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Voor u ligt het school ondersteuningsprofiel van Beukenrode 
Onderwijs, een vso-cluster IV school.

In het school ondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven 
waaruit het onderwijs ondersteuningsaanbod van 
Beukenrode Onderwijs bestaat. De profielen geven 
antwoord op de vraag hoe Beukenrode Onderwijs kan 
voldoen aan de vraag naar ondersteuning vanuit de leerling 
en op welke wijze daar vorm en inhoud aan gegeven wordt 
door Beukenrode Onderwijs.

Het SOP is met name geschreven voor ouders/verzorgers/
hulpverleners en de ons omringende scholen (VO en 
VSO) zodat zij op basis van de gegeven informatie een 
overzichtelijke inkijk krijgen op wat er geboden wordt 
binnen Beukenrode Onderwijs.

Met dit SOP levert Beukenrode Onderwijs haar bijdrage 
aan de ambitie van het samenwerkingsverband VO 26-
03 (Zuid-Oost Utrecht) om gezamenlijk tot een dekkende 
ondersteuningsstructuur te komen wat verwoord wordt in 
het ondersteuningsplan van 26-03.

Ook aan andere samenwerkingsverbanden levert 
Beukenrode Onderwijs zo haar bijdrage omdat meer 
dan de helft van de populatie van buiten het ‘eigen’ 
samenwerkingsverband komt.

Het SOP is tot stand gekomen door de samenwerking tussen 
de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, de 
commissie van begeleiding en het College van Bestuur  van 
Beukenrode Onderwijs.

INLEIDING

Stichting Beukenrode Onderwijs
Brin nummer: 02RM

Bezoekadres: 
Beukenrodelaan 2c,  3941 ZP DOORN

Postadres: 
Beukenrode Onderwijs 
Postbus 17
3940 AA  DOORN

Tel: 0343 - 413 883
Fax:  0343 - 420 369
E-mail: admin@beukenrodeonderwijs.nl
Website: www.beukenrodeonderwijs.nl 

Beukenrode Onderwijs is een kleinschalige VSO voorziening 
voor 156 leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen in het 
regulier onderwijs. 

Beukenrode Onderwijs wil een stabiele factor zijn  in het 
dagelijks bestaan van de leerlingen zijn. Het pedagogisch 
klimaat van de school kenmerkt zich als volgt: wij 
accepteren de leerling als persoon, met inbegrip van alle 
(on)mogelijkheden en (on)gewenste gedragingen, die 
wij proberen om te bouwen tot gewenst gedrag. Daarom 

zorgen wij voor totale ondersteuning . Daarbinnen zijn ons 
onderwijs en de pedagogische aanpak onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 

De school is vergelijkbaar met een scholengemeenschap 
met meer onderwijsrichtingen, op zowel vmbo-niveau als 
op HAVO-niveau.

WIE IS BEUKENRODE ONDERWIJS



Beukenrode Onderwijs heeft als opdracht om op adaptieve 
wijze onderwijs te geven aan jongeren met specifieke 
hulpvragen op het gebied van complexe gedrag- en 
leerproblematiek. Het onderwijs is afgestemd op de aard 
van de problematiek en streeft naar het optimaal benutten 
van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere. 
Leerlingen krijgen onderwijs en ondersteuning op maat.

Elke leerling bij wie op een reguliere school gedragsmatig 
moeilijkheden ondervonden of te voorspellen zijn, krijgt op 
Beukenrode Onderwijs een kans om een VMBO opleiding 
te starten, te vervolgen of af te maken (mits men over een 
indicatie beschikt en voldoende vermogens om een VMBO 
opleiding te volgen). 

Het “speciale” van ons onderwijs is dat wij een leerling, 
met zijn of haar problematiek, zodanige ‘tools’ geven dat 
het afronden van een diplomagerichte opleiding toch 
mogelijk wordt. Vanwege de gedrag- en leerproblematiek 
zijn individuele aanpassingen in het lesaanbod en de 
lesinhoud nodig om een maximaal haalbare kwalificatie te 
verwezenlijken. Het te behalen diploma is regulier, maar de 
door ons aangeboden weg ernaar toe is bijzonder. 

Beukenrode Onderwijs beseft dat een succesvolle 
schoolopleiding positief werkt op het sociaal gedrag van 
de leerling. De maatschappij vraagt om een diploma en 
om sociaal emotioneel vaardig kunnen optreden. Daarom 
stellen wij het bereiken van het onderwijsdoel (het halen 
van een diploma) gelijkwaardig aan het opvoeden van de 
leerling. De leerling krijgt met het diploma en onze hulp 
mogelijkheden zich verder te kwalificeren in het reguliere 
MBO onderwijs. Vaak blijft vervolgonderwijs gepaard gaan 
met extra begeleiding, die we zo goed mogelijk overdragen 
aan de MBO school.

VISIE EN MISSIE

HET TE BEHALEN 
DIPLOMA IS REGULIER, 
MAAR DE DOOR ONS 
AANGEBODEN WEG 
ERNAAR TOE IS BIJZONDER

De leerlingen op Beukenrode Onderwijs hebben gedrags-
matige en/of sociaal-emotionele belemmeringen en kun-
nen daarom niet aan de eisen en verwachtingen van regu-
lier onderwijs voldoen. Deze belemmeringen komen vaak 
voor in combinatie met opvoedproblemen, leerproblemen, 
werkhoudingproblemen en/of problemen in of met de vrije 
tijd. 

De gedragsproblemen zijn vaak gediagnosticeerd als stoor-
nissen binnen het autisme spectrum, de oppositioneel-op-
standige gedragsstoornis, ADHD of  verschillende vormen 
van bedreigde persoonlijkheidsontwikkelingen. Daarnaast 

hebben onze jongeren vaak leerstoornissen als dyslexie of 
dyscalculie.

Leerlingen zijn plaatsbaar wanneer ze over een toelaatbaar-
heidsverklaring beschikken of wanneer zij door middel van 
een ‘plaats bekostiging’ aangenomen kunnen worden (zie 
‘Aanmelding, plaatsing, terug- en overplaatsing’).

POPULATIE



Schooltijden
Ma, di, do, vr: 8.30 – 14.55 uur
Wo:  8.30 – 13.35 uur

De leerlingen hebben twee pauzemomenten (op woensdag 
één), die zij doorbrengen onder begeleiding van alle mede-
werkers. Elke leerling start de dag met een mentorkwartier, 
van 8.30 u. tot 8.45 u. In dit kwartier wordt er met de leer-
lingen besproken hoe zij ‘erbij zitten’ en of er zaken zijn, die 
belangrijk zijn voor het verdere verloop van de dag en het 
functioneren van de leerling. Vervolgens volgt de leerling 
zijn of haar eigen rooster, bestaande uit theorie lessen en 
praktijklessen. De gemiddelde groepsgrootte ligt tussen de 
acht en de tien leerlingen. 

Er is in principe geen lesuitval. Wanneer een leerkracht 
ziek is, worden leerlingen ondergebracht bij andere 
leerkrachten, waar ze hun reguliere lesstof kunnen volgen. 
De leerlingen zijn dus de hele dag toevertrouwd aan 
de goede zorgen van ons team. Wel zijn er studie-uren, 
waarin de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht 
studeren of studievaardigheden opdoen. De structuur van 
de lessen geschiedt volgens het directe instructiemodel. 

Binnen de structuur van Beukenrode Onderwijs werken 
wij met de cyclus van HGW (handelingsgericht werken), 
verdeeld over vier fases signaleren, analyseren, plannen 
en realiseren. Deze fases worden op onze school vier keer 
per jaar doorlopen door de docenten, in samenwerking 
met de intern begeleider en de orthopedagogen en 
psycholoog. De fases worden vertaald in de documenten 
OPP en groepsoverzichten en plannen. Hiervoor worden 
verschillende instrumenten gebruikt zoals; Cito VAS (volg en 
adviessysteem), SCOL (sociale competentie observatielijst) 
en de nulmeting rekenen. 

Het hele team binnen Beukenrode Onderwijs is sterk 
betrokken op de leerlingen en de collega’s werken intensief 
samen. Zo zijn er voor alle medewerkers dagelijks drie 
overlegmomenten(briefing, buddy en debriefing) per 
dag, één aan het begin van de lesdag en twee aan het 

einde van de lesdag. Op deze wijze is iedereen altijd goed 
geïnformeerd en op de hoogte van het reilen en zeilen 
in de school en kunnen  afspraken duidelijk gemaakt en 
nagekomen worden. Daarnaast zijn er nog verschillende 
overleggen zoals: Groeps- en rapportbesprekingen, OPP 
(ontwikkelingsperspectief plan) bespreking, leerjaarteam 
overleggen en vaksectie overleg. 

Beukenrode Onderwijs wil adaptief onderwijs bieden, 
aangepast aan de belemmerende factoren van elke leerling 
en kijkend naar de onderwijsbehoefte van elke leerling. We 
proberen daarin dezelfde snelheid tempo aan te houden als 
in het reguliere onderwijs. Leerlingen die in het verleden 
achterstand hebben opgelopen, kunnen we vaak nog helpen 
met een individueel studieprogramma. Praktijklessen 
worden zoveel mogelijk in onze eigen school gegeven. Met 
onze professioneel ingerichte praktijklokalen is dat goed 
mogelijk. Daarnaast hebben wij theorielokalen  die allemaal 
uitgerust zijn met een LCD scherm en één of meerdere pc’s. 
Tevens beschikken we over twee computerlokalen waarvan 
één met een digi bord/beamer.  Zo kunnen we de leerlingen 
goed voorbereiden op het eindexamen. 

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Aan het 
eind van elke periode ontvangen de leerlingen een 
schoolrapport. Hierop wordt het niveau aangegeven en 
een beoordelingscijfer genoteerd. Het rapport schept een 
juist beeld van de schoolvorderingen en het niveau van de 
leerling tegen de achtergrond van het regulier onderwijs. 
Aan ieder rapport is een ouderavond/rapportbespreking 
gekoppeld.

Voor iedere leerling stellen we aan het begin van de 
schoolcarrière een OPP op. Deze wordt met ouders/
verzorgers en leerling vastgesteld en minimaal 2 keer per 
jaar afgestemd/geëvalueerd. 

HOE WERKEN WIJ

De nadruk van de ondersteuning ligt binnen Beukenrode 
Onderwijs bij de mentoren. De mentor is de casemanager 
van de leerling en het aanspreekpunt voor alle zaken van 
zijn of haar mentorleerlingen. De mentor houdt in het op-
startkwartier de aanwezigheid bij, vraagt naar de persoonlij-
ke ontwikkeling, begeleidt, stuurt, coördineert en corrigeert. 
De mentor is de eerste contactpersoon bij leerwegaanpas-
sing, rapportage en nazorg. De mentor legt huisbezoeken 
af en heeft regelmatig contact, in samenwerking met de 
orthopedagoog en/of psycholoog, met de ouders/verzor-
gers. Ook stelt de mentor het OPP (ontwikkelingsperspec-
tiefplan) op in overleg met de leerling, ouders/verzorgers en 
de Commissie van Begeleiding (de CvB). Bij verdere afwe-
zigheid, geregistreerd door alle vakdocenten, signaleert de 
administratie en stelt de mentor  ook ouders hiervan op de 
hoogte, in samenspraak met de CVB. 

De CvB is het ondersteuningsteam, bestaande uit een lid 
van het College van Bestuur, twee orthopedagogen, een 
psycholoog en de intern begeleider. De orthopedagogen 
en psycholoog kijken naar de cognitieve ontwikkeling en 
naar de persoonlijkheids- en sociaal-emotionele ontwikke-

ling van de leerling. De orthopedagoog/psycholoog werken 
samen met de mentoren in de begeleiding van de leerlin-
gen. De intern begeleider is vooral betrokken bij vraagstuk-
ken op didactisch gebied en begeleidt hierin mentoren/
docenten en leerlingen. Waar nodig wordt een individueel 
handelingsplan geformuleerd (IHP), gekoppeld aan het 
OPP, in samenwerking met de leerling, mentor vakdocenten  
ouders/verzorgers hulpverlening en overige betrokkenen. 
De CVB komt tweewekelijks samen om vraagstukken wat 
betreft casuïstiek en (zorg)beleid te bespreken en hier lijnen 
voor uit te zetten. In dit overleg worden adviezen geformu-
leerd en afspraken gemaakt om  aan leerlingen/mentoren 
en/of ouders/verzorgers voor te stellen. Daarnaast dient het 
CVB-overleg als intervisiemoment voor de deelnemende 
functionarissen. Bij het CVB-overleg sluiten regelmatig 
externe personen aan, zoals leerplicht, de schoolarts, de 
wijkagent, stage-coördinatoren, de Rots & Water trainer, de 
PMT- therapeut (Psychomotorische therapie), gedragswe-
tenschapper van Timon of het College van Bestuur.

Naast de CVB is er binnen Beukenrode Onderwijs een de-
caan, die de leerlingen informeert en adviseert (individueel 
en groepsgewijs) over studie- en beroepsmogelijkheden.

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

DE MENTOR FUNGEERT 
ALS CASEMANAGER
VAN DE LEERLING



De onderwijstrajecten die wij op Beukenrode Onderwijs 
aanbieden zijn:
VMBO Theoretische leerweg (TL), Kader beroepsgerichte 
leerweg (KBL), Basis beroepsgerichte leerweg (BBL), de 
praktijk richtingen zijn; Metaaltechniek, Motorvoertuigen-
techniek, Bouw Houttechniek en Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid. Horeca assistent niveau 1 in combinatie met IVIO 
deel examens op niveau  1, 2 en 3. 

Wij kennen daarnaast de mogelijkheid om de onderbouw  
lesstof op HAVO niveau aan te bieden. Leerlingen die van 
HAVO 3 naar 4 gaan stromen uit naar regulier onderwijs, 
vaak voorzien van een arrangement tussen het regulier on-
derwijs en Beukenrode Onderwijs om de overstap van VSO 
naar VO soepel te laten verlopen. 

ONDERWIJSAANBOD

Beukenrode Onderwijs tracht ervoor te zorgen, dat een 
opleiding waarvoor de leerling heeft kunnen kiezen 
zoveel mogelijk wordt voortgezet in hetzelfde tempo als 
in het reguliere onderwijs voorheen, met veel aandacht 
voor een ontwikkeling naar eigen mogelijkheden. Bij een 
aantal leerlingen is het wegwerken van leerachterstanden 
(opgelopen door bijvoorbeeld een hoge frequentie van 
spijbelen) mogelijk d.m.v. een op het individu afgestemd 
onderwijsprogramma.

Beukenrode Onderwijs heeft stage als een vast onderdeel 
opgenomen in het onderwijsleerprogramma. Met leerlingen 
die gekozen hebben voor BBL, KBL of Horeca-assistent, 
zoeken we een stageplaats waar zij hun kennis van school in 
praktijk kunnen brengen. Ook voor TL en HAVO leerlingen 
is er de mogelijkheid tot het lopen van een stage, wanneer 
daar behoefte aan is. 

Bij de invulling en uitvoering van het stage beleid gaan we 
uit van een integrale benadering waarbij stages niet als een 
losse component worden gezien, maar uitdrukkelijk als 
onderdeel van de opleiding gelden.

De plaatsing op een stageplaats leggen we schriftelijk 
vast in een contract tussen de school, de leerling (of diens 
wettelijke vertegenwoordiger) en het stage bedrijf. De 
school zorgt ervoor dat er een verzekering is die risico’s dekt 
van ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid  voor zowel 
leerling als stage docent.  Deze is van kracht  tijdens de reis 
tussen school en stageadres en op het stageadres.

DIFFERENTIATIE

STAGES

OP HET INDIVIDU
AFGESTEMD

ONDERWIJSPROGRAMMA



ONDERSTEUNING 
VANUIT DE LEERLING

Beukenrode Onderwijs heeft als uitstroomprofiel onder-
wijs (95%) en arbeid (5%). Beukenrode Onderwijs leidt op 
voor een diploma en doorstroom naar een volgende, liefst 
reguliere onderwijsinstelling. In wat we de arbeidsmarktge-
richte leerroute noemen, bereiden we de leerling voor op 
een baan. In deze leerroute zoeken we naar een stageplaats 
voor de nodige arbeidstraining. Ook zijn er mogelijkheden 
voor cursorisch onderwijs. Op onze school zijn dat onder 
meer de IVIO-opleidingen waarvoor bij positieve afsluiting 
een certificaat wordt verstrekt.

Binnen Beukenrode Onderwijs is een sociaal veilige 
leeromgeving een voorwaarde voor zowel leerlingen als 
voor het team om tot leren te komen. Uitgangspunten 
hierbij zijn structuur, voorspelbaarheid en een positief 
schoolklimaat. Contact vanuit een wederzijds respect, zien 
we hiervoor als basis.

Om dit positieve klimaat te waarborgen maken we gebruik 
van PACT. PACT staat voor Praktische Agressie Controle 
Training. Hoewel de naam doet vermoeden dat dit vooral 
gaat over hoe te handelen bij agressie-problematiek, gaat 
dit veel meer over contact (maken en onderhouden), 
over hoe te kunnen communiceren met jeugdigen met 
gedragsproblematiek en over hoe conflicten kunnen 
ontstaan vanuit contactproblemen. Daarmee leert PACT 
ons vooruit te denken en handelen op situaties die 

mogelijk kunnen escaleren en in voorkomende situaties 
de-escalerend op te treden. En wanneer de situatie toch 
escaleert biedt PACT een veilige methode om (fysiek) in te 
kunnen grijpen, met behoud van respect voor de jongere en 
een minimum aan contactverlies. 

Een uitgebreide verantwoording van deze manier van 
ingrijpen is te vinden in het PACT-protocol en het veilig-
heidsconvenant dat is opgesteld i.s.m. Politie gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Beide documenten zijn na te lezen 
op de website van Beukenrode Onderwijs. Het team van 
Beukenrode Onderwijs belegd 6 keer per jaar intervisie 
momenten t.a.v. PACT.

UITSTROOMPERSPECTIEVEN 
EN UITSTROOMPROFIELEN 

SOCIALE VEILIGHEID 



ONS TEAM BESCHIKT
OVER EEN GROOT 
‘SPECIAAL ONDERWIJS’ 
HART

Beukenrode Onderwijs is organisatorisch op orde, heeft 
een dertigtal medewerkers die de vereiste competenties 
en bevoegdheden bezitten en die bovenal beschikken over 
een groot ‘speciaal onderwijs hart’.

Dit vertaald zich in prima slagingspercentages, een 
uitstekend ouder tevredenheidsonderzoek, een financieel 
gezonde huishouding en een groot aanbod van leerlingen 
die via deze route graag hun VMBO diploma willen halen.
Bovenstaand leidt al verschillende jaren tot een positieve 
beoordeling van de Onderwijsinspectie, iets waar 
Beukenrode Onderwijs trots op is en wat wij uiteraard graag 
zo willen houden.

Nadat in 2010 een gloednieuwe sport accommodatie 
geopend is heeft Beukenrode Onderwijs vanaf september 
2013 een nieuwe vleugel aan haar gebouw in gebruik 
genomen. Inmiddels worden er dagelijks ongeveer zo’n 150 
leerlingen bediend binnen Beukenrode Onderwijs.

In nauwe samenwerking met Stichting Timon heeft 
Beukenrode Onderwijs een onderwijs zorg centrum (OZC) 
ontwikkeld. Dit OZC wordt georganiseerd op de locatie 
in Odijk waarvoor een erkenning als nevenvestiging van 
Beukenrode Onderwijs is af gegeven door het Ministerie 
van OC&W. De maximum capaciteit ligt op 16 leerlingen.

Het is de ambitie van Beukenrode Onderwijs om in deze 
relatieve kleinschaligheid de ideale partner te kunnen 
zijn van alle ons omringende reguliere scholen die 
graag een beroep op Beukenrode Onderwijs doen om 
hun leerlingen met behoefte aan zware ondersteuning 
adequaat te kunnen helpen. De uitdaging is o.a. gelegen 
in het aan kunnen blijven bieden van de grote diversiteit in 
uitstroomrichtingen. Het uitstroomprofiel onderwijs past 
bij Beukenrode Onderwijs waarbij in de toekomst mogelijk 
eerder tussentijds leerlingen naar het reguliere onderwijs 
terug verwezen kunnen worden. Daarvoor zal Beukenrode 
Onderwijs voor wat betreft het onderwijsprogramma nog 
dichter tegen het reguliere onderwijs aan gaan schurken.

In december 2014 heeft Beukenrode Onderwijs een 
leerling tevredenheidsonderzoek afgenomen bij de gehele 
populatie. Het rapportcijfer wat de leerling aan de school 
geven is gemiddeld een 6,6. Het gehele onderzoek inclusief 
de daar aan ontleende ontwikkelagenda is te vinden op de 
site van Beukenrode Onderwijs. 

In het najaar van 2015 staat het ouder tevredenheidsonder-
zoek op de planning. Zodra hiervan de resultaten bekend 
zijn zullen ook deze op de site gepubliceerd worden.

EEN SCHOOL DIE ‘GOED STAAT’ 



VO SWV-EN GEMEENTE BEUKENRODE ONDERWIJS, 
DOORN

BEUKENRODE ONDERWIJS, 
TIMON, ODIJK

VO 25-08  Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
Neder-Betuwe en Neerijnen

11

VO 25-10 Ede, Wageningen, Rhenen 1

VO 25-11  Veenendaal, Barneveld, Renswoude en 
Scherpenzeel

8

VO 26-01   Utrecht en Stichtse Vecht 34 1

VO 26-02   Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Leusden, Soest en Woudenberg 

21 0

VO 26-03   Zeist, De Bilt, Bunnik, Utrechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede 

47 3

VO 26-04   Montfoort, Oudewater, de Ronde 
Venen en Woerden

6

VO 26-05   Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein 
en Vianen

15 4

VO 27-10 Blaricum, Bussum, Eemnes, 
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, 
Naarden, Weesp en Wijdemeren

4

VO 28-02 Alphen aan de Rijn, Bergambacht, 
Boderaven, Boskoop, Gouda, Krimpen 
aan de IJssel, Nieuwkoop, Ouderkerk, 
Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, 
Waddinxveen, Zuidplas, (delen 
Moordrecht Moerkapelle en 
Zevenaar)

VO 28-14  Graastroom, Giessenlanden, 
Gorinchem, Hardinxveld,-Giessendam, 
Liesveld, Leerdam, Lingewaal, 
Werkendam en Zederik

1

Totaal 148 8

HERKOMST LEERLINGEN BEUKENRODE ONDERWIJS
PER SAMENWERKINGSVERBAND PER 1-10-2014

HET (ONDERSTEUNINGS) AANBOD

Deskundigheid Beukenrode Onderwijs heeft voor alle vakgebieden 1e en/of 2e graads bevoegde docenten in 
huis. Binnen Beukenrode onderwijs werken 35 medewerkers waarvan 28 lesgevend (O.P.) en 7 
ondersteunend (O.O.P.)
Onderstaand even doorrekenen en aanpassen werken er 31 collega’s, waarvan 24 lesgevend en 
7 ondersteunend. Twintig collega’s zijn in het bezit van een onderwijsbevoegdheid. Daarvan 
hebben:
3 collega’s als basis een P.A.of PABO opleiding behaald, al dan niet gevolgd door een opleiding 
“special needs” of een vakspecialisatie.
3 lesgevende collega’s hebben een universitaire studie afgerond en vervolgens een bevoegdheid 
in één of meerdere vakrichtingen behaald. 
12 collega’s die hebben een lerarenopleiding gevolgd, waarvan 4 collega’s met een 1e graads 
opleiding. 
3 collega’s zijn nog niet in bezit van een onderwijsbevoegdheid. Deze gaan zij in het schooljaar 
2013/2014  behalen.
Daarnaast zijn er binnen Beukenrode Onderwijs 3 leermeesters aangesteld die  in de 
praktijkvakken actief zijn. 

De ondersteuning bestaat uit drie gedragswetenschappers bestaande uit twee orthopedagogen 
en geregistreerde psycholoog (kinder- en jeugd NIP), intern begeleider, decaan, Rots &Water 
trainer, PMT trainer, PACT trainer, MVG (trainers in Moeilijk Verstaanbaar Gedrag)  Dagelijkse 
Leiding (DL), 2 leden van het College van Bestuur (bestaande uit voorzitter en een lid), ICT-er, en 
2  administratief medewerkers. Alle docenten zijn in het najaar 2014 gecertificeerd TOPS trainer.

Aandacht en tijd De groepsgrootte varieert van 8 tot 10 leerlingen. De mentor begint elke dag met de mentor-
leerlingen in het opstartkwartier.

Voorzieningen De school biedt een doorlopende leerlijn voor: 
VMBO Theoretische leerweg (TL), Kader beroepsgerichte leerweg (KBL), Basis beroepsgerichte 
leerweg (BBL), de praktijk richtingen zijn; Metaaltechniek, Motorvoertuigentechniek, Bouw 
Houttechniek, Handel en Administratie en Sport Dienstverlening en Veiligheid. 
Horeca assistent niveau 1 in combinatie met IVIO-opleiding op niveaus 1, 2 en 3. 
We kennen daarnaast de mogelijkheid om de onderbouw lesstof op HAVO niveau aan te bieden.

Gebouw Praktijklokalen, theorielokalen, computerlokalen en moderne sportaccommodatie etc.

Samenwerking Beukenrode Onderwijs werkt samen met Schoonoord, Christelijk College Veenendaal, ROC 
Midden Nederland en Timon.

DIPLOMAGERICHT ONDERWIJS



Deskundigheid Beukenrode Onderwijs beschikt over gekwalificeerde (bevoegde) vakdocenten in iedere 
aangeboden praktijkrichting.  

Aandacht en tijd Beukenrode Onderwijs houdt zich aan de reguliere tijdstabel. Binnen het onderwijs 
leerprogramma van de onderbouw is er op week basis een viertal lesuren praktijk ingeroosterd. 
Dit biedt de mogelijkheid om te oriënteren op de praktijkvakken in de bovenbouw. 
In de bovenbouw is stage een vast onderdeel in het onderwijs leerprogramma 

Voorzieningen De school biedt een doorlopende leerlijn voor: 
VMBO Kader beroepsgerichte leerweg (KBL), Basis beroepsgerichte leerweg (BBL), de praktijk 
richtingen zijn; Metaaltechniek, Motorvoertuigentechniek, Bouw Houttechniek en Sport 
Dienstverlening en Veiligheid. Voor het totale VMBO aanbod wordt er in samenwerkingen met 
de samenwerkingspartners het programma toetsing en afronding (PTA) op elkaar afgestemd. 
Voor 1 oktober wordt het  PTA dmv een voorlichtingsavond aan ouders/verzorgers en leerlingen 
vastgesteld voor dat schooljaar. 
Horeca assistent niveau 1 in combinatie met IVIO-opleiding op niveaus 1, 2 en 3. 

Gebouw Per praktijkrichting heeft Beukenrode Onderwijs de beschikking over een modern en goed 
geoutilleerd praktijklokaal. 

Samenwerking Beukenrode Onderwijs  werkt samen met Schoonoord, Christelijk College Veenendaal en 
ROC Midden Nederland. Daarnaast beschikt Beukenrode Onderwijs over een bestand van 
stagebedrijven, waar naar keuze uit geput kan worden. 

COMBINATIE VAN THEORIE EN PRAKTIJK

VERVOLG: HET (ONDERSTEUNINGS) AANBOD

Deskundigheid Adaptief onderwijs is op onze school het uitgangspunt. We bieden 6 leerroutes, namelijk HAVO 
onderbouw, VMBO- TL, -KBL, -BBL, IVIO en Horeca-assistent niveau 1.  

Het team is geschoold in het directe instructiemodel. Er wordt gewerkt met groepsoverzichten 
en groepsplannen, die vier keer per jaar worden opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. De intern 
begeleider en orthopedagogen/psycholoog  zijn hierbij ondersteunend.

Aandacht en tijd Elke les is gestructureerd opgebouwd. De leerkrachten spelen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in door hier planmatig hun didactisch en pedagogisch handelen op af te stemmen. Zij 
bieden een basisinstructie aan en daarna verlengde en eventueel een verdiepte instructie aan de 
leerlingen die daar behoefte aan hebben. De instructiegroepen zijn zoveel mogelijk geclusterd 
naar onderwijsbehoeften. 

Voorzieningen Remedial teaching in en buiten de lessen, de methodes zijn aangepast op de kerndoelen VO, 
examencodes en we werken met programma voor toetsing en afsluiting (PTA’s).

Gebouw Praktijklokalen voor Motorvoertuigentechniek, Metaaltaaltechniek, Bouw Houttechniek,  
Horeca en Groentechniek. Voor Groentechniek is er tevens een buitenvoorziening aanwezig. 
Een tweetal computerlokalen en elk lokaal heeft twee computers en een ingericht Natuur- en 
Scheikundelokaal.

Samenwerking Continue afstemming tussen (vak)docenten onderling en met ondersteunend personeel. 
De ouders /verzorgers benutten wij als ervaringsdeskundigen.

REKENING HOUDEND MET VERSCHILLENDE LEERVERMOGENS VAN LEERLINGEN

Zes leerroutes



Deskundigheid Het team heeft ervaring met het afstemmen op de onderwijsbehoeften van dyslectische 
leerlingen. De schoolpsycholoog en intern begeleider geven vorm aan het dyslexie- en 
dyscalculiebeleid.

Aandacht en tijd In elke (vak) les.

Voorzieningen Dyslexie- en dyscalculiebeleidsplan VO. Ondersteuningsprogramma Kurzweil op het 
schoolcomputernetwerk. Incidenteel onderzoek naar dyslexie door gekwalificeerd 
schoolpsycholoog. 

Gebouw Per lokaal zijn er twee computers met het ondersteuningsprogramma Kurzweil.

Samenwerking Van vakdocenten met intern begeleider en orthopedagogen en psycholoog.

GERICHTE AANPAK LEEPROBLEMATIEK (DYSLEXIE/DYSCALCULIE)

CLUSTEREN NAAR 
ONDERWIJSBEHOEFTEN 
EN INSPELEN OP 
LEERPROBLEMATIEK

VERVOLG: HET (ONDERSTEUNINGS) AANBOD

Deskundigheid Beukenrode Onderwijs werkt met het programma TOPs!. TOPs! is een lesprogramma dat het 
klimaat op school helpt te verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, 
omgaan met emoties en moreel redeneren. 

Daarnaast maakt TOPs! leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leert het programma 
hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door te leren dat je in iedere situatie 
kunt kiezen voor een positieve oplossing. 

In het najaar van 2014 zijn alle medewerkers van Beukenrode Onderwijs gecertificeerd TOPs!-
trainer.

Aandacht en tijd De thema’s van TOPs! zullen binnen Beukenrode Onderwijs worden geïntegreerd in de 
reguliere lessen, maar ook zullen alle leerlingen wekelijks een lesuur volledig bezig zijn met het 
lesprogramma TOPs!. Een aantal weken achter elkaar zal dan aan een bepaald thema worden 
gewerkt. 

Bovendien kan de denkwijze van TOPs! in alle situaties in de school toegepast worden, waarin 
sprake is van sociaal gedrag. 

Voorzieningen Beukenrode Onderwijs bezit over alle materialen die nodig zijn om TOPs! op een volledige 
manier te integreren in het onderwijssysteem. Alle medewerkers hebben de training gevolgd.

Gebouw De school is rustig, overzichtelijk en duidelijk ingericht. Hierdoor zijn vrije momenten, zoals 
pauzes, overzichtelijk voor de leerlingen en brengen zij deze door onder toezicht van docenten. 
Daardoor kunnen deze momenten benut worden voor het aanleren van sociale vaardigheden.  
Door de opstelling van de tafels, waarin leerlingen in groepjes bij elkaar zitten, wordt sociaal 
gedrag en de sociale ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. 

Samenwerking Beukenrode Onderwijs wordt in TOPs! ondersteund door de ontwikkelaar van het programma, 
stichting 180. Stichting 180 traint de medewerkers van Beukenrode Onderwijs en volgt de 
implementatie van het programma binnen Beukenrode Onderwijs.

GERICHTE AANPAK  VERSTERKEN SOCIALE VAARDIGHEDEN



Deskundigheid Met het complete team starten wij dagelijks bij aanvang van de dag met een briefing en besluiten 
wij de dag met een buddy-moment en een collectieve debriefing. Dit alles gericht op optimale 
onderlinge afstemming waarmee de continuïteit en voorspelbaarheid voor de leerlingen 
gewaarborgd wordt.  

Aandacht en tijd Vanaf 8.00 uur is er toezicht door collega’s op zowel het schoolplein als in de aula. 
Elke ochtend bij aanvang van de dag opstartkwartier bij de mentor of schaduwmentor . In dit 
kwartier worden leerlingen ontvangen , er wordt afstemt en ingezoomd op de nieuwe dag. 
Daarnaast is er per mentor wekelijks een mentoruur.  

Beukenrode Onderwijs kent een continu rooster dat wil zeggen dat alle collega’s van 8.30-14.55  
(op woensdag tot  12.35) bij de leerlingen zijn. Ook tijdens pauze momenten is iedereen op vaste 
plaatsen aanwezig op de vloer. 

Voorzieningen Leerlingen met behoefte aan deze specifieke ondersteuning zitten in een klas met 4 tot 
10 leerlingen. Het programma is zodanig gestructureerd dat onrust zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. De leerkracht is in staat oppositioneel gedrag te herkennen, preventieve maatregelen 
te nemen en curatief aan te pakken indien uitingen het leerklimaat in de klas verstoren. De 
leerling vertoeft in een veilige omgeving met veilige leermiddelen. De leerkracht kan te allen 
tijde beschikken over deskundige assistentie. De leerling neemt desgewenst deel aan gerichte 
therapieën en trainingen daar waar mogelijk binnen de school.
Voor alle leerlingen is een handelingsgericht geformuleerd ontwikkeling perspectiefplan 
opgesteld. De leerkracht en de commissie van begeleiding werken volgens dit plan naar het 
uitstroomperspectief. Er is tijd en ruimte voor oefenmogelijkheden gericht op werk, vrije tijd en 
goed burgerschap.

Gebouw Beukenrode Onderwijs is gevestigd op het Landgoed Beukenrode gelegen in de bossen tussen 
Doorn en Driebergen. Het gebouw is zodanig ingericht dat er altijd sprake is van een veilige 
omgeving. Dat geldt voor theorielokalen, aula, praktijklokalen, sportaccommodatie,  etc. 

Tevens is bij gebruik van materialen, kleuren, akoestiek en verlichting rekening gehouden met 
de prikkelgevoeligheid van deze leerlingen. Het landgoed biedt voldoende mogelijkheden voor 
onze leerlingen om ook buiten actief te kunnen zijn.

Samenwerking De docenten werken nauw samen en leveren een bijdrage gericht op het behalen van de doelen 
die zijn vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. Speciale aandacht 
wordt gegeven aan de communicatie en zo nodig is er instructie en coaching van de ouders om 
gezamenlijk zoveel mogelijk consistent gedrag richting de leerling te laten zien. De mentor is 
case manager ,dat wil zeggen dat hij/zij een spilfunctie bekleed in de onderwijs carrière van de 
leerling binnen Beukenrode Onderwijs. 

GERICHTE AANPAK GEDRAGSREGULATIE, STRUCTUUR, AFHANKELIJK ZIJN  
EN BEHOEFTE AAN VEILIGHEID EN VERTROUWEN

Deskundigheid Van het CVB kan een leerling individueel in aanmerking komen voor Psychomotorische Therapie 
(PMT) of een groep (meestal klas) voor de Rots & Water (R&W) training, door een daartoe 
opgeleide therapeut/trainer. 

Aandacht en tijd In het lesrooster van de leerling of klas wordt 1 keer per week 1 lesuur ingeroosterd voor PMT of 
R&W 2 lesuren. 
De therapeut/ trainer rapporteert in het OPP in het IHP. 

Voorzieningen PMT is een vak therapie die vanuit modules van zes tot tien weken kan werken binnen de vier 
verschillende domeinen. Onderscheiden worden Activeren en Motiveren, Stress en Veerkracht, 
Weerbaarheid en Impuls controle. 
R&W is een psycho fysieke training voor (mentale-) weerbaarheid en heeft een eigen programma 
voor ego versterking, sociale vaardigheden, etc. in een groep. PM-therapeut wordt soms 
ondersteund door stagiaires en/of orthopedagoog/psycholoog.

Gebouw De sportaccommodatie van de school beschikt over een eigen therapie ruimte. 

Samenwerking De therapie en training wordt aangestuurd door de CvB in nauwe contact met ouders/verzorgers 
mentor en indien wenselijk de (vak) docenten. 

GERICHTE AANPAK GEDRAGSPROBLEMATIEK EN GEDRAGSSTOORNIS D.M.V.
PMT EN ROTS & WATER



Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen 
wanneer men meent dat daar aanleiding toe bestaat. Men kan 
zich altijd wenden tot de klachtencommissie. 

Ouders, personeel en leerlingen vanaf 13 jaar hebben recht om 
te klagen over gedragingen en beslissingen (en het nalaten 
daarvan) van het bestuur of het personeel. Ook is het mogelijk 
om te klagen over de gedragingen van andere ouders of leer-
lingen.

Overigens doen wij er alles aan om in eerste instantie proble-
men in goed overleg met alle partijen te bespreken en zelf op 
te lossen.

Zie voor het klachtenreglement de website van Beukenrode 
Onderwijs. 

Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs 
Klachtencommissie // Regio 1

Contactgegevens:
Postbus 82158
2508 EC Den Haag 

Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs is 
ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.

Contactgegevens:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 9591 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: http://mobiel.onderwijsgeschillen.nl 

DE KLACHTENREGELING

KLACHTENCOMMISSIE

DOWNLOAD OP 
BEUKENRODEONDERWIJS.NL

HET AANMELDINGS-
FORMULIER

Toelatingscriteria en de stappen van de procedure. 

Voor de leerling is een toelaat-baarheidsverklaring 
verkregen;

U doet de eerste aanmelding bij onze school:
A. Aanmeldingsformulier downloaden van onze website
 www.beukenrodeonderwijs.nl;
B. Formulier ingevuld naar Beukenrode Onderwijs 
 sturen.

School beoordeelt of plaatsing in principe tot de 
mogelijkheden behoort; 
School nodigt leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor 
intakegesprek;
Commissie van Onderzoek en Begeleiding besluit over 
toelating van de leerling op Beukenrode Onderwijs;

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen bericht van de Commissie;
A. Bij afwijzing formuleert de Commissie een alternatief;
B. Bij toelating start de leerling op Beukenrode Onderwijs.

Kort samengevat kunnen wij  los van de overige informatie 
die bij de eventuele toelating een rol speelt leerlingen 
toelaten die:
• Twaalf jaar of ouder zijn;
• Voortgezet onderwijs moeten volgen;
• Beschikken over capaciteiten vanaf  IQ 80;
• In het bezit zijn van de noodzakelijke leervoorwaarden; 
• Zodanig ‘stevig’ in hun schoenen staan dat zij zich op 

school kunnen handhaven;
• Door sociaal emotionele problemen zo ernstig 

bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of zulke 
gedragsproblemen vertonen, dat zij in het reguliere 
voortgezet onderwijs niet meer te bedienen/te 
hanteren en/of niet meer welkom zijn.

AANMELDING, PLAATSING
EN TERUGPLAATSING




