
PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

Betreft maatregel:3. Plusvoorziening VO

Activiteit:Flexmedewerker voor het FlexCollege Westland

Uitvoerder:SWV VO Westland

Reeds aanwezige documentatie: ingevuld format 

Contactgegevens 

Contactpersoon: Robyn Maas

Adres: Postbus 299

Postcode en plaats: 2670 AH Naaldwijk

Telefoonnummer: 06-44418388

Mobiel nummer: 06-44418388

e-mailadres: RMaas@swv-westland.nl

website: www.swv-westland.nl

Probleemschets

Huidige situatie:

Sinds het schooljaar 2007-2008 verzorgt het Westlands Orthopedagogisch Centrum De Toekomst 

(WOC) onderwijs aan reboundleerlingen van het ISW. Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn daar de 

trajecten voor Op de Rails en Herstart voor alle leerlingen van Westlandse V.O.-scholen bij 

gekomen. 

Het gaat bij al deze trajecten om leerlingen die vanwege ernstige gedrags- en/of sociaal-emotionele 

problematiek (tijdelijk) niet binnen hun reguliere school kunnen functioneren.

Gebleken is dat door de indeling van leerlingen met ernstige problematiek in Rebound, Herstart of 

Op de Rails-leerlingen, nog steeds leerlingen tussen wal en schip vallen, omdat zij niet aan de 

criteria voldoen die voor de genoemde trajecten gelden en zij ook niet aan de criteria voldoen om 

voor het VSO in aanmerking te komen. 

Gewenste situatie (doelstellingen):

Het is daarom van belang dat het WOC zodanig ingericht gaat worden, dat er voor elke leerling die 

(tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs terecht kan, een plek wordt gecreëerd. Trajecten op maat 

(zowel qua tijdsduur als qua inhoud) zijn daarvoor onontbeerlijk: een FlexCollege Westland. 

Het doel van plaatsing in het FlexCollege is dat de leerling uiteindelijk teruggeplaatst wordt in het 

regulier onderwijs (of op een andere passende plek), een diploma behaalt en dus geen voortijdig 

schoolverlater wordt.

De SWV’s VO Den Haag Zuid-West, Zoetermeer, Delft en Westland hebben de gezamenlijkheid 

gezocht in het verder ontwikkelen van deze zogenaamde FlexColleges. Er is besloten om de 

expertise te bundelen en vanuit dezelfde uitgangspunten, maar toegesneden op de aard en omvang 

van de lokale problematiek deze voorzieningen vorm te geven. Daarbij is de insteek dat er over-en-

weer gebruik kan worden gemaakt van elkaars voorzieningen en expertise. Uiteindelijk zal de inzet 

van de FlexColleges in de regio leiden tot een dekkend aanbod voor leerlingen met ernstige 

gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek.

Doelgroep:

Met name VMBO/LWOO- en HAVO-leerlingen van de scholen die vallen onder het SWV VO 

Westland, die vanwege ernstige gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek tijdelijk niet te 

handhaven zijn in het regulier onderwijs.
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Samenwerkingspartners:

Scholen voor voortgezet onderwijs, SWV’s, ROC’s, gemeente, jeugdzorg en het VSO.

Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:

Het FlexCollege sluit aan op het huidige WOC; de invulling zal alleen anders worden, waardoor geen 

leerlingen meer uitgesloten worden. 

Planning activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:

Continuering van de reeds ingezette activiteiten en deze evalueren. Verder uitwerken van de 

combinatietrajecten onderwijs/hulpverlening en de aansluiting met het MBO.

Ongeveer 30 leerlingen zullen gebruik maken van het FlexCollege.

Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:

Idem.

Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:

Vervolg uitvoering werkzaamheden. Borging van de inzet van de Flexmedewerker in het geheel van 

maatregelen die in het kader van passend onderwijs en het FlexCollege worden genomen.

Ongeveer 30 leerlingen zullen gebruik maken van het FlexCollege.

Wijze van evalueren van resultaten:

Kwalitatief:klankbordgroep, overzicht uitgevoerde werkzaamheden (jaarverslagen), registratie 

reacties doelgroep (evaluaties)

Kwantitatief:registratie van aantallen en effecten (jaarverslag)

Opmerkingen:
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