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Overzicht van de ondersteuning van het Bredero 
Beroepscollege 
 

A. De kracht van de school (max. 300 woorden) 

Goed voorbereid je toekomst tegemoet. 

 

Het Bredero Beroepscollege is een openbare vmbo-school in Amsterdam Noord voor 

leerlingen met een basis-, kader- of gemengd theoretisch advies, met of zonder een lwoo-

indicatie.  

Wij zijn een fijne, overzichtelijke school met een bijzondere leeromgeving voor Economie 

& onderneming, Dienstverlening & Producten en Techniek. Nieuw is ons Techlab met 3D-

printers, robots, lasersnijders en snijplotters.  

Door ons unieke carrouselprogramma maak je al in de eerste klas kennis met 

verschillende beroepsrichtingen. Wij bieden onderwijs aan in kleine klassen, en kennen al 

onze leerlingen en hun ouders bij naam. Door de kleinschaligheid kunnen wij bij de eerste 

signalen van pestgedrag ingrijpen en zorgen voor een veilige sfeer op school.  

 

Leerlingen helpen te worden wie ze zijn, is waar het bij onze school omdraait. Op het 

Bredero Beroepscollege krijg je alle kansen om het beste uit jezelf halen en erachter komen 

wat je talenten zijn.  

Iedere leerling heeft bij ons een mentor én een loopbaancoach.  

Van de mentor krijg je ook les, en zal je vaak zien. Hij of zij, zorgt ervoor dat jij je goed 

ontwikkelt op school. De loopbaancoach praat regelmatig met je over de ervaringen die je 

hebt opgedaan in de beroepsrichtingen en begeleidt je bij het maken van een 

loopbaankeuze. 

Het Bredero Beroepscollege werkt nauw samen met de andere VOvA- scholen, op-stroom 

naar een hoger onderwijsniveau verloopt dan ook makkelijker. 

 

Heb je tijdens de opleiding wat meer ondersteuning nodig, dan bieden we extra 

begeleiding. 

Vanaf de intake, nog voordat de schoolloopbaan bij ons begint, brengen we in kaart wat 

de ontwikkelbehoefte van de leerling is. Met iedereen maken we bij de start van het 

schooljaar een toekomstplan dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

Aan elke leerling bieden wij hulp bij taal en rekenen via ingeroosterde plus- en 

steunlessen extra ondersteuning. Ook kun je na schooltijd hulp krijgen in de huiswerk 

klas van docenten of student coaches (peer coaching) en zijn er extra sportactiviteiten 

waar je gratis aan mag meedoen. 

 

Omdat we een Amsterdamse Familieschool zijn, betrekken we ouders vaak bij activiteiten.  
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B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (max. 50 woorden per 

onderdeel) 

 

Leerweg onder-

steuning vmbo 

Hoe werkt de school hieraan?  

Leerweg onder-

steuning vmbo 

We hebben kleine klassen en maken met iedere leerling een 

individueel leerplan. De mentor geeft veel lessen en begeleiding 

in de eigen klas. We houden alle faciliteiten voor alle leerlingen 

beschikbaar zodat we je altijd maximaal kunnen begeleiden. We 

zijn gewend om veel leerlingen met leerweg ondersteuning te 

begeleiden. Ons hele begeleidingssysteem is daarop gebaseerd. 

Naast de didactische ondersteuning bieden we ook sociaal 

emotionele ondersteuning. We bieden extra taal en rekenen en 

begeleiden specifiek op individuele achterstanden.   

 

 

Ondersteuning bij 

taal- en rekenen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Taal  

 

o Werken met een Taalbeleidsplan. 

o Na aanmelding; niveau bepaling mbv. drempeltoets 

o Ingeroosterde pluslessen op individueel niveau  

o Ingeroosterde steunles Nederlands, Engels 

o Nieuwsbegrip voor alle leerlingen 

o Woordenschat verrijking; wekelijks Woord van de week  

o Leerjaren 2-3; niveaubepaling CITO VAS 

o Huiswerkklas 

 

Dyslexie 

 

o Leidend is het Dyslexie protocol 

o Begeleiding remedial teacher 

o ICT ondersteuning, LEX hulpmiddelen 

o Compenserende en dispenserende maatregelen 

-Voortzetting remediéring van het lezen 

- Pre- teaching lesstof 

- Tijdsverlenging en vergroot lettertype bij toetsen 

- Andere weging spellingsfouten 

- Waar nodig mondelinge toetsing 

o Aandacht voor competentiegevoel van de leerling 

 

Rekenen  

 

o  Rekenbeleidsplan. 

o Na aanmelding; niveau bepaling mbv. drempeltoets 

o Ingeroosterde pluslessen op individueel niveau  

o Ingeroosterde steunles rekenen en wiskunde 

o Leerjaren 2-3; CITO VAS 

o Huiswerkklas 

 

Dyscalculie o Onderdeel van het Rekenbeleidsplan 
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 o Screening en warme overdacht 

o Ontwikkeling Perspectief plan met handelingsadviezen 

o Begeleiding door Begeleider Passend Onderwijs(BPO) 

o Tijdsverlening bij toetsing 

o Aandacht competentiegevoel leerling 

 

 

Ondersteuning bij 

intelligentie 

Hoe werkt de school hieraan?  

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

o Inzet Begeleider Passend Onderwijs 

o Begeleiding Pedagogisch werker 

 

Disharmonische 

intelligentie 

o Aandacht voor competentiegevoel van de leerling 

o Herhaling lesstof en verlengde instructie 

o Hulp bij aanbrengen structuur en planning 

o Tijdsverlening bij toetsing  

o Begeleiding remedial teaching 

o Begeleiding door Begeleider Passend Onderwijs 

o Handelingsadviezen ism docententeam 

 

 

Ondersteuning bij 

motivatie en leren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Motivatie en 

concentratie 

o Screening executieve vaardigheden 

o 1e jaars Training, ‘Concentreren kun je leren’ 

o Screening / training executieve vaardigheden 

o Individuele begeleiding pedagogisch medewerker in 

samenwerking met ouders . 

o Begeleiding door Begeleider Passend Onderwijs 

o Handelingsadviezen ism docententeam. 

o Begeleiding loopbaancoach 

 

Studievaardigheden: 

plannen en 

organiseren, 

taakgericht werken 

o Training, ‘Leren- leren’ voor alle 1e jaars. 

o Lessenpakket ‘Breinleren’ voor alle 1e jaars 

o Individuele begeleiding pedagogisch medewerker in 

samenwerking met ouders 

o Inzet begeleiding Bpo 

o Handelingsadviezen ism docententeam. 

o Lessen studievaardigheden 

 

 

Ondersteuning bij 

sociaal-emotioneel 

functioneren 

Hoe werkt de school hieraan?  

Sociale vaardigheden 

 

o Leerjaar 1 en 2, ingeroosterde leefstijllessen 
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o Sociale vaardigheidstraining aan alle leerlingen leerjaar 1 

en 2 

o individuele mentorbegeleiding in samenwerking  met 

ouders 

o lessen leerjaar 1/2/3, lessen Amsterdamse jongeren in 

gesprek  

o begeleiding pedagogisch medewerker 

o doorverwijzing individuele coaching , Oka en BPO)  

 

Angst en stemming 

(incl. faalangst)   

o Screening op basis van overstap dossier 

o Faalangst reductietraining pedagogisch medewerker 

o doorverwijzing 2e en 3e lijns hulpverlening.  

 

Omgaan met grenzen 

 

o Screening op basis van overstap dossier 

Interne pedagogisch structuur voorziening 

o  Structuurklas kent een dagelijks ‘Check in en check out 

systeem”, met pedagogisch medewerker. 

o Opvang gelegenheid bij uitstuur van leerling, met reflectie 

moment pedagogisch medewerker. 

o Individuele- en groepstraining sociale vaardigheden en of 

agressie regulatie 

o Inzet 2e en 3e lijns (oka en bpo) 

 

Middelengebruik en 

verslaving 

o Inzet de Gezonde school  

o Voorlichting maatschappelijke partners, bijv. Jellinek  

o Screeningslijsten 2e en 4e jaars GGD 

o In overleg met ouders doorverwijzing specialistisch hulp 

o Spirit lessen Quipido/sexting en Grooming / loverboys,  

liefde is enz.. 

o Training docenten team in signalering en voorlichting 

 

 

Ondersteuning bij 

fysieke en 

zintuiglijke 

beperkingen 

Hoe werkt de school hieraan?  

Slechtziendheid, 

slechthorendheid, 

motorische 

beperkingen/ 

beperkte mobiliteit, 

beperkte 

belastbaarheid, 

chronisch ziek 

o Slechtziendheid; aan de hand van de zwaarte 

problematiek, intake met externen en intern zorgteam 

school. 

o Slechthorendheid: idem. 

o Afspraken op leerling niveau, met hulpverlening 

o Opstellen OPP en handelingsplan, handelingsadviezen 

voor onderwijsteam 

o Inzet onderwijs aan zieke kinderen 

o Speciale ruimte en toezicht pedagogische medewerker om 

medische handelingen te verrichten 
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o In overleg met schoolarts, afspraken mbt medicatie 

verstrekking aan leerling 

o Digitale ondersteuning bij thuisonderwijs 

 

 

Ondersteuning thuis 

en vrije tijd 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning 

thuis/vrije tijd 

o Aanbod “sport activiteiten Alleen jij bepaalt” 

o Aanbod TOP score op school 

o Aanbod Sportfonds samenspraak met oka en ouders. 

o Samenwerking externe partners; Start coaching en My 

Schoolcoach. 

o Samenwerking Docks 

o Doorverwijzing OKT 

o Activiteiten ikv de Familieschool 

o Inzet Jeugdwerk op school bij activiteiten 

 

 

Overige 

ondersteuning 

Hoe werkt de school hieraan?  

Ondersteuning aan 

docenten 

 

o Het team werkt volgens het principe de 6 rollen van de 

docent. 

o Werken volgens pedagogisch handboek 

o 2x per jaar observatie lesbezoek 

o Collegiale visitatie 

o Intervisie 

o Ingeroosterd Teamoverleg met management/directie en 

deelraad  

o Training executieve functies 

o Training schrijven groeps- en handelingsplannen 

o Begeleiding startende docenten 

o Afname, Docent tevredenheidsonderzoek 

o Jaarlijks POP bespreking  

o Scholing Arrangeren door classificeren voor docententeam 

 

 

 

 


