instemming van onze MR vastgesteld.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken
alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de
registratie van deze persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van
ouder(s)/verzorger(s) (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
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De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem.
De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Vitus
Zuid, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in
het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier
mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven,
zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we
vooraf toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s, video-opnames en vlogs van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw
toestemming. Ouder(s)/verzorger(s) mogen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Ouder(s)/verzorger(s) hebben het recht om de gegevens van en over hun
zoon/dochter in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor
de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Voor vragen over privacy of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter, of met de directeur.
Vitus Zuid heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, waarbij
u eveneens met vragen over privacy terecht kunt via fg@vituszuid.nl.
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Klachtenregeling
Binnen onze school is een klachtenregeling van toepassing. Wij streven ernaar
klachten te voorkomen door het verzorgen van goed onderwijs in een fijne sfeer
en een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Ouder(s)/verzorger(s) die klachten hebben over het onderwijs of de begeleiding van hun zoon
of dochter kunnen in eerste instantie bij de mentor terecht. Indien dit niet wenselijk of mogelijk is, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich wenden tot de teamleider. Uiteindelijk is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de directeur.
Als al deze mogelijkheden niet leiden tot het oplossen van uw klacht, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. De volledige tekst van de klachtenregeling
is te vinden op onze website (onder het kopje ‘Downloads’ of op te vragen via de
administratie.
Op Taalbrug College zijn de volgende personen aangesteld als contactpersonen
bij klachten. Zij kunnen u doorverwijzen naar vertrouwenspersonen of meer informatie geven omtrent de klachtenregeling.
Interne contactpersonen
Lieke Kuppens
Rinie van de Ven
Jeroen Vooren
Judith Hessels
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Deel 2 Onderwijsinhoudelijke zaken

2.1 Inleiding
Taalbrug College biedt Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een
communicatieve ondersteuningsbehoefte. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat
wordt gewerkt aan de communicatieve redzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van slechthorende leerlingen (SH) of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), daarbij staat de individuele behoefte van iedere leerling centraal.
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid en eigenaarschap
van het leerproces. De leerlingen worden voorbereid op een succesvolle stap
naar vervolgonderwijs (MBO) of de arbeidsmarkt. Ontwikkelen van kennis en
competenties, vaardigheden en attituden, passend bij deze overstap, vormen
daarbij de basis.
Het onderwijs is georganiseerd in twee leerroutes en zeven leerwegen. Het onderwijsaanbod is afhankelijk van het uitstroomprofiel van de leerling.
Leerroute Vervolgonderwijs
 VMBO Nieuwe Leerweg
 Leerweg VMBO kader
 Leerweg VMBO basis
 Leerweg Entree
Leerroute Arbeid
 Leerweg Arbeid Regulier
 Leerweg Arbeid Beschut
 Leerweg Arbeidsmatige Dagbesteding
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De karakteristieken van elke leerweg hebben een relatie met:
 Het onderwijsaanbod c.q. kerndoelen.
 Activiteiten die worden ondernomen.
 Belevingswereld van de leerling.
 De ondersteuning en aanpak die geboden wordt.

2.2 Onderwijsarrangementen en Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen met een beperking zijn er in het kader van Passend Onderwijs
speciale onderwijsarrangementen. Een onderwijsarrangement is een vorm van
extra ondersteuning die wordt toegekend door de Commissie van Onderzoek
(CVO). Deze commissie komt bijeen, nadat er overleg geweest is tussen de verwijzende school, de ouder(s)/verzorger(s) en Taalbrug College. Nadat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met een gehoorbeperking, taalontwikkelingsstoornis, een stoornis in het autistisch spectrum of een combinatie van bovengenoemde beperkingen, bespreekt de commissie welke ondersteuning voor de betrokken leerling het meest passend is.
Voor het vaststellen van de onderwijsbehoefte wordt er gekeken naar vijf onderdelen:
 De extra tijd die een leerling nodig heeft.
 Het onderwijsprogramma van de school en de (speciale) materialen en/of
methoden die nodig zijn voor de leerling.
 De benodigde expertise, kennis en vaardigheden van leerkrachten om de
leerling te kunnen ondersteunen.
 De aanpassingen die nodig zijn in het lokaal of op de school.
 De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) en omgeving en de mogelijke
samenwerking met hen.
De CVO geeft op basis van bovengenoemde onderdelen een onderwijsarrangement af. De arrangementen zijn als volgt gekwalificeerd:
 Ondersteuningsarrangement: de leerling gaat naar een reguliere school
met extra ondersteuning op locatie.
 Onderwijsarrangement: de leerling gaat naar een school voor voortgezet
speciaal onderwijs.
In het geval van een ondersteuningsarrangement wordt op basis van het startdocument van de CVO een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt beschreven wat
de reguliere school, de ambulante dienst van de Taalbrug en de ouder(s)/verzorger(s)/leerling gaan doen om de leerling en/of leerkracht te ondersteunen. In geval van een onderwijsarrangement, en dus toelating op het VSO, wordt er voor
de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van het startdocument van de CVO.
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De arrangementen gelden in principe voor de hele schoolperiode maar worden
minimaal jaarlijks geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan het type arrangement tijdens de schoolloopbaan worden bijgesteld.
Taalbrug College werkt met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit document is
een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde periode en het te verwachten uitstroomniveau van de leerling. Door instroomniveau en uitstroomniveau te verbinden ontstaat een ontwikkelingslijn.
Het OPP biedt de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven én is een geschikt instrument voor de afstemming en communicatie tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Daarnaast biedt het
OPP de mogelijkheid om de structuur van zorg en begeleiding te optimaliseren.
Gedurende de schoolloopbaan in het VSO, heeft de Commissie van Begeleiding
(CvB) de taak om het ontwikkelingsperspectief van de leerling te blijven volgen
en indien nodig, bij te stellen. Het volgen van de leerling en zijn ontwikkelingsperspectief gebeurt aan de hand van de leerlijnen die aansluiten bij het uitstroomprofiel van de betrokken leerling.
De cluster 2 aanpak
Als cluster 2 school richt Taalbrug College zich expliciet op het ontwikkelen van
de communicatieve vaardigheden en redzaamheid binnen de kerndoelen van de
Nederlandse taal en communicatie. Ook willen we onderscheidend zijn in de uitwerking van de leergebied overstijgende kerndoelen:
 Leren leren.
 Leren taken uitvoeren.
 Leren functioneren in sociale situaties.
 Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.
Solo-apparatuur
Indien het voor een leerling nodig is om solo-apparatuur te gebruiken in de klas,
dient verzoek tot gebruik via de Commissie van Begeleiding van de betrokken
fase te worden aangevraagd. Solo-apparatuur kan alleen worden verstrekt als er
met een audiologisch onderzoek aangetoond is dat dit voor de leerling noodzakelijk is.
Bij uitgifte van de solo-apparatuur ondertekent de leerling een overeenkomst. Bij
onzorgvuldig gebruik komen de kosten voor reparatie ten laste van de leerling
c.q. de ouder(s)/verzorger(s). School raadt aan om bij gebruik van solo-apparatuur een extra verzekering af te sluiten (zie hoofdstuk 1.3, onder verzekeringen).

2.3 De uitstroomrichtingen
Binnen het VSO zijn er wettelijk drie mogelijke uitstroomrichtingen vastgesteld.
Taalbrug College biedt alle drie de richtingen aan.
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Diploma- en certificaatgericht voortgezet onderwijs c.q. VMBO, in de
leerroute vervolgonderwijs.



Arbeidsmarktgericht onderwijs in vrije (reguliere) of beschermde arbeid
in de leerroute arbeid. Vanaf schooljaar 2021-2022 verstrekt de school
ook een schooldiploma of een verklaring voor het gevolgde onderwijs.



Onderwijs gericht op arbeidsmatige dagbesteding, in de leerroute arbeid

De realisatie van de uitstroomrichtingen gebeurt door de afzonderlijke leerroutes
met specifieke verantwoordelijkheden en eigen onderwijsinhoud. In welke leerroute een leerling terecht komt hangt af van het startdocument en ontwikkelingsperspectief van de leerling. De mogelijke uitstroomrichting wordt vastgesteld op basis van: capaciteiten, vaardigheden, persoonlijke en didactische ontwikkeling
Wij werken hiervoor nauw samen met de SO-afdeling: Taalbrug Junior. Voor leerlingen die van Taalbrug Junior doorstromen naar Taalbrug College ontstaat op
deze manier een doorgaande leerlijn.
Uitstroomrichting leerroute Vervolgonderwijs
Deze uitstroomrichting is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. Het onderwijs richt zich op kennisontwikkeling, brede persoonlijke
vorming en competentieontwikkeling rond de transitiegebieden ‘leren in regulier
vervolgonderwijs’ (VMBO en MBO) en ‘burgerschapsvaardigheden’.
Leren en oefenen in betekenisvolle contexten en in praktische situaties in een
positief communicatief klimaat is voor deze leerlingen de meest aangewezen
weg.
Binnen deze richting onderscheiden we de volgende leerwegen en niveaus:
 Nieuwe Leerweg (niveau 3 en 4 MBO)
 Leerweg Kaderberoepsgericht (niveau 2, 3 en 4 MBO)
 Leerweg Basisberoepsgericht (niveau 1 en 2 MBO)
 Leerweg Entrée (niveau 1 MBO)
Uitstroomrichtingen leerroute Arbeid
Leerroute Arbeid kent twee uitstoomrichtingen. De uitstroomrichting arbeid en
de uitstroomrichting arbeidsmatige dagbesteding.
Uitstroomrichting Arbeid
Dit uitstroomprofiel is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal
20 jaar, bij wie tijdens de overgang naar het VSO wordt ingeschat dat zij toe te
leiden zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een regulier
VO-diploma te halen. Het onderwijs richt zich op brede persoonlijke vorming en
competentieontwikkeling rond de transitiegebieden: werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.
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Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische situaties in een communicatief
klimaat is voor deze leerlingen de meest aangewezen weg.
Binnen dit profiel onderscheiden we:
 Leerweg Arbeid Regulier
o Arbeid in een regulier bedrijf in combinatie met één of meer landelijk
erkende certificaten.
 Leerweg Arbeid Beschut
o (Beschermde of beschutte) Arbeid in de sociale werkvoorziening.

Uitstroomrichting Arbeidsmatige Dagbesteding
Dit uitstroomprofiel is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal
20 jaar die toegeleid worden naar een voorziening voor arbeidsmatige dagbesteding. Het onderwijs binnen dit profiel richt zich op competentie ontwikkeling
rond wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschapsvorming.
Binnen dit profiel wordt aangeboden:
 Leerweg Arbeidsmatige Dagbesteding.
o Arbeidsmatige dagbesteding in een zorginstelling.

2.4 Leerroutes en leerwegen
In de volgende afbeelding is het onderwijsbouwwerk van Taalbrug College samengevat:
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Leerweg Arbeidsmatige dagbesteding
Het onderwijs in deze leerweg bereidt leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van arbeidsmatige dagbesteding, Deze leerlingen
zijn niet in staat om op de (beschutte) arbeidsmarkt te participeren. Het onderwijs is gericht op persoonlijkheidsvorming, sociale competenties en de redzaamheid van leerlingen in de toekomstige woon-, leef- en werksituatie.
Leerweg Arbeid beschut
Het onderwijs in deze leerweg bereidt leerlingen voor op een baan in de beschutte arbeidsmarkt. Stage is een belangrijk (en verplicht) onderdeel in deze
leerweg. Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen
maar wel kunnen werken onder MBO 1-niveau. Naast kerndoelen voor de verschillende vakgebieden zijn er ook leergebied overstijgende kerndoelen en kerndoelen gericht op de voorbereiding op arbeid.
Leerweg Arbeid
In deze leerweg worden leerlingen voorbereid op een baan in de reguliere arbeidsmarkt. Stage is een belangrijk (en verplicht) onderdeel in deze leerweg. Het
gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen maar wel
kunnen werken onder MBO 1-niveau. Naast kerndoelen voor de verschillende
vakgebieden zijn er ook leergebied overstijgende kerndoelen en kerndoelen gericht op de voorbereiding op arbeid.
Leerweg Entree
Het onderwijs in deze leerweg is gericht op de aansluiting op een entree opleiding, mbo-niveau 1, met uiteindelijk doel door te kunnen stromen naar een MBO
2 opleiding. De leerroute wordt aangeboden binnen de Leerroute Vervolgonderwijs.
Ook via leerroute Arbeid kunnen leerlingen uitstromen naar mbo-niveau 1.
De leerlingen die de Entree-route volgen binnen de leerroute Vervolgonderwijs
krijgen een aangepast programma waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van
cognitieve vaardigheden om de aansluiting naar het MBO mogelijk te maken. Er
wordt minder nadruk gelegd op de praktische vaardigheden.
Leerweg VMBO Basis beroepsgericht
Deze leerweg is bestemd voor vmbo-leerlingen die meer op de praktijk zijn ingesteld. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht
vak.
Het diploma geeft recht van instroom in niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
Leerweg VMBO kader beroepsgericht
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Deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch wat meer aankunnen, maar het
liefst kennis opdoen door met de praktijk bezig te zijn. De leerling doet examen
in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het diploma geeft recht van
instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Nieuwe Leerweg VMBO Theoretisch en praktijkgericht programma
Taalbrug College neemt deel aan de pilot Nieuwe Leerweg. Leerlingen die voorheen theoretisch bezig wilden zijn en examen in 7 vakken (inclusief wiskunde)
wilden en konden doen, vonden hier hun uitdaging. In de Nieuwe Leerweg kunnen de leerlingen zowel theoretisch (6 theorievakken) als praktisch (1 praktijkgericht programma) bezig zijn. Het diploma geeft recht op instroom in niveau 4 van
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

2.5 Leerjaren per leerroute
2.5.1 Leerroute Vervolgonderwijs
Brugjaar leerroute Vervolgonderwijs
De brugklas vormt de overgang van SO naar VSO. We streven ernaar dat de mentor veel lessen geeft aan zijn of haar brugklas. Leerlingen worden voorbereid op
het leren omgaan met een lesrooster waarbij veel vaker gewisseld wordt van
leerkracht dan in het primair onderwijs. Leerlingen leren hoe ze moeten leren,
huiswerk maken en plannen. Ook wordt er gewerkt aan de basisvaardigheden
van taal, rekenen en zelfstandig werken om de overstap naar VMBO goed te kunnen maken. De brugklassen worden zo samengesteld dat er rekening gehouden
wordt met het advies van de school van herkomst, de CVO en het ingeschatte
uitstroomrichting en uitstroomniveau. Aan het eind van het schooljaar wordt geevalueerd en een besluit genomen over de voortgang.
Onderbouw leerroute Vervolgonderwijs
Na de brugklas worden de leerlingen in VMBO 1 geplaatst.
In dit leerjaar maken de leerlingen kennis met vrijwel alle profielen uit het vmboonderwijs.
Aan het eind van de VMBO 2 klas wordt opnieuw de voortgang bepaald.
Dat kan zijn:
 Voortzetting van het onderwijsarrangement met daarbij een definitieve
keuze voor onze school.
 Overstap naar regulier VMBO met een ondersteuningsarrangement.
 Overstap naar een andere vorm van speciaal onderwijs.

- 19
-

TAALBRUG COLLEGE – LEERROUTE

ARBEID

& VERVOLGONDERWIJS

Via de profieloriëntatie en LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding), opgenomen
in het lesprogramma, heeft de leerling zicht gekregen op de vervolgmogelijkheden. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) wordt het niveau bepaald en vastgelegd.
Daarbij wordt ook het ontwikkelingsperspectief en de tot dan toe bereikte resultaten meegenomen. Wanneer de leerling op onze school blijft in een onderwijsarrangement, wordt er gekozen voor basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of de nieuwe leerweg.
Na leerjaar VMBO 1, maar ook tussentijds en in hogere leerjaren, kan een leerling
doorstromen naar het reguliere vmbo of een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs. Er wordt dan opnieuw gekeken welk arrangement het best past
bij deze leerling.
Bovenbouw leerroute Vervolgonderwijs, VMBO 3 en 4
Leerweg Basis- en Kaderberoepsgericht.
Wanneer een leerling is aangewezen op een onderwijsarrangement binnen de
bovenbouw van onze school dan kan het VMBO met een regulier diploma worden afgesloten.
De bovenbouw van het VMBO kent profielen voor de leerlingen die op basis- of
kaderniveau werken. Leerlingen leren dan binnen een gekozen profiel. Ze gaan
werken aan vaste profieldelen en keuzedelen.
Op de website “Vernieuwing VMBO” kunt u meer lezen over de vernieuwingen
vanaf 1 augustus 2016 in het VMBO: http://www.vernieuwingvmbo.nl.
Voor de profielen binnen de Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg én voor de nieuwe leerweg die we aanbieden werken we samen
met regulier onderwijs:
Voor de Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg werken
we samen met:
 Blariacum College voor het profiel:
o Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 Het Vakcollege Eindhoven voor de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
o Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg en Welzijn (ZW)
o Economie en Ondernemen (EO)
 De Rooi Pannen voor de profielen:
o Horeca, Banket en Recreatie (HBR)
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In leerjaar 3 wordt in 2022-2023 gestart met nog twee profielen. MVI en HBR. Dit
heeft te maken met de terugloop van leerlingen en de organisatorische haalbaarheid van het aanbod van profielen.
In 2023-2024 wordt er met het meer generieke profiel D&P gestart, waardoor er
in de komende jaren een goede mogelijkheid blijft bestaan om samen met leerlingen toe te werken naar een goed voorbereide overstap naar het MBO, ook
wanneer het leerlingenaantal terugloopt. Het komend schooljaar zal ook duidelijk worden met welke reguliere school we een samenwerkingsverband aan zullen
gaan, zodat we ook voor dit profiel met reguliere diploma’s de VMBO opleiding
kunnen afsluiten.
Nieuwe Leerweg
Voor de Nieuwe Leerweg heeft onze school een samenwerkingsvorm met het
regulier onderwijs, namelijk met:
 Pleincollege Aloysius/De Roosten
Als voorbereiding op het eindexamen in de Nieuwe Leerweg bestaat het vakkenpakket vanaf de derde klas uit: verplichte vakken, sectorvakken en een keuzeprogramma.
Programma van toetsing en afsluiting
De bovengenoemde leerwegen worden afgesloten met een examenprogramma,
het zogenaamde ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA).
In dit PTA staan alle onderdelen en de manier van toetsen voor elk vak beschreven. Een PTA start in VMBO 3 van de bovenbouw.
De leerling ontvangt een boekje met tekst en uitleg van de PTA-regeling. Dit is
onderdeel van de examenregeling van het reguliere onderwijs. De PTA’s die op
onze school worden afgerond, zijn afgestemd op die van het Vakcollege Eindhoven, de Rooi Pannen, Aloysius/de Roosten en het Blariacum. De leerling moet
voldoen aan de eisen van alle PTA’s van de diverse vakken.
Diploma
Een opleiding op onze school, die wordt afgesloten met een diploma, biedt goede
mogelijkheden op succes binnen het reguliere onderwijs. De doorstromingsmogelijkheden zijn vooral MBO (BOL-BBL) met o.a. de richtingen techniek, verzorging, economie, horeca en recreatie op niveau 2-3-4. Doorstromen naar HAVO
vanuit de theoretische leerweg is ook mogelijk. Met het behalen van voldoende
cijfers bij de schoolonderzoeken en de afsluitende centrale examens wordt voldaan aan de eisen voor een geldig diploma (of certificaten).
Symbiose onderwijs
De leerlingen van de vakopleidingen vmbo-techniek krijgen vaklessen in onze lokalen op het Vakcollege Eindhoven of De Rooi Pannen. Soms vinden de lessen

- 21
-

TAALBRUG COLLEGE – LEERROUTE

ARBEID

& VERVOLGONDERWIJS

daar in een volledige dag plaats en begint en eindigt de schooldag op Vakcollege
Eindhoven of De Rooi Pannen. Als een leerling op de symbiose school te laat komt
of afwezig is, moet dit ook worden gemeld bij de betrokken school.
Wanneer leerlingen gedurende een lesdag naar het Vakcollege Eindhoven of de
Rooi Pannen moeten reizen, dan is er in principe geen taxiregeling tussen de VSOafdeling en het Vakcollege Eindhoven. De eventuele vervoersproblemen met de
taxi’s moeten individueel worden opgelost.

2.5.2 Leerroute Arbeid
Brugjaar leerroute Arbeid
In deze periode ligt het accent op het vergroten van de zelfredzaamheid, het verder ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden en de oriëntatie op arbeid.
Leerlingen krijgen lessen in de beroepssectoren: zorg & welzijn, groen, logistiek,
techniek en consumptief. Binnen deze sectoren werken leerlingen aan algemene
competenties, oriënteren zij zich op werk in deze sectoren en werken zij aan relevante kerndoelen van de leergebieden, op basis van daarvoor geschikte praktijkkernen.
In het brugjaar (en de onderbouw) wordt nog volop gewerkt aan de algemeen
vormende (schoolse) vakken.
Doelstelling is de vaardigheidsscores van de leerlingen voor de basisvakken tot
het hoogst mogelijke niveau te brengen. Voor leerlingen in de route naar reguliere arbeid betekent dit een streven naar het referentieniveau 1F op het gebied
van rekenen en taal. ( http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/niveauopbouw.) Daarnaast is een belangrijke doelstelling om in deze fase een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling en een eerste uitspraak te doen ten aanzien van de uitstroom mogelijkheden.
Via de vakken beeldende vorming en sport & bewegen krijgen de leerlingen gelegenheid zich actief te uiten in deze vrije tijdsgebieden.
Deze vakken bieden tegelijkertijd de gelegenheid tot het verkennen van voorkeuren voor vrijetijdsbesteding in de toekomst.
Sociale vaardigheden en onderlinge samenwerking krijgen aandacht in de meer
theoretische lessen Sosevo en Sova.
Onderbouw leerroute Arbeid
Er wordt in de onderbouw (Pro1 en Pro2) meer nadruk gelegd op de beroepsvaardigheden, daarnaast blijft in deze fase de aandacht voor het algemeen vormend onderwijs bestaan.
Doelstelling is de vaardigheidsscores van de leerlingen voor de basisvakken tot
het hoogst mogelijke niveau te brengen. Voor leerlingen in de route naar reguliere arbeid betekent dit een streven naar het referentieniveau 1F op het gebied
van rekenen en taal.
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Bij de praktijkvakken staat de ontwikkeling van de werknemersvaardigheden centraal. Per 2 weken staan er 2 of 3 MELBA items centraal in het onderwijsprogramma. MELBA is een instrument om de werknemersvaardigheden te ontwikkelen en te meten (zie pagina 24). In het tweede leerjaar van deze fase krijgen de
leerlingen interne stage en worden er oriënterende stages gedaan.
Bij de interne stage worden vaardigheden getraind die een voorbereiding zijn op
de externe stage. Denk hierbij aan mobiliteit, algemene werknemersvaardigheden en maatschappelijk functioneren. Het is een voorbereiding op externe
groepsstages die in de bovenbouw plaatsvinden.
Via de vakken Culturele Oriëntatie en Creatieve Expressie (CoCe) en Sport & Bewegen krijgen de leerlingen gelegenheid zich actief te uiten in deze vrije tijdsgebieden.
Deze vakken bieden tegelijkertijd de gelegenheid tot het verkennen van voorkeuren voor vrijetijdsbesteding in de toekomst. Sociale vaardigheden en onderlinge
samenwerking krijgen aandacht in de lessen Sosevo en Sova. De mentoruren
staan in het teken van ondersteuning van leerlingen bij het ontwikkelen van een
persoonlijk toekomstperspectief.

Bovenbouw leerroute Arbeid
In de bovenbouw (Pro3, Pro4 en Pro5) heeft de school in de regel een goed beeld
van de mogelijkheden van de leerling. Op basis van de verkregen informatie over
de leerling in de voorgaande jaren gaat de arbeidstoeleider op zoek naar een passende externe stageplaats om praktijkervaring op te doen, de werknemersvaardigheden verder te ontwikkelen en de transitie naar de maatschappij te faciliteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de profielkeuzes van de leerlingen
(zorg & welzijn, groen, logistiek, techniek of consumptief).
In Pro3 bieden wij activiteiten/stages aan vanuit het ATC (Arbeid Transitie Centrum), en TC ‘s (Transitie Centra). Dit wordt verderop in de tekst toegelicht.
In Pro4 gaan de leerlingen één dag individueel stagelopen. Daarnaast kan de leerling één of twee voor zijn/haar profielkeuze relevante branchegerichte cursussen volgen. De bedoeling is daarmee de participatiemogelijkheden van leerlingen
te vergroten. Dit wordt eveneens verderop in de tekst toegelicht.
De vijfdejaars leerlingen gaan twee dagen per week stagelopen. De zesdejaars
leerlingen drie dagen per week. Hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden
als de leerling er, om wat voor reden dan ook, nog niet aan toe is. De leerlingen worden begeleid door de mentor en een arbeidstoeleider.
De terugkomdagen op school staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid en worden begeleid door de men-
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tor. Mentoruren blijven een belangrijk ankerpunt om de transitie naar een maatschappelijke positie te ondersteunen en het persoonlijk toekomstperspectief van
de leerling verder te beschrijven en vorm te geven. Ervaringen op de stageplaats
worden daarbij als uitgangspunt gebruikt. De leerling volgt nog relevante praktijklessen (groen, techniek, zorg & welzijn, consumptief, logistiek) op school, bedoeld om datgene wat op stage ervaren en meegemaakt wordt in de praktijkvakken verder in te oefenen. Verder staat theorie (Nederlands, rekenen en Engels)
op het rooster, evenals Mens en Maatschappij (M&M), Culturele Oriëntatie en
Creatieve Expressie (CoCe). Hier is wel sprake van maatwerk, afgestemd op de
behoefte en mogelijkheden van de leerling zoals deze tijdens de stage ontstaat
en passend bij het uitstroomprofiel van de leerling. De leerlingen krijgen dus niet
meer alle lessen aangeboden in de bovenbouw.

2.6 Transitie Centra en MELBA
Transitie Centra (TC)
De stap naar een externe individuele stage is voor veel leerlingen te groot. Ter
overbrugging bieden wij groepsstages aan in verschillende transitiecentra. Deze
groepsstages worden begeleid door een medewerker van Taalbrug College.
 TC Eckart: In buurthuis de Boemerang in de wijk Eckart in Eindhoven maken de leerlingen in kleine stapjes kennis met maatschappelijke activiteiten door taken en werkzaamheden te verrichten.
 TC Genneper Hoeve: Op boerderij de Genneper Hoeve in Eindhoven verrichten de leerlingen werkzaamheden in het groen.
 TC Catharina Ziekenhuis: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven verrichten de leerlingen werkzaamheden in de restaurant, keuken en beddencentrale.
 TC Archipel Eerdbrand: In verzorgingshuis De Eerdbrand in de wijk Woenselse Heide ondersteunen leerlingen op verschillende verpleegafdelingen
en in de logistiek.
 TC Albert Heijn WCW: In filiaal Winkelcentrum Woensel verrichten leerlingen ondersteunende werkzaamheden bij o.a. de afdelingen houdbaar
en vers, het kwaliteitsteam, spiegelen en het uitsplitsen van de vracht.
 TC Ikea: Leerlingen verrichten ondersteunende werkzaamheden bij de afdelingen Food, Customer Relations en Recovery.
MELBA: Instrument voor het trainen van werknemersvaardigheden
Dit van oorsprong Duitse instrument is de afgelopen decennia in tal van organisaties gebruikt om te kunnen toetsen of mensen met een beperking de benodigde vaardigheden bezitten om te kunnen functioneren in een arbeidsmatige
omgeving. Het instrument geeft ook aan waar nog hiaten zijn in het profiel van
de deelnemer. MELBA wordt al ingezet bij de praktijkvakken vanaf het brugjaar.
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MELBA geeft inzicht in 29 aspecten van cognitief functioneren, sociale kenmerken, kenmerken voor manier van uitvoering, communicatieve en psychomotorische kenmerken. Dit worden sleutelkwalificaties genoemd. Hieronder vindt u in
een schema de kwalificaties (items) terug.
Per 2 weken staan er 2 of 3 items centraal in het onderwijsprogramma. Om aan
leerlingen duidelijk te maken wat werknemersvaardigheden zijn, hangen er gedurende deze weken in de praktijklokalen van Consumptief, Groen, Techniek,
Zorg & Welzijn en Logistiek picto’s met deze vaardigheden. Aan het eind van de
periode worden leerlingen per vakgebied gescoord. Op ouderavonden wordt u
geïnformeerd over de resultaten. Ook in het Arbeid Transitie Centrum (ATC) en
Transitie Centra (TC) staan deze begrippen centraal. Voor meer informatie zie:
www.melba.nl
Cognitieve
kenmerken

Sociale kenmerken

Werkplanning

Assertiviteit
weerbaarheid
Leiders
kwaliteit
Contactvaardigheid

Bevattingsvermogen
Oplettendheid
ConcentratieVermogen
Leren en
onthouden
Probleem
Oplossend
vermogen
Omschakeling
VoorstellingsVermogen
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de manier van
werkuitvoering
Uithoudingsvermogen
Frustratietolerantie
Kritische
controle

Psychomotorische kenmerken
Energetische
inzet
Fijne
motoriek
Reactie
snelheid

Ordenend
vermogen
Stiptheid
Zelfstandigheid

Verantwoording
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Schoolse vaardigheden/
communicatie
Lezen
Rekenen
Schrijven
Spreken

2.7 De organisatie van ondersteuning en begeleiding
In onderstaand organogram is te zien welke disciplines betrokken zijn in de ondersteuning en begeleiding van de leerling in een klas.

Per leerweg zijn er teams samengesteld met een directielid, basisteam coördinator, orthopedagoog, meerdere logopedisten, meerdere vakleerkrachten, meerdere onderwijsinstructeurs/onderwijsassistenten. Deze teams hebben volgens
vaste vergaderstructuur overleg met elkaar en worden onderverdeeld in leerling
specifiek, onderwijsinhoudelijk en onderwijs organisatorisch.
Onder leiding van de orthopedagoog, is de Commissie van Begeleiding (CvB) verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen. Vanuit
hulpvragen bepaalt de CvB welke ondersteuning of begeleiding nodig is.
De hulpvragen kunnen worden onderverdeeld op de volgende manier/ kunnen
worden weggezet bij het ondersteuningsteam:
 Orthopedagogisch; onder leiding van de orthopedagogen
 Orthodidactisch; onder leiding van de vakspecialisten
 Orthocommunicatief; onder leiding van de logopedisten
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Naar aanleiding van deze onderverdeling kan vanuit de CvB passende hulp geïnitieerd worden.
Ieder schooljaar wordt er bepaald welke ondersteuning er mogelijk is vanuit de
formatie en bezetting. In de volgende taakspecificering komt tot uiting welke verschillende ondersteuning er geboden kan worden.
De Commissie Van Begeleiding (CvB):
 De CvB komt voor de individuele leerling minimaal 3 keer per jaar bij elkaar.
 De CvB volgt iedere individuele leerling en stelt jaarlijks het OPP van deze
leerling op/bij.
 De CvB komt op hulpvraag bij elkaar.
 De CvB bepaalt, naar gelang de hulpvraag, welke extra ondersteuning nodig is. Deze wordt, indien mogelijk meteen of anders in tweede instantie
bij de CvB gevraagd.
De orthopedagoog:
 is gericht op de leerling, met name gericht op pedagogische ondersteuning. Op zeer regelmatige basis gaat de orthopedagoog observeren in de
klas, bij zowel de mentor als andere leerkrachten en in vrije situaties.
 onderhoudt contacten en stemt af met externe hulpverleners, neemt
deel aan oudergesprekken, enz.
 adviseert andere CVB leden over aanpak en ondersteuning op pedagogisch gebied.
 zorgt voor de coördinatie rondom het opstellen van het OPP.
 zorgt voor en beschrijft beleidsmatige onderwerpen op het gebied van
pedagogische ondersteuning.
 zorgt voor ondersteuning en advisering bij het opstellen van het individuele onderwijstraject
 adviseert en begeleidt bij gedrags- en werkhoudingsproblematiek;
De mentor:
 zorgt voor de algemene begeleiding in de klas.
 zorgt voor het welbevinden van de individuele leerling.
 heeft een basisrol bij het uitvoeren van zorgverbredingsactiviteiten.
 zorgt voor het afnemen van toetsen t.b.v. het leerlingvolgsysteem;
 zorgt voor het verwerken en interpreteren van toets gegevens.
De logopedist:
 is de spil rondom de begeleiding van de communicatieve redzaamheid.
 zorgt voor specialistische zorg met betrekking tot de TOS, taalontwikkelingsstoornis.
 zorgt voor het afnemen van taaltoetsen t.b.v. diagnostiek en behandeling.
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De arbeidstoeleider:
 is de spil rondom de begeleiding van externe (groeps)stages
 zorgt voor externe stageplaats en eventuele arbeidsplaats bij uitstroom
De loopbaanbegeleider:
 begeleidt leerlingen in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties
zoals: motivatie, kwaliteiten, oriëntatie op beroepen, leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling en netwerken.
Het directielid:
 is eindverantwoordelijk voor de CvB.
Expertise buiten de CvB:
Vakspecialisten in de school, o.a. op het gebied van SH, ASS en TOS, worden door
het CvB of de individuele leerkracht betrokken wanneer er vragen zijn over het
functioneren van leerlingen en/of medewerkers:
 Is gericht op de didactische ondersteuning van de mentor. Zo nodig en op
hulpvraag gaat de functionaris observeren in de klas.
 Ondersteunt en adviseert bij klassenmanagement.
 Voert inhoudelijke gesprekken met leerkrachten over de inrichting van
het lokaal en ziet erop toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden.
 Zorgt voor ondersteuning en advisering bij het opstellen van het individuele onderwijstraject
 Coördineert de procesmatige zaken rondom de vorm en inhoudsopgave
van rapportage, de organisatie van communicatie naar elkaar en toegankelijk maken van informatie.
 Zorgt voor een afstemming van zorgverbredingsactiviteiten op schoolniveau.
 Initieert, organiseert, coördineert en bewaakt procedures voor planmatig
werken rondom de begeleiding en ondersteuning van leerlingen in de
school.
 Signaleert en zo nodig analyseert sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod.
 Initieert, organiseert, coördineert en bewaakt procedures voor planmatig
werken rondom de begeleiding en ondersteuning van de leerling in de
klas.
 Houdt actuele ontwikkelingen op gebied van ondersteuning en begeleiding bij.
De werkbegeleider:
 Wordt betrokken bij hulpvragen van en voor medewerkers, die gericht
zijn op werkprocessen.
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De schoolarts:
 Wordt betrokken bij hulpvragen van individuele of groepen leerlingen betreffende ziekteverzuim, medisch welbevinden, ondersteuning en begeleiding aan ouder(s)/verzorger(s) bij verwijzingsvragen.
De ouderconsulent:
 Wordt betrokken bij hulpvragen van individuele leerlingen betreffende
systeemproblematiek.
Het systeem van kwaliteitszorg
Het onderwijs en de ondersteuning naar individuele leerlingen wordt regelmatig
geëvalueerd en bijgesteld. Taalbrug College hanteert daarbij de PDCA-cyclus
(PLAN-DO-CHECK-ACT).
In de PLAN fase wordt het onderwijs en de ondersteuning voor de komende periode vastgesteld.
In de DO fase voert de afdeling de geplande activiteiten uit. De activiteiten worden gevolgd door de CvB en door de teamleiders in hun inhoudelijke vergaderingen. Toetsen, observaties, volgsystemen en vergaderingen CHECKEN de geplande
activiteiten en de behaalde resultaten. Liggen ze nog op schema en behalen de
activiteiten de geplande doelen? Indien nodig worden de activiteiten en de benodigde ondersteuning bijgesteld en opnieuw uitgevoerd in de ACT fase.
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2.8 Schoolprestaties 2021-2022 (Instroom-Doorstroom-Uitstroom)
De school; leerlingenaantal, spreidingsgebied en stromingen.
Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs voor Cluster II leerlingen in de
regio Brabant en Limburg. Deze regio’s vormen het spreidingsgebied van de
school. Het leerlingenaantal voor de school wordt bepaald door leerlingen uit
deze regio’s die aangewezen zijn op onze vorm van speciaal onderwijs. Onze ambulante dienst is werkzaam in de regio Brabant en stemt af met andere ambulante diensten in aangrenzende regio’s voor specifieke ondersteuning die cluster
II leerlingen nodig hebben in het regulier onderwijs.
Leerlingenaantal
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren aan het dalen omdat steeds meer leerlingen in het regulier onderwijs een plek vinden. In onderstaande grafiek is te zien
hoe deze daling tot nu toe verloopt.

Vanwege de terugloop in leerlingenaantallen moet de school zich ook bezinnen
op het aanbod van leerroutes en uitstroomprofielen. Voor het komend jaar biedt
de school voor de leerroute vervolgonderwijs twee uitstroomprofielen. Deze profielen bieden voldoende mogelijkheden om goede aansluiting te vinden met het
MBO, maar het zijn minder uitstroomprofielen dan we voorheen konden bieden.

- 30
-

TAALBRUG COLLEGE – LEERROUTE

ARBEID

& VERVOLGONDERWIJS

Spreidingsgebied

Het spreidingsgebied van de school blijft even groot als voorheen. Er komen uit
Brabant en Limburg leerlingen naar onze school. Leerlingen die in Den Bosch wonen, Tilburg of rond Breda tot leerlingen die in of rond Maastricht wonen komen
naar onze school om de leerroute Vervolgonderwijs of Arbeid te volgen.
Instroom van leerlingen
De instroom van leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 staat op dit moment
(30-05-2022) op 48 leerlingen. De meeste van deze leerlingen worden in brugklassen geplaatst.
Doorstroom van leerlingen
De doorstroom van leerlingen naar andere vormen van onderwijs of instelling in
2022-2023 is op dit moment (30-05-2022) dertien leerlingen. Eén van deze leerlingen is verhuisd naar België. Twee leerlingen zijn naar praktijkgericht onderwijs
gegaan en één leerling is naar een andere VSO school gegaan. De overige leerlingen zitten nog in een traject van plaatsing op andere scholen of instellingen.
Uitstroom van leerlingen
De uitstroom van leerlingen in 2022-2023 naar vervolgonderwijs, arbeid of arbeidsmatige dagbesteding is op dit moment (30-05-2022) 60 leerlingen.
Van de 31 leerlingen die in de leerroute Arbeid zitten gaan er elf leerlingen naar
arbeid, drie leerlingen naar arbeid beschut en acht leerlingen naar arbeidsmatige
dagbesteding. Er gaat één leerling naar het praktijkonderwijs. Er zijn zes leerlingen die vanuit de leerroute Arbeid doorstromen naar MBO niveau 1. Er zitten
nog twee leerlingen in het traject van uitstromen naar Arbeid of MBO1.
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Van de 29 leerlingen die in leerroute vervolgonderwijs zitten en naar het MBO
gaan zijn er zes leerlingen die uitstromen naar niveau 1, vijf leerlingen die uitstromen naar niveau 2, drie leerlingen die uitstromen naar niveau 3 en dertien leerlingen die uitstromen naar niveau 4 van het MBO.
Er zijn geen leerlingen die doorstromen naar HAVO. Twee leerlingen zitten nog in
een traject van keuze maken voor een MBO vervolgopleiding.

Tabel met uitstroom naar Arbeid en Vervolgonderwijs
In onderstaande tabel staat de uitstroom van onze leerlingen weergegeven. Dit
zijn leerlingen die de school afronden met een diploma of verklaring. Van de uitstroomleerlingen gaan er 35 naar vervolgonderwijs in het MBO en 25 naar Arbeid, Beschutte arbeid of Arbeidsmatige dagbesteding.

Aantal
12
3
2
3
13
2
11
3
8
0
1
2

Opleiding
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO, maar nog onbekend
Arbeid
Arbeid beschut
Arbeidsmatige dagbesteding
Belevingsgerichte dagbesteding
Praktijkonderwijs
Nog niet bekend

Niveau
1
2
2
3
4

Leerweg
BOL
BOL
BBL
BOL
BOL

In het najaar verschijnt een uitgebreid katern met schoolprestaties, waarin ook
een vergelijking met landelijke gemiddelden is opgenomen.

- 32
-

TAALBRUG COLLEGE – LEERROUTE

ARBEID

& VERVOLGONDERWIJS

Deel 3 Bestuur, organisatie & samenwerking

3.1 Vitus Zuid
Samen met de Mgr. Hanssenschool uit Hoensbroek vormen Taalbrug College en
Taalbrug Junior de Stichting Vitus Zuid. Dit is één van de vier landelijke instellingen voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De heer
H. Schotsman is bestuurder van de stichting. Binnen Vitus Zuid streven wij naar
krachtige onderwijseenheden die binnen de eigen regio autonoom een positie
innemen. Daar waar het bundelen van onze krachten voordeel kan opleveren,
zoeken we de samenwerking.

3.2 Samenwerkingspartners
Taalbrug College werkt met diverse partners samen. Hieronder noemen we de
belangrijkste partners.
Taalbrug Junior
Taalbrug College werkt samen met Taalbrug Junior als cluster 2 instelling voor SO
en VSO in verband met de doorstroom van leerlingen, om op die manier de doorgaande leerlijn te waarborgen. Er is een Taalbrugontwikkelingsplan om meer
vorm en inhoud te geven aan een integrale cluster 2 voorziening. Er vindt inhoudelijk afstemming plaats en er wordt ingezet op een integraal verbeteringsplan.
Samenwerkingsverbanden in symbiosevorm
Taalbrug College werkt samen met reguliere scholen in de nabije omgeving om
regulier diploma-onderwijs te verzorgen in een speciale setting.
De samenwerking met de onderstaande scholen is een vorm van symbiose-onderwijs. De leerlingen van onze school doen als extranei mee aan de examenregeling van de reguliere school.
Het Vakcollege Eindhoven
Het Vakcollege verzorgt het praktische gedeelte van de opleiding Bouw- en Installatietechniek, waar de leerlingen praktijklessen krijgen.
De Rooi Pannen Eindhoven
De Rooi Pannen verzorgt het praktische gedeelte van de opleiding Horeca, Banket en Recreatie, waar de leerlingen praktijklessen krijgen
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Samenwerking in extraneusvorm
Pleincollege Aloysius/De Roosten
Tussen onze afdeling en Pleincollege Aloysius/de Roosten is een extraneus-examenregeling afgesproken met betrekking tot de opleiding VMBO-theoretische
leerweg. De leerlingen volgen op onze school alle lessen en voldoen aan het PTAprogramma van Aloysius/de Roosten.

Het Vakcollege Eindhoven
Voor de profielen Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen wordt samengewerkt met Het Vakcollege Eindhoven en stemmen het PTA af. De leerlingen volgen alle lessen op onze school.
Het Blariacum College
Voor het profiel MVI wordt samengewerkt met het Blariacum College te Venlo.
Leerlingen volgen alle lessen op onze school. Leerkrachten van beide scholen
werken samen aan het programma en stemmen het PTA af.
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
VO Eindhoven
VO Kempenland
VO Helmond Peelland
VO De Meierij (Den Bosch)
VO Oss-Uden Veghel
VO Noord-Limburg (Venlo-Venray e.o.)
VO Weert, Nederweert, Cranendonck
Jongeren in beeld: Intergrip
Nauwe samenwerking van scholen en gemeente:
Uitstroom vervolgonderwijs, arbeid en arbeidsmatige dagbesteding. De scholen
en gemeentes in de regio werken nauw samen om leerlingen te volgen die overstappen naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Zo houden we ze in beeld.
En zorgen er samen voor dat de leerling op de goede plek komt en/of blijft. Wanneer dat nodig is geven wij daarbij ondersteuning.
Wat betekent dit voor de leerling?
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Vanaf 16 jaar neemt de school de gegevens automatisch op in een digitaal
volgsysteem. Dit systeem heet Intergrip.
Het volgsysteem bestaat uit twee delen: In het eerste deel staat alleen of
de leerling gaat uitstromen naar onderwijs, arbeid of dagbesteding.
Ook houden we bij wat de vervolgstappen zijn.
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In het tweede deel zetten we extra persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld
waar de leerling goed in is, waar hij/zij hulp bij nodig heeft en andere bijzonderheden. Voor dit deel moet de leerling toestemming geven.
Deze gegevens zijn alleen in te zien voor mensen die direct betrokken zijn
bij de loopbaan van de leerling, zoals school, gemeente of jobcoach.
Binnen de regio volgen we de leerling tot maximaal 23 jaar.

In het schooljaar dat je uitstroomt krijg je meer informatie over dit volgsysteem,
wil je al eerder informatie, neem contact op met je mentor of arbeidstoeleider
Jeugdgezondheidszorg
GGD Zuidoost Brabant Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid
van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Zij werken
nauw samen met gedragswetenschapper(s) binnen de GGD. Jeugdgezondheid
neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw
zoon/dochter betekenen?
Contactmoment schoolarts
Tijdens de middelbare schoolperiode krijgt uw zoon of dochter een uitnodiging
van het team Jeugdgezondheid. De medewerkers van het team besteden aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw zoon/dochter. Ze stellen vragen over onder andere medicijngebruik, leefstijl, schoolverzuim
en het contact met anderen. U kunt hierbij aanwezig zijn.
Zorg voor jeugd
Taalbrug College is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg
voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0
– 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en de coördinatie van zorg te
organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden
voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouder(s)/verzorger(s)
hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie
van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kunnen twee leden van de Commissie van Begeleiding
zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij
de jeugdige en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) hierover hebben geïnformeerd. Bij
het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In
het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee
of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt auto-
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matisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de
hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen
een hulpverleningsplan op te stellen.
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie.

Koninklijke Kentalis
Taalbrug College heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kentalis Zorg. Hier
kunnen kinderen en jongeren met een indicatie geplaatst worden voor dag-of
deeltijdbehandeling. Taalbrug College betrekt audiologische zorg en maatschappelijke dienstverlening die op school nodig is via Kentalis. Het aanspreekpunt
voor maatschappelijke dienstverlening is Dhr. Maarten van Hoof (m.vanhoof@kentalis.nl).
Belangenvereniging ouders FOSS
FOSS (Federatie Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak/taalmoeilijkheden) is een landelijke organisatie die zich inzet voor onze doelgroep. Mede door deze vereniging is het journaal voor doven en slechthorenden
op de televisie gekomen en is een aantal programma’s ondertiteld. Natuurlijk
heeft de FOSS meer gewicht in Den Haag naarmate er meer leden zijn. U kunt
persoonlijk lid worden, u ontvangt dan 6x per jaar het tijdschrift van de FOSS.
Voor informatie kunt u terecht bij: www.foss-info.nl
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Afkortingen op alfabetische volgorde
BGC
CAP
COCE
CvB
CvO
Cluster 2
FOSS
GGD
IP
MDT
MELBA
MG
MLK
M&M
MR
SH
SIG
SO
SOSEVO
SSOE
SVA
SWZ
TC
TOS
UWV
VMBO
VO
VOG
VSO
WAJONG
ZMLK
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Branchegerichte cursus
Centraal Aanmeldpunt
Culturele oriëntatie creatieve expressie
Commissie van Begeleiding
Commissie van Onderzoek
Scholen voor auditief- en communicatief beperkten
Federatie Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met
spraak- taalmoeilijkheden
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Individueel plan
Multidisciplinair team
Volgsysteem voor beroepsvaardigheden voor mensen met een beperking
Meervoudig gehandicapten
Moeilijk lerende kinderen
Mens & Maatschappij
Medezeggenschaapsraad
Slechthorenden
Schoonmaken in de groothuishouding
Speciaal (basis) Onderwijs
Sociale seksuele vorming
Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Scholing voor Arbeid
Sociale werkvoorziening
Transitie Centrum
Taalontwikkelingsstoornis
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Verklaring omtrent het gedrag
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
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3.3. Contactinformatie
Taalbrug College
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
040 2902345
info@taalbrugcollege.nl

Pleincollege Aloysius de Roosten
Saenredamstraat 2
5643 RR Eindhoven
040 2920258
Vakcollege Eindhoven
Geert Grotestraat 1-01
5643 RB Eindhoven
040-2114680

Directielid
Maaike Jacobs
m.jacobs@taalbrugcollege.nl
Directielid
Jean van Ham
j.vanham@taalbrugcollege.nl

De Rooi Pannen
Kaakstraat 1
5623 AD Eindhoven
040-5001100

Interne contactpersonen
Jeroen Vooren
j.vanvooren@taalbrugcollege.nl
Lieke Kuppens
l.kuppens@taalbrugcollege.nl
Rinie van de Ven
r.vandeven@taalbrugcollege.nl
Judith Hessels
j.hessels@taalbrugcollege.nl

Blariacum
Postbus 457
5900 AL Venlo
077-3590200
FOSS
foss@hetnet.nl
030-2340663
Koninklijke Kentalis
Castiliëlaan 8
5629 CH Eindhoven
040 2647000

Vertrouwenspersonen extern
Ellen te Winkel
ellen@tewinkelentewinkel.nl
06-14004160

MEE Zuidoost Brabant
040 214 0404

Niranyana Jayamary
info@niranyana.nl
06-249420569

GGD Brabant-Zuidoost
Via algemeen nummer:
088 003 1414

Leerplicht
040 238 6000

UWV
0900 1822
Siméa
030 276 99
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Bestuurder Vitus Zuid
Hedzer Schotsman
h.schotsman@vituszuid.nl

TC Albert Heijn XL
Winkelcentrum Woensel
5625 AG Eindhoven

Transitie Centra:
Contactpersoon Yolanda van Bezouw
y.vanbezouw@taalbrugcollege.nl
0644773880

TC Archipel Eerdbrand
Waddenzeelaan 2
5628 HB Eindhoven
TC Ikea
Ekkersrijt 4089
5692 DB SON

TC Eckart
Planetenlaan 1A
5632 DG
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TC Genneper Hoeve
Tongelreeppad 1
5644 RZ Eindhoven

Audiologisch Centrum Brabant
Torenallee 20
Eindhoven – gebouw Video lab
088 3133100

TC Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ EINDHOVEN

WIJ Eindhoven
040 -2388998
info@wijeindhoven.nl
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