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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

Reijerwaard college  

 

Gegevens school Reijerwaard college  

De Quackstraat 77 

3082 VS Rotterdam 

06 39 87 52 50 

reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/reijerwaardcollege 

Onderwijstype Gespecialiseerd Onderwijs  vso, vmbo tl 

 

Het Reijerwaard college biedt klassikaal onderwijs op vmbo tl niveau aan alle leerjaren Leerlingen worden zo goed 

mogelijk voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het uitstroomprofiel is dan ook mbo niveau 4. Er wordt 

uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen rekening houdend met de individuele beperkingen. Didactisch en 

sociaal emotioneel  leiden wij op tot een volwaardig vmbo tl diploma, waarbij we voor enkele vakken digitaal adaptief 

onderwijs bieden en de mogelijkheid hebben om examen te doen in Engels op havo niveau .  

 

In de eerste drie leerjaren volgen de leerlingen een compleet aanbod aan vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 

rekenen,aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie. lichamelijke opvoeding, art & design en digitale geletterdheid. 

Vanaf leerjaar 3 start het examentraject, waarbij maatschappijleer wordt afgesloten.   

Vanaf leerjaar 4 kiezen de leerlingen een vakkenpakket.  

 

Er wordt gewerkt met een vast lesrooster en volgens een vast lesmodel (DAIM) 

Leerlingen worden op basis van hun resultaten in een arrangement geplaatst (intensief, basis, verdiepend). In de les 

worden alle arrangementen naar behoefte bediend.  

 

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt een brugklas op vmbo tl/havo niveau gestart. Daarbij worden alle bovenstaande vakken 

gegeven én een extra vreemde taal & NaSk.  

Doelgroep Onze leerlingen zijn in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar en er is sprake van (het vermoeden van) een psychische stoornis. 

http://www.yulius.nl/reijerwaardcollege
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Specifieke voorzieningen  ● Er is de mogelijkheid tot het volgen van een tweejarig examentraject.  

● Het verzorgen van een traject op maat (TOM) is mogelijk.  

● Loopbaanbegeleiding door middel van het Windroosproject.  

Specialisten ● Schoolcoach: begeleidt en coacht (groepjes) leerlingen  

● Taalspecialist: met o.a. kennis op het gebied van dyslexie  

● Docent met ervaring op het gebied van NT2  

● Er is een schoolverpleegkundige van het CJG betrokken bij onze school.  

● In het kader van preventieve hulpverlening is er een gezondheidscoach van Youz actief binnen de school.  

● We werken samen met OnderwijsZorgArrrangement (OZA) medewerkers binnen de school. 

Samenwerking  ● Voor de examinering wordt samengewerkt met een reguliere Vavo, namelijk het Curio in Breda.  

● Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Koers VO 

● Voor de begeleiding naar een juiste mbo-opleiding werken we samen met Da Vinci College in Dordrecht. 

 

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


