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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

Yulius Het Tij 

 

Gegevens school Het Tij 

Groenedijk 49 

3311DB Dordrecht 

088 405 4060 

hettij@yuliusonderwijs.nl 

https://www.yulius.nl/locatie/het-tij/ 

Onderwijstype Gespecialiseerd onderwijs, vso mavo en havo 

 

Op Het Tij wordt klassikaal les gegeven, waarbij individuele aanpassingen gedaan kunnen worden in het onderwijsaanbod. 

Tijdens de instructie en verwerking van opdrachten wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden wordt er aandacht besteed aan de vakoverstijgende vaardigheden op het 

gebied van leren leren en sociaal emotioneel functioneren. Elke leerling heeft een eigen perspectief en een eigen route. 

Samen met leerling en ouders maken wij de keuze met welke kennis en vaardigheden de rugzak van de leerling gevuld 

gaat worden. 

 

Leerlingen van Het Tij behalen een officieel mavo of havo-diploma, tevens bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om 

deelcertificaten te halen. Leerlingen stromen uit naar mbo en hbo. 

Doelgroep Het Tij  biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar die door (het vermoeden van) een 

psychische stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren en ontwikkelen. De onderwijsbelemmeringen 

en onderwijsondersteuningsbehoeften komen met name voort uit internaliserende psychiatrische problematiek. Autisme, 

ADHD, angststoornissen en depressie zijn de meest voorkomende  diagnoses, die zowel enkelvoudig als in comorbiditeit 

voorkomen.   

 

Leerlingen van Het Tij zijn in staat om in klassenverband onder leiding van een leerkracht te leren en te leren 

samenwerken. Zij kunnen omgaan met leswisselingen en verschillende docenten. Sommige leerlingen moeten hier nog een 

ontwikkeling in doormaken.  
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Specifieke voorzieningen  Ambulant LeerCentrum: 

Binnen het ALC (Ambulant Leercentrum) wordt individueel maatwerk geleverd aan leerlingen die geheel of gedeeltelijk 

zijn uitgevallen op school. 

Specialisten De volgende specialisten zijn werkzaam op Het Tij: 

Autismespecialist 

Dyslexiespecialist 

Leerlingcoach 

Faalangstreductietrainer 

Rots & Water trainer 

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

Samenwerking  Het Tij is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht en Noordelijke Drechtsteden. 

Daarnaast werken wij samen met Bureau Leerplicht en Centrum Jeugd & Gezin. 

 

Naast samenwerking met diverse zorgpartners die verbonden zijn aan individuele leerlingen kennen we een structurele 

samenwerking met Poli Zorg en Onderwijs van Yulius en Boba passend onderwijs. 

 

Sinds 2017 werken wij samen met het Da Vinci College voor de examinering. Dit houdt in dat het Da Vinci College zorgt 

voor de planningen, toetsen en examens in het laatste leerjaar. De vakdocenten van Het Tij verzorgen zelf de lessen en 

bereiden de leerlingen voor op het examen in mei. De examens vinden plaats in het gebouw van het Da Vinci College in 

Dordrecht. 

 

Voor meer informatie bekijk het schoolplan van Yulius Onderwijs en de schoolgids via www.yulius.nl/locatie/het-tij/ 


