School
gids

Kentalis College Utrecht

Samen sterk in communicatie

Voorwoord
Beste ouder of verzorger*,

Uw kind gaat naar een school van Kentalis. Of uw kind gaat naar een school in de buurt en
krijgt daar hulp en begeleiding van onze ambulant begeleiders. In deze algemene schoolgids
2022-2023 leest u meer over het onderwijs van Kentalis. Iedere school heeft ook een eigen
schoolgids. Beide zijn online te vinden op de schoolpagina. Aan het begin van het schooljaar
krijgt u een informatiekaart of schoolwijzer met belangrijke informatie, bijvoorbeeld de
schoolvakanties.

De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

* Overal waar u ‘ouder’ of ‘ouders’ leest, bedoelen we ook verzorgers.
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Onze school
Inleiding
Geachte ouder/verzorger,
Er bestaat binnen Kentalis een algemene schoolgids en een 'schooleigen' schoolgids.
De algemene schoolgids beschrijft het onderwijs van Kentalis. Die informatie is bedoeld voor ouder(s) en
verzorger(s)* van kinderen die naar één van de scholen van Kentalis gaan of die via de ambulante
dienstverlening ondersteuning krijgen op een school in de buurt.
Iedere school heeft daarnaast ook een eigen schoolgids. U vindt in deze gids informatie die geldt voor onze
school, het Kentalis College te Utrecht.
Deze schoolgids gaat over het schooljaar 2022-2023.
Ik wens u veel leesplezier!
Petra de Man
directeur Kentalis College Utrecht
* Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.

Informatiekaart met praktische info
Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke informatie, zoals de
data van de schoolvakanties. U ontvangt deze kaart aan het begin van het schooljaar.

Onze visie
Het Kentalis College Utrecht is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12
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tot 20 jaar met een onderwijsarrangement voor cluster 2. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die
moeite hebben met horen en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De leerlingen volgen onderwijs
in het Praktijkonderwijs of in de VMBO-onderbouw. Wij bereiden onze leerlingen voor op arbeid of
vervolgonderwijs in het VMBO of het MBO en bieden uitdagend onderwijs dat tegemoet komt aan de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Het VSO is erop gericht om leerlingen, wanneer dit mogelijk is, over
te laten gaan naar het reguliere voortgezet onderwijs (VO).
We bieden een veilige leeromgeving, waarin iedereen, zowel leerling, ouder, verzorger als teamlid zich
gezien, gehoord en serieus genomen voelt en zichzelf mag, kan en durft te zijn. We gaan uit van wederzijds
vertrouwen. Dat uit zich in open en eerlijk naar elkaar zijn en respect voor elkaar tonen.
Op onze school wordt uitgegaan van de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de leerling en er wordt
rekening gehouden met de beperking(en) en onderwijsbehoeften. Op basis van deze aspecten wordt het
onderwijsaanbod en het uitstroomperspectief (UP) bepaald. Er wordt vooral gekeken naar wat wél kan en we
zoeken met elkaar naar de mogelijkheden tot ontwikkeling.
De leerling wordt bij ons voorbereid op het functioneren in onze maatschappij op het gebied van leren,
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Op basis van het uitstroomperspectief wordt de
leerling toegeleid tot vervolgonderwijs of arbeid.
Ons onderwijsaanbod is wat betreft vorm en inhoud afgestemd op de leerling en zijn/haar
onderwijsbehoefte. Het onderwijs en de communicatie wordt voor eenieder toegankelijk gemaakt en er
wordt continu ruimte geboden om in een veilige setting te oefenen met communiceren. Ons onderwijs is
sterk gericht op het vergroten van de communicatieve en sociale redzaamheid.

Onze missie
Elke leerling van het Kentalis College Utrecht (KCU) ontwikkelt zich tot een zelfstandige, sociaal-emotioneel
en communicatief zelfredzame jongere die uitstroomt naar passend vervolgonderwijs of een passende
arbeidsplek.
Waarom het Kentalis College Utrecht (KCU)?
Omdat het KCU maatwerk levert in het geven van onderwijs en begeleiding, zodat aan de specifieke
onderwijsbehoeften van elke leerling wordt voldaan, waarbij de cognitieve ontwikkeling van elke
leerling optimaal gestimuleerd wordt.
Omdat het KCU werkt in een multidisciplinair team, daarin onderwijs en begeleiding geeft en veel
expertise heeft op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en slechthorendheid.
Omdat het KCU een veilig pedagogisch en communicatief sterk klimaat garandeert.

Samenwerking vinden wij essentieel!
De samenwerking tussen de leerling, ouder(s) of verzorger(s) en school is noodzakelijk voor de ontwikkeling
van de leerling. Tijdens de schoolloopbaan streven we ernaar dat de leerling steeds meer eigen regie krijgt.
Hij/zij beslist steeds meer zelf om zo ook groei in zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van de
eigen identiteit te stimuleren.
Binnen de school werken verschillende disciplines nauw rondom de leerling samen; ieder teamlid denkt
vanuit zijn of haar expertise mee.
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Er is sprake van samenwerking met hulpverleners en instanties van buiten de school. Dit kunnen collega’s
van Kentalis zijn, zoals ambulant begeleiders of medewerkers van Kentalis Zorg bij extra ondersteuning van
de leerling. Ook wordt er samengewerkt met de buurtteams, jeugdzorg en de samenwerkingsverbanden in
de regio.
Bij de uitstroomrichting arbeid wordt samengewerkt met collega-scholen, bijvoorbeeld bij het geven van
branchecursussen. Ook wordt intensief samengewerkt met stagebedrijven, gemeenten en instanties die
behulpzaam zijn na de uitstroom waar het gaat over werken, wonen of vrijetijdsbesteding.
Bij de uitstroomrichting vervolgonderwijs is er samenwerking met reguliere scholen voor vmbo en mbo. Door
gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten blijkt er veel mogelijk om een passend aanbod te
creëren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Alle samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid met als doel om tot het beste resultaat voor
de leerling te komen.

Onze leerlingen
Onze leerlingen zijn tussen de 11/12 en 20 jaar. De meeste leerlingen van onze school zijn woonachtig in de
regio rondom Utrecht. Enkelen zijn woonachtig buiten de regio. Onze leerlingen hebben een cluster 2
onderwijsarrangement (TOS, TOS MG of DF/SH) gekregen op basis van auditieve problemen en/of op basis
van taal-spraakproblematiek; altijd in combinatie met problemen in het communicatief functioneren.
De SH/DF leerlingen die op school toegelaten worden, zijn slechthorend-functionerend en niet afhankelijk
van Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteunend met Gebaren (NmG) om tot leren te
komen. Naast slechthorendheid of een TOS heeft 27% van de leerlingen een bijkomende diagnose. Meest
voorkomend is een diagnose in het autismespectrum (15,8%). Bij 11,2% van de leerlingen is er sprake van
gestapelde problematiek. Dat wil zeggen; meerdere bijkomende problemen die tegelijkertijd voorkomen. Hier
gaat het om leerlingen met dyslexie, ADHD, een hechtingsstoornis, trauma, een angststoornis en een
ticstoornis. In alle gevallen staat bij onze leerlingen de communicatieve onderwijsbehoefte op de eerste plek.

Leerlingen in de richting VMBO
Het didactische niveau van onze vmbo-leerlingen is passend bij uitstroom na het reguliere vmbo naar mbo 2
of 3 (in een enkel geval mbo 4). Alle leerlingen op het vmbo hebben het uitstroomperspectief
vervolgonderwijs. Zij stromen na de vmbo-onderbouw op onze school door naar vmbo 3 binnen het reguliere
onderwijs.
Een klein deel leerlingen stroomt met een cluster 2 onderwijsarrangement door naar onze reguliere
partnerschool in de regio, het Globe College in Utrecht. Dit zijn leerlingen die na de vmbo onderbouw (zeer)
intensieve cluster 2 onderwijsbehoeften houden en waar op deze partnerschool aan voldaan kan worden
door intensieve samenwerking met ons (het KCU). Een nog kleiner deel stroomt door naar een andere vorm
van speciaal onderwijs (cluster 3 of 4).

Leerlingen in de richting Praktijkonderwijs (PrO)
Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze kunnen uitstromen naar (beschutte) arbeid of eventueel
vervolgonderwijs via een entree-opleiding (mbo 1). Voor leerlingen op het PrO heeft het
praktisch/ervaringsgericht leren de voorkeur; aansluitend bij de sterke kanten van deze leerlingen.
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Een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of doof- of slechthorendheid (DF/SH) heeft gevolgen voor de
aansluiting met leeftijdgenoten binnen en buiten school. Als team ondersteunen wij de leerlingen bij het
verkrijgen van inzicht en acceptatie van TOS / DF-SH. Ook kan het moeilijkheden opleveren bij het zoeken
naar en het behouden van werk. Daarom werken wij samen met onze leerlingen aan het leren omgaan met
de mogelijke gevolgen van TOS of doofheid/slechthorendheid, zodat zij op een goede manier kunnen
deelnemen in de maatschappij.

Schoolondersteuningsprofielen
Ons standaard aanbod richt zich op het opdoen van positieve ervaringen in de communicatie en de
uitbreiding van de taalvaardigheid. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in
communiceren. Het leren gaat daardoor ook makkelijker. We zetten bij de communicatie ondersteunende
middelen in, waaronder beeldmateriaal en pictogrammen. We stemmen dit en de interactie af op de
individuele leerling. Op onze school is er extra aandacht voor de leergebied-overstijgende vaardigheden als
zelfstandigheid en regie (o.a. leren leren), communicatieve en sociale zelfredzaamheid.
De groepsgrootte waarin wij lesgeven is gemiddeld 10-12 leerlingen met een maximum van 14 leerlingen.
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van het specifieke ondersteuningsaanbod van onze school.

Schoolplan
Ons schoolplan bestrijkt steeds een periode van 5 jaar en bevat een beschrijving van het beleid over de
kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die binnen de school wordt gegeven. Het omvat het
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het beleid met betrekking tot de zorg en begeleiding,
bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
We beschrijven in dit plan wat we met ons onderwijs en ondersteuning willen bereiken; hoe we ons
onderwijs hebben ingericht en hoe we dat organiseren. Daarnaast beschrijft het document de plannen voor
de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Het schoolplan geeft inspectie, bestuur, team en
ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs en de ondersteuning binnen de
arrangementen en hoe we dat dagelijks vormgeven. Het schoolplan is ook een wettelijk document, dat door
het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd.
In 2023 maken we een nieuw schoolplan voor de jaren 2023-2028.
Indien u het schoolplan 2019-2023 in wilt zien, dan kunt u een kopie aanvragen bij de directeur van de
school.

Jaaplannen
Ieder schooljaar werken we middels een jaarplan aan de ontwikkelpunten die in ons schoolplan zijn
benoemd.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van ons jaarverslag op het jaarplan 2021-2022: Schooljaar 20212022 was een schooljaar dat weer redelijk op een 'normaal' jaar leek. De periode van lockdown bleef
beperkt tot een week voor de kerstvakantie. Uiteraard hadden we nog wel met de 'naweeën van de
coronacrisis te maken. Dit zagen we terug in de onderwijsresultaten van de leerlingen die bij ons in leerjaar 1
instroomden. Deze waren beduidend lager dan wij gewend waren in leerjaar 1.
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Gelukkig konden we gebruik maken van de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO), waarvoor wij onder andere leraarondersteuners en onderwijsassistenten hebben ingezet om met
kleine groepen leerlingen te werken aan het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden. Ook hebben wij
dit jaar door gebruikmaking van deze middelen onze leerlingen extra activiteiten kunnen aanbieden. Verder
hebben we ingezet op het versterken van de aandacht voor sociale vaardigheden op onze school. Er is een
nieuwe leerlijn ontwikkeld en het vak sociale vaardigheden staat met ingang van komend schooljaar op het
programma. Hierin gaan we onder andere gebruik maken van de methode 'Lekker in je vel', wat we
afgelopen schooljaar verder hebben ontwikkeld. We hebben nl. gemerkt dat de jongeren op sociaal en
communicatief gebied geleden hebben onder de coronacrisis. We hebben gezien dat de extra activiteiten
hebben bijgedragen aan het weer kunnen 'oefenen' van de sociale- en communicatieve vaardigheden.
Het werken met de methode Stichting LeerKRACHT gaf de leerlingen bij ons op school meer 'stem' en
inbreng op wat er op school gebeurt. Mooi effect ervan is bijvoorbeeld dat de leerlingkantine binnenkort
uitgebreid wordt verbouwd! Dit is te danken aan de inzet van de leerlingen.
Naast de ontwikkelingen die we mogelijk hebben kunnen maken vanuit de NPO-gelden zijn we uiteraard
verder gegaan aan de ontwikkelingen waar we als school al langer mee bezig waren. Dit zijn onder andere:
de invoering van methodieken gericht op jongeren met TOS;
de invoering van een plan voor burgerschapsonderwijs;
de invoering van een plan voor RIS (relaties, intimiteit en seksualiteit);
de ontwikkeling van loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB);
de doorontwikkeling van het praktijkonderwijs;
samenwerking met het Globe College middels de experimentenregeling;
ontwikkeling van de stages;
opzetten en uitvoeren van de samenwerking van ROC MN, in een gezamenlijke entree-opleiding;
KCU als opleidingsschool voor leraren en ondersteuners;
ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden;
verbeteren van het zicht op ons onderwijs en onze begeleiding.

Organisatie van de school
Het verzorgingsgebied
Het Kentalis College Utrecht is gevestigd aan de Slotlaan 37 (VMBO en Praktijkonderwijs) en deelt het
gebouw sinds april 2020 met de afdeling Ambulante Dienstverlening (AD) van de regio Utrecht. Samen
vormen wij het expertisecentrum voor de regio midden Nederland.

De organisatie van de school
We hanteren geen wachtlijsten, wel worden de klassen samengesteld met meerdere leerroutes en -jaren in
één klas. Leerlingen kunnen tot 1 april tussentijds instromen. Dit kan betekenen dat de samenstelling van
bestaande groepen wordt aangepast. In dat geval worden klasgenoten hierover van tevoren op de hoogte
gebracht.
In 2021-2022 waren er 3 groepen in het VMBO en 6 groepen in het Praktijkonderwijs.

Speciale voorzieningen in het gebouw
In ons schoolgebouw houden wij rekening met onze doelgroep. Onze lokalen zijn zo aangepast dat het
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geluid niet weerkaatst en het gemakkelijker wordt om elkaar te verstaan. De leerlingen en leraar maken
gebruik van solo-apparatuur. De inrichting van onze lokalen is zo rustig mogelijk; de leerling wordt zo niet
onnodig afgeleid. We hebben een stilteruimte op school. Voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter
been zijn, is er een lift. Op de begane grond is een invalidetoilet aanwezig.

Werken met de methodiek Stichting LeerKRACHT
Onze medewerkers werken in 2 teams volgens de methode van Stichting LeerKRACHT samen aan de
voortdurende verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding. Dit doen we door per schooljaar steeds 3
thema's uit te kiezen waaraan we volgens de opbrengsten/ervaringen van het jaar ervoor zouden moeten
werken. Aan ieder thema wordt door het team medewerkers een aantal weken gewerkt. Dit doen zij door
eerst de stem van de leerling te horen over het thema (bijv. in een leerlingarena of door middel van
vragenlijsten/gesprekken in de klas), daarna doelen te stellen voor verbetering van een bepaald onderwerp
binnen het thema, samen nieuwe lessen en werkwijzen te ontwerpen/ontwikkelen, lesbezoeken bij elkaar
doen en elkaar feedback geven op de nieuwe werkwijze. De resultaten leggen we vast in 'kwaliteitskaarten'
("Zo werken wij").

Onderwijsteam
Samenstelling en taakverdeling onderwijsteam
Op onze school werkt een professioneel team samen om elke leerling kwalitatief goed onderwijs en goede
begeleiding te bieden. Het schoolteam van Kentalis College Utrecht bestaat uit ongeveer 30 medewerkers
met een verscheidenheid aan functies. De organisatie en de samenstelling van het schoolteam ziet er als volgt
uit:
De vakdocent en de mentor geeft de lessen en is het aanspreekpunt voor leerlingen, andere docenten,
ouders en externe partners.
De onderwijsassistent (A of B) ondersteunt in beide leerwegen.
De leraarondersteuner ondersteunt in beide leerwegen en kan bij kortdurende ziekte van een docent
en/of onder eindverantwoordelijkheid van een docent de les zelfstandig geven.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg en - begeleiding, het
lesaanbod en de leskwaliteit van de docenten.
De logopedist stimuleert en begeleidt de spraak- en taalontwikkeling van de leerlingen, individueel of
in groepsverband.
De gedragsdeskundige verricht onderzoek, coacht de docenten bij het opstellen en uitvoeren van het
handelingsplan, ondersteunt bij verwijzingen en volgt de sociale- en emotionele ontwikkeling van de
leerlingen op individueel-, groeps- en schoolniveau.
De administratief medewerker verzorgt de administratie van de school.
De management-assistent ondersteunt de afdelingsdirecteur.
De conciërge verzorgt het gebouw en de huishoudelijke aangelegenheden binnen de school.
Er zijn ook personeelsleden in de functie van docent, die een speciale taak naast het lesgeven hebben, zoals
bijvoorbeeld:
De schoolopleider zorgt ervoor dat stagiaires en nieuwe medewerkers goed worden opgeleid en zorgt
voor een scholingsaanbod voor zittende medewerkers.
Verder maakt de school gebruik van externe medewerkers met een specifieke deskundigheid, zoals het
buurtteam, de consulent van het SWV Utrecht of de jeugdarts.

8

Stagiaires
Wij zijn er trots op een gecertificeerde opleidingsschool te zijn. We bieden stagemogelijkheden aan
onderwijsondersteunende- en onderwijsopleidingen. Uw kind kan daardoor enkele weken tot een halfjaar te
maken krijgen met een ‘extra docent of ondersteuner’ in de klas.

Het managementteam
De medewerkers van Kentalis College Utrecht werken onder leiding van een directeur. Deze is lid van het
managementteam Utrecht (UMT), dat bestaat uit de directeuren van het Kentalis College Utrecht en de
Kentalis Ambulante Dienstverlening Utrecht.
De directeuren hebben structureel overleg met de unitmanager van Kentalis Zorg Regio Midden. Gezamenlijk
zijn zij verantwoordelijk voor zorg en onderwijs in het werkgebied van Kentalis Midden Nederland.

Rondleiding en inschrijven op onze school
Wanneer uw kind een onderwijsarrangement voor cluster 2 VSO heeft gekregen of deze mogelijk krijgt,
maken we een afspraak voor een intake en een rondleiding. U ontvangt tijdens de intake een enveloppe met
allerlei formulieren waarmee u de inschrijving bij ons op school verder regelt.
We laten de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. We leiden de ouders en leerlingen
rond in kleine groepjes. De data voor onze rondleidingen zijn voor 2022-2023: donderdag 24/11, 15/12,
12/1, 23/1, 30/3, 13/4, 11/5, 1/6, 29/6 (uitloop).
U kunt zich opgeven voor een van de rondleidingen via: info-utrecht-vso@kentalis.nl
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Onderwijsprogramma en activiteiten
Vakken
Vakken VMBO Onderbouw
Het aantal lessen op het rooster van de onderbouw is voor alle leerlingen in eenzelfde leerjaar gelijk. Er is
echter wel differentiatie van het lesstofaanbod op het niveau van de leerling. We bieden BBL
(basisberoepsgerichte leerweg), KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) en TL (theoretische leerweg) aan. We
bieden alle niveaus aan in één klas.
Nederlands
Bij het vak Nederlands wordt gewerkt met de methode Talent. Deze methode heeft aandacht voor
vaardigheden als spreken, spelling, lezen, schrijven en luisteren. Vooral de vaardigheden die nodig zijn voor
tekstbegrip (ook via de methode Nieuwsbegrip), het schrijven van teksten (werkstukken en brieven) en het
houden van presentaties krijgen extra aandacht. De logopediste ondersteunt de leerling en docent (indien
mogelijk binnen de klas wanneer deze vaardigheden getraind worden). Nederlands is naast een examenvak
tevens een vak dat apart wordt beoordeeld via de referentieniveaus (1F, 2F, etc). Naast het examencijfer
Nederlands moet de leerling bij zijn examen een voldoende halen op zijn eigen referentieniveau voor de toets
Nederlands. De onderdelen taalverzorging (spelling, werkwoordspelling, niet-werkwoordspelling),
leesvaardigheid (tekstbegrip) en woordenschat worden in deze toets beoordeeld. Daarom volgen we de
leerling door het afnemen van CITO-VOLG toetsen en bieden we extra ondersteuning, wanneer dit nodig is.
Engels
Bij het vak Engels werken we aan woordenschat, grammatica, lees-, luister- en schrijfvaardigheden. We
besteden extra aandacht aan de afwijkende schrijfwijze en grammatica. De methode waarmee gewerkt
wordt in de onderbouw is New Interface. Ook hier volgen we de leerling door het afnemen van de CITOVolg toetsen en bieden we extra ondersteuning, wanneer dit nodig is.
Rekenen
Sinds de invoering van de referentieniveaus (1F, 2F, etc.) wordt rekenen weer expliciet aangeboden op alle
scholen voor middelbaar onderwijs Het gaat hierbij om de deelgebieden: meten en meetkunde, verbanden,
verhoudingen en getalbegrip. Ook op dit gebied worden leerlingen extra gevolgd met behulp van de CITOVOLG toetsen en wordt er extra ondersteuning aangeboden wanneer de reguliere lesstof niet toereikend is.
De methode die in de onderbouw wordt geboden is SMART-Rekenen, een methode die digitaal materiaal
omvat.
Wiskunde
Vanaf het eerste leerjaar is wiskunde een onderdeel van het vakkenpakket. De leerling wordt aangeleerd om
op systematische wijze een min of meer abstract probleem op te lossen. Door het minder talige en vaak
visuele karakter van het vak wiskunde komen onze leerlingen bij dit vak vaak goed tot hun recht. Er wordt
gewerkt met de methode Moderne Wiskunde.
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Mens en Natuur
De vakken biologie, natuurkunde, verzorging, techniek en koken vallen onder noemer ‘mens en natuur’.
Deze indeling is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemaakt om de
samenhang tussen de diverse vakgebieden te benadrukken. Biologie behandelt de levende natuur; bij
natuurkunde komen de meer abstracte aspecten van onze omgeving aan bod, zoals zwaartekracht en
elektriciteit. Bij het vak techniek worden de leerlingen de beginselen van de techniek op aanschouwelijke en
proefondervindelijke wijze aangeboden. De leerlingen leren hier door het uitvoeren van praktijkopdrachten,
daarbij ondersteund door de bijpassende theorie. Omdat onze leerlingen opgeleid worden voor een
zelfstandige toekomst in de maatschappij komt ook het vak verzorging aan bod. Hierbij wordt zowel op
theoretische als op praktische manier geoefend met vaardigheden, zoals koken, die nodig zijn om later
zelfstandig te kunnen functioneren. Er is een methode voor biologie/verzorging onderbouw (Biologie en
verzorging voor jou) en één voor natuur/techniek (NOVA). Deze vakken worden ook in die combinatie in het
rooster aangeboden.
Mens en Maatschappij
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie vallen onder de noemer 'mens en
maatschappij'. Leerlingen leren in deze vakken de wereld om hen heen te begrijpen en situaties in een
context te plaatsen. De methode die hiervoor wordt gebruikt is Plein M.
Kunst en Cultuur
Onze leerlingen krijgen een gericht lesaanbod op het gebied van kunst en cultuur. De leerlingen worden in
contact gebracht met diverse kunstuitingen en leren deze te interpreteren en waarderen. Bij het vak
beeldende vorming (BV) zullen leerlingen praktische opdrachten uitvoeren. Het vak Culturele en Kunstzinnige
Vorming (CKV) is een verplicht onderdeel van het VMBO-curriculum en zal op het reguliere vmbo in het 3e
leerjaar worden afgerond.
Bewegen en Sport
De leerlingen volgen de gymlessen in het gymlokaal, maar zullen bij mooi weer ook buiten sporten. Verder
worden sportmiddagen georganiseerd en krijgen leerlingen les 'op locatie', zoals op de wakeboardbaan.
Daarnaast doen we mee aan het project 'Special Heroes'. Dit is een sportprogramma waardoor leerlingen
kennismaken met allerlei sporten.
Voor de veiligheid van de leerlingen en de hygiëne in de gymzaal en kleedkamers zijn er regels voor het
meedoen in de gymles.
De leerlingen maken gebruik van gymkleren.
In verband met de veiligheid en de hygiëne moeten de leerlingen met gymschoenen aan sporten. Het
moeten stevige schoenen zijn met witte zolen.
In verband met de veiligheid van de (mede-) leerlingen is het niet toegestaan om horloges, ringen,
armbanden, oorbellen of piercings te dragen.
Na de gymlessen douchen de leerlingen, daarom moeten de leerlingen ook een handdoek meenemen.
Deodorant wordt aanbevolen, liever geen spuitbussen.
Kostbaarheden dienen de leerlingen in hun kluis te bewaren en niet mee te nemen naar de gymzaal.
Koken
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In het leerjaar 1 van het vmbo krijgen de leerlingen het vak koken. In leerjaar 1 is dit vak gericht op het
zelfstandig een maaltijd kunnen bereiden en de werkzaamheden in de keuken leren kennen. Op onze school
werken we met gezonde producten in de keuken. We werken onder andere met rundvlees- en kipproducten.
Deze producten, eventueel halal, worden bij onze vaste leverancier ingekocht. Op deze manier kunnen al
onze leerlingen de kookactiviteiten volgen en ook de producten opeten.
Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is het geheel van vier basisvaardigheden Basiskennis ICT. Het is belangrijk dat leerlingen
leren omgaan met een computer en dat ze kunnen werken in standaardprogramma’s bijvoorbeeld om
teksten te verwerken en te presenteren. Maar ook mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van digitale
geletterdheid. Hoe gedraag je je op het internet en social media? Wat zijn de gevaren ervan? Daarnaast
wordt aandacht besteed aan Computational thinking en informatievaardigheden.
Communicatieve vaardigheden
Tijdens de wekelijkse communicatielessen wordt er samen met de docent en de logopedist gewerkt aan het
versterken van de communicatieve vaardigheden.
Sociale vaardigheden
De leerlijn sociale vaardigheden richt zich op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de leerlingen.
Sociale vaardigheden helpen bijvoorbeeld bij het opbouwen en behouden van sociale contacten, en zorgen
ervoor dat iemand wordt geaccepteerd door anderen. Bovendien spelen sociale vaardigheden een rol bij het
ontstaan van vriendschappen. Ook zorgen ze ervoor dat een jongere in staat is zich goed aan te passen op
school. Ten slotte stellen ze mensen in staat om om te gaan met de eisen die vanuit de sociale omgeving
worden gesteld en zich hieraan aan te passen.
Presenteren en leren
In deze lessen wordt aandacht besteed aan presenteren maar ook aan het 'leren leren'.
Profieloriëntatie
Aan het einde van de onderbouw, bij de overstap naar het reguliere onderwijs, kiezen de leerlingen voor een
profiel wat ze in leerjaar 3 en 4 gaan volgen. Hiermee wordt al een belangrijke keuze gemaakt voor de
toekomst van onze leerlingen. Het is dus van belang om hen hier goed op voor te bereiden. Dat doen we
tijdens het vak profieloriëntatie; hierin maken de leerlingen kennis met de verschillende profielen die in het
reguliere VMBO in de bovenbouw worden aangeboden.

Vakken in het PRAKTIJKONDERWIJS
In het Praktijkonderwijs werken we in 3 fases. Basisfase (leerjaar 1), Oriëntatiefase (leerjaar 2 en 3) en
Uitstroomfase (leerjaar 4 en 5). Leerlingen starten bij de schoolstart in de Basisfase. In de Basisfase wordt
Kentalis in Bedrijf (KiB) gegeven, waarin wordt kennisgemaakt met werknemersvaardigheden. Hierbij
wordt gewerkt aan vakkennis, materiaal kennis, vaktermen. De verwachting is dat veel leerlingen na één jaar
over zullen gaan naar de Oriëntatiefase. In de Oriëntatiefase zullen de leerlingen verder gaan met de
werknemersvaardigheden op school in de verschillende afdelingen van de KiB. Vervolgens is er een
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combinatie van arbeidsvoorbereiding op school en één dag stage bij een bedrijf. In de Uitstroomfase lopen
de leerlingen twee of drie dagen stage. Tijdens de Basisfase en Oriëntatiefase is er extra aandacht voor
communicatieve redzaamheid, sociale vaardigheden en leren leren. (Dit blijven de aandachtspunten, in
verband met ons cluster 2 aanbod). Het praktijkonderwijs richt zich op de pijlers: wonen, werken, vrije
tijd, burgerschap en 'leren leren'.
Nederlands
Het streefniveau voor het uitstroomperspectief Arbeid is referentieniveau 1F. Er wordt gewerkt aan
mondelinge en schriftelijke vaardigheden (luisteren, gesprekken, spreken, lezen en schrijven). De leerlingen
leren strategieën om een tekst te begrijpen. Tekstbegrip wordt geoefend met behulp van Nieuwsbegrip.
Naast de methodetoetsen gebruiken we ook de toetsen van het toetsplatform JIJ! om de vorderingen van de
leerling te volgen.
Rekenen
Het streefdoel voor rekenen is het referentieniveau 1F. Het gaat bij rekenen om de deelgebieden meten en
meetkunde, verbanden, verhoudingen en getalbegrip. De leerlingen worden extra gevold met behulp van de
JIJ! toetsen. We werken met STARTrekenen Vooraf 1F of 2F. Dit zijn methodes die zowel op papier als
digitaal worden aangeboden.
Engels
Het onderwijsaanbod is gericht op het leren van basiszinnen en dagelijkse uitdrukkingen, gericht op concrete
handelingen aansluitend bij de leefwereld van de leerlingen.
Burgerschap
De rol van de leerling in de maatschappij staat centraal tijdens deze lessen. De leerling leert hulp en (ICT-)
hulpmiddelen in te schakelen om de eigen redzaamheid te vergroten. Burgerschap bestaat uit de
onderdelen:
Mens en Maatschappij
Digitale geletterdheid: Mediawijsheid en Basisvaardigheden ICT: Internet, Word, hebben en gebruiken
van een e-mailadres, informatie opzoeken, PPT, zelfredzaamheid.
Verzorging, biologie, relaties, intimiteit en seksualiteit.
Sociale vaardigheden
De leerlijn sociale vaardigheden richt zich op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de leerlingen.
Sociale vaardigheden helpen bijvoorbeeld bij het opbouwen en behouden van sociale contacten, en zorgen
ervoor dat iemand wordt geaccepteerd door anderen. Bovendien spelen sociale vaardigheden een rol bij het
ontstaan van vriendschappen. Ook zorgen ze ervoor dat een jongere in staat is zich goed aan te passen op
school. Ten slotte stellen ze mensen in staat om om te gaan met de eisen die vanuit de sociale omgeving
worden gesteld en zich hieraan aan te passen.
Communicatieve vaardigheden
De mentor geeft de les communicatieve vaardigheden samen met een logopedist: 1 lesuur in de week
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Arbeidsvoorbereiding (Kentalis in bedrijf) en Stage
De doorgaande leerlijn is gericht op de zelfredzaamheid van de leerling en op het aanleren van
arbeidscompetenties die nodig zijn om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Kennis en vaardigheden
die nodig zijn voor een goede werknemer worden deels op school en deels tijdens stages geleerd. In de
Oriëntatiefase worden de volgende afdelingen aangeboden: techniek, food, diensten en producten en stage
onder begeleiding van een docent wat een mogelijkheid geeft om leerlingen op hun niveau te laten
ontwikkelen. De leerling oriënteert zich op de beroepsmogelijkheden door de arbeidsvoorbereiding op
school, de groepsstages, excursies naar bedrijven en stages. De stagedocenten begeleiden de leerlingen in
het proces van arbeidstoeleiding in nauw overleg met hen en de leerbedrijven. De leerlingen sluiten in de
uitstroomfase de cursus SWB (Start Werk Blijf Veilig) af met een examen en kunnen een certificaat behalen.
De leerlingen leren over de praktische arbeidsomstandigheden en leren om risico's op de werkvloer te
herkennen en daarmee om te gaan. We werken samen met JINC, waarmee we naast 'snuffelstages' in de
basisfase ook sollicitatietraining bieden aan onze leerlingen in de uitstroomfase.
Bewegen en Sport
De leerlingen volgen de gymlessen in het gymlokaal, maar zullen bij mooi weer ook buiten sporten. Verder
worden sportmiddagen georganiseerd en krijgen leerlingen les 'op locatie', zoals op de wakeboardbaan.
Daarnaast doen we mee aan het project 'Special Heroes'. Dit is een sportprogramma waardoor leerlingen
kennismaken met allerlei sporten.
Voor de veiligheid van de leerlingen en de hygiëne in de gymzaal en kleedkamers zijn er regels voor het
meedoen in de gymles.
De leerlingen maken gebruik van gymkleren.
In verband met de veiligheid en de hygiëne moeten de leerlingen met gymschoenen aan sporten. Het
moeten stevige schoenen zijn met witte zolen.
In verband met de veiligheid van de (mede-) leerlingen is het niet toegestaan om horloges, ringen,
armbanden, oorbellen of piercings te dragen.
Na de gymlessen douchen de leerlingen, daarom moeten de leerlingen ook een handdoek meenemen.
Deodorant wordt aanbevolen, liever geen spuitbussen.
Kostbaarheden dienen de leerlingen in hun kluis te bewaren en niet mee te nemen naar de gymzaal.
Koken, hygiëne en schoonmaak (KHS)
In de basis- en oriëntatiefase krijgen de leerlingen het vak KHS. Zij leren in deze lessen zelfstandig maaltijden
verzorgen en samenstellen om thuis te kunnen toepassen. De lessen zijn gericht op
zelfstandigheidsbevordering. Op onze school werken we met gezonde producten in de keuken. We werken
onder andere met rundvlees- en kipproducten. Deze producten, eventueel halal, worden bij onze vaste
leverancier ingekocht. Op deze manier kunnen al onze leerlingen de kookactiviteiten volgen en ook de
producten opeten.
Ook schoonmaak en hygiënisch werken zijn belangrijke vaardigheden die worden geleerd.

Overgangsnormen
Overgangscriteria vmbo onderbouw
Normen, criteria en aanvullende aspecten
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Normen
Betekenis van de cijfers:
1

Zeer zwak

2

Zwak

3

Zeer onvoldoende

4

Ruim onvoldoende

5

Onvoldoende

6

Voldoende

7

Ruim voldoende

8

Goed

9

Zeer goed

10

Uitmuntend

Rapporten
Het schooljaar is opgebouwd in 3 periodes. Na elke periode is er een tussenrapport. Het schooljaar wordt
afgerond met een eindrapport. Na elke periode is er een mentor-ouder-leerling gesprek op school, waarbij
ook de rapportcijfers worden besproken.

Weergave cijfers
De weging van de verschillende onderdelen bij de totstandkoming van het gemiddelde per periode
staan beschreven in de leerlijn of het curriculum.
Het gemiddelde cijfer van de periode wordt afgerond op één cijfer achter de komma.
Op het rapport staat tevens op welke niveau de leerling het cijfer heeft behaald.

Weergave beoordelingen
Er zijn ook onderdelen die zonder cijfers worden beoordeeld, met een onvoldoende (O), voldoende (V)
of goed (G).

Aspecten leren leren
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De docenten beoordelen ook aspecten leren leren met een O, V of G op het rapport. Het gaat hierbij om
inzet, werkhouding en huiswerk maken.

Tussenrapport
Op het rapport staat het gemiddelde cijfer per vak van de betreffende periode. Dit cijfer wordt berekend aan
de hand van het (gewogen) gemiddelde van alle behaalde resultaten (proefwerk, schriftelijke of mondelinge
overhoring, verslag, werkstuk, presentatie e.d.).

Eindrapport
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van alle behaalde resultaten in het schooljaar. Dit is het eind cijfer
van de drie tussenrapporten samen.
Overgangsnormen
Op basis van het eindrapport wordt bepaald of een leerling wordt overgaat naar het volgende leerjaar, wordt
besproken, doubleert of op een lager niveau wordt geplaatst. De leerlingen worden besproken door de
Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar bij één of geen onvoldoende punten.
een leerling wordt besproken bij twee, drie of vier onvoldoende punten.
een leerling doubleert het leerjaar of wordt op een lager niveau geplaatst bij vijf of meer onvoldoende
punten.
Hierbij geldt:
het cijfer <5,5 wordt beschouwd als één onvoldoende punt.
het cijfer <4,5 wordt beschouwd als twee onvoldoende punten.
het cijfer <3,5 wordt beschouwd als drie onvoldoende punten.
Daarnaast geldt het volgende:
Bij twee onvoldoende punten voor één van de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt
een leerling besproken in de CvL.
Bij een onvoldoende op een vak dat bij het gekozen profiel in de bovenbouw hoort, wordt een leerling
besproken in de CvL. Dit geldt alleen voor leerlingen in leerjaar 2.
De CvL bespreekt naast de rapportcijfers ook de resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen
(CITO volgsysteem-toetsen), de aspecten werkhouding, inzet en huiswerk maken en de aanvullende
aspecten (zie bijlage 2).
De aspecten werkhouding, inzet en huiswerk maken worden beoordeeld in: Goed, Voldoende,
Onvoldoende. Wanneer een leerling meerdere onvoldoendes scoort, dan bespreekt de mentor dit in
een multidisciplinair overleg (MDO), met de logopedist, gedragsdeskundige en intern begeleider.
De CvL beslist uiteindelijk over de voortgang op grond van bovenstaande normen en de aanvullende
aspecten (zie ‘Aanvullende aspecten’), waardoor de CvL de mogelijkheid heeft om maatwerk te bieden. De
CvL geeft een bindend advies voor bevordering, doublure of afstroom naar een lager niveau of andere
leerroute.
Criteria
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Vaststellen van het niveau
De leerlingen in de onderbouw worden jaarlijks na elke rapport periode in een MDO besproken. Hierbij
wordt gekeken of de leerling onderwijs krijgt op het juiste niveau. Bij de leerlingen in leerjaar 2 wordt
halverwege het schooljaar het voorlopige uitstroomniveau bepaald. Het definitieve uitstroomniveau wordt
vastgesteld op basis van het eindrapport.
Op het Kentalis College Utrecht is het mogelijk om per vak een niveau te verhogen. Wanneer een leerling
goed is in een bepaald vak kan de leerling hiermee meer uitgedaagd worden. Verder is het ook mogelijk om
stapsgewijs meerdere vakken op een hoger niveau aan te bieden. Tot slot is het mogelijk om alle vakken in
één keer een niveau te verhogen, in dat geval wordt het uitstroomperspectief in het OPP ook aangepast.

Criteria voor niveau omhoog
1. De leerling geeft aan naar een hoger niveau te willen/kunnen.
2. De vakdocent(en) schat(ten) in dat de leerling een hoger niveau aan kan en bespreekt dit met mentor.
De mentor bespreekt dit MDO.
3. Het merendeel van schema is op gewenst niveau.
4. Het gemiddelde rapportcijfer voor het betreffende vak is minimaal 7,5. Ook zijn er voldoendes voor de
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Criteria voor niveau omlaag
1.
2.
3.
4.

De leerling geeft aan naar een lager niveau te willen.
De vakdocent(en) schat(ten) in dat het huidige niveau te lastig is voor de leerling.
Het merendeel van schema is op een lager niveau.
De leerling scoort onvoldoende op het rapport (zie ‘Overgangsnormen’).

Procedure bij een niveau omhoog of omlaag
Als de mentor, een docent en/of leerling gedurende na een periode rapport twijfelen aan het juiste niveau
wordt dit eerst besproken in een MDO. Bij gewenste aanpassingen of bij twijfel wordt de leerling vervolgens
besproken in de CvL. De CvL beslist uiteindelijk over de voortgang op grond van bovenstaande normen en
de aanvullende aspecten. Wanneer de CvL vaststelt dat hoger of lager niveau beter passend is, volgt er een
proeftijd van één periode om het proces goed te kunnen monitoren.
Uitstroomperspectief
Het uitstroomperspectief kan op basis van de rapportcijfers of CvL besluit worden gecontinueerd of
gewijzigd.

Uitstroomperspectief continueren
Het uitstroomperspectief wordt gecontinueerd wanneer het eindrapport van een leerling aan bovenstaande
overgangsnormen voldoet. Of wanneer de CvL besluit dat de leerling overgaat naar het volgende leerjaar op
hetzelfde niveau.

Uitstroomperspectief wijzigen
Het uitstroomperspectief wordt gewijzigd wanneer de CvL besluit dat een hoger of lager niveau passend is
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bij de leerling zijn/haar ontwikkeling.
Aanvullende aspecten
Om een advies op te kunnen stellen is het belangrijk om een beeld van de leerling te hebben met zijn
bevorderende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften. En de ontwikkeling die de leerling in de
afgelopen jaren heeft laten zien. Zodat duidelijk wordt wat is het leerrendement is.
Het Kentalis College Utrecht houdt hierbij de vier domeinen van Siméa aan, deze zijn:
Didactische ontwikkeling
Leren Leren
Communicatieve redzaamheid
Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Didactische ontwikkeling (waaronder leren leren; zie hieronder)

Data uit:
CITO
Methodegebonden toetsen - (rapport)cijfers

Normen:
Overgangscriteria
Wisseling van niveau (BB, KB, TL)

Leren leren

Data uit:
Rapport; (O/V/G-onderdelen rapport (per vak)
Observaties mentor, docententeam, onderwijsassistent, logopedist,
gedragsdeskundige, stagedocent, intern begeleider

Norm
CED-leerlijn leren leren

Aspecten die bekeken worden:
Huiswerkattitude
Taken plannen, organiseren en uitvoeren
Taakgerichtheid/ werkhouding
Digitale/ ICT-vaardigheden
Leerstrategieën
Samenwerken
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Communicatieve redzaamheid

Data uit:
Observaties mentor, logopedist, gedragsdeskundige, docententeam,
onderwijsassistent, stagedocent
LVS CV (in toekomst Spraakwaterval)
Logopedisch onderzoek en observatie (uitgevoerd door logopedist)
Informatie uit (individuele) begeleiding door logopedist

Norm:
Gegevens in LVS CV worden vergeleken met leeftijdsgenoten uit het cluster 2
onderwijs
Gegevens uit logopedisch onderzoek:
Vergeleken met leeftijdsgenoten
Vergeleken met zichzelf (eerder logopedisch onderzoek; ontwikkeling
zichtbaar?)

Aspecten die bekeken worden:
De 10 (12) hoofddoelen uit LVS CV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aandachtig luisteren
Initiatief nemen
Beurtgedrag; op de beurt wachten en de beurt nemen
Informatie vragen en geven
Praten over gevoelens
Reflecteren op communicatief gedrag
Reageren op een ander
Mondelingen informatie begrijpen
Begrijpelijk vertellen; taalinhoud en taalvorm
Verschillende soorten gesprekken kunnen voeren
Aangevuld met:
Inzicht in eigen communicatieve (on)mogelijkheden
Adequaat omgaan met communicatieve (on)mogelijkheden. (wat helpt mij?
Wat kan ik zelf doen? Wat heb ik van een ander en/of mijn omgeving nodig?)
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Sociaal-emotionele ontwikkeling

Data uit:
Observaties mentor, gedragsdeskundige, logopedist, docententeam,
onderwijsassistent, stagedocent
Resultaten uit de IKAN
Resultaten uit overige instrumenten (afgenomen door gedragsdeskundige)
Informatie uit (individuele) begeleiding door gedragsdeskundige

Norm
IKAN norm van desbetreffende klas. De IKAN normen worden minstens 1 keer per
jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld door de gedragsdeskundige aan de hand
van de Kentalis-normen en de door Kentalis geformuleerde aanbevelingen voor de
IKAN. De IKAN normen voor het KCU in 2022/2023 zijn:
PrO
1e jaars/Basisfase ≥ 2,6
2e en 3e jaars/Oriëntatiefase ≥ 2,8
4e en 5de jaars/Uitstroomfase ≥ 3
Entree ≥ 3 (zie ook de criteria van de Entree voor de specifieke IKAN
eisen)
Vmbo
1e jaars ≥ 2,8
2e jaars en extra ontwikkelingsjaar (uitstroomklassen) ≥ 3
Gegevens uit psychologisch onderzoek:
Vergeleken met leeftijdsgenoten
Vergeleken met zichzelf (eerder psychologisch onderzoek; ontwikkeling
zichtbaar?)

Aspecten die bekeken worden:
Zelfvertrouwen en zelfbeeld
Zelfinzicht sociaal-emotioneel
Inzicht in helpende factoren (wat helpt mij op school)
Inzicht in sterke en minder sterkte kanten van zichzelf
Mentaliserend vermogen (verplaatsen in de ander en naar jezelf kijken vanuit
perspectief van de ander).
Jezelf presenteren; hoe je jezelf in contact met de ander presenteert.
Omgaan met conflicten
Vriendschappen
Aardig doen
Een keuze maken; kiezen met een positief effect
Opkomen voor jezelf en de ander
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Activiteiten
Lekker in je vel!
Wij willen graag een 'Lekker in je vel!-school' zijn. Daarom hebben we samen met GeluksBV en Panton een
programma ontwikkeld dat we gedurende het schooljaar op een aantal plekken in het curriculum terug laten
komen; in het vak SOVA, de mentorlessen, de activiteiten die we als school doen (binnen en buitenschools
en in contact met de samenleving en de buurt).

Vocal Statements
Sinds twee jaar werken we (door gebruikmaking van een subsidie) met Vocal Statements (VOS) samen. Vocal
Statements maakt muziekprojecten op maat voor het vmbo basis, kader en praktijkonderwijs die ruimte
geven aan de eigen stem van jongeren. Door middel van het schrijven van statements, samen zingen en
storytelling biedt Vocal Statements jongeren een podium om hun eigen stem te ontwikkelen en hem
vervolgens te durven gebruiken. Dit is niet alleen belangrijk op school, maar zeker ook in de wereld
daarbuiten.
De leerlingen werken de eerste weken aan het gebruik van de stem. Je comfortabel voelen om klank te
maken zijn de eerste stappen. Vervolgens gaan de leerlingen werken aan ‘creëer je eigen podium’. De
bedoeling daarvan is om in school op zoek te gaan naar een goede presentatieplek. Tijdens de
eindpresentatie zijn de jongeren op plekken in het schoolgebouw te vinden, waar leerlingen zingen en
statements voordragen. Doelen: - De leerling ontdekt zijn of haar identiteit en durft zichzelf te laten horen
door middel van het schrijven en uitspreken van Statements. - De leerling leert de basis van het zingen en
ritmisch spreken. - De leerling ontwikkelt de inhoudelijke eindpresentatie in school. - Met de werkwijze van
VOS beogen we een omgeving waar leerlingen zich veilig kunnen voortbewegen. Je eigen handelen
onderzoeken en het reageren op elkaar zijn onderwerpen van gesprek. - De leerling onderzoekt de
mogelijkheden van stemgebruik, zowel gezongen als gesproken en zet deze in bij een zelfgeschreven
statement.

Schoolactiviteiten
Elk jaar organiseren we een sportdag. Tijdens de sportkeuzemiddagen maken we gebruik van bijvoorbeeld
de kunstijsbaan, het fitnesscentrum, de bowlingbaan en het zwembad. Ook doen we culturele activiteiten
buiten school. Ook worden die activiteiten georganiseerd door het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).
De leerlingen beleven dan een dag kunst, cultuur, muziek en dans.

Schoolkamp
In het eerste leerjaar van Kentalis College Utrecht gaan de leerlingen drie dagen op kamp in Nederland.
De schoolkampen vallen onder lestijd. Daarom stelt de school het op prijs dat alle leerlingen in de genoemde
leerjaren mee op kamp gaan. De kosten voor leerlingen van het eerste leerjaar zullen rond de € 100,00
liggen. Er is mogelijkheid tot een gespreide betaling. Wanneer u de kosten niet zelf kunt betalen, verzoeken
wij u contact op te nemen met de mentor. Sommige gemeenten hebben regelingen om bij te dragen aan
deze kosten.
In het derde leerjaar (O2 fase) gaan de leerlingen naar een kamp dat iets verder weg ligt, bijvoorbeeld naar
Ameland. De kosten voor leerlingen van het derde leerjaar zullen rond de € 200,00 liggen.
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Voor de uitstroomfase is er de mogelijkheid om mee te gaan op skivakantie. De kosten hiervoor worden nog
nader worden gespecificeerd in een brief die de leerlingen zullen ontvangen. Deze zullen rond de € 550,00
liggen. Van elk schoolkamp waar uw kind mee te maken krijgt, ontvangt u per brief verdere informatie.
Feesten en vieringen
Voor de data verwijzen we u graag naar de informatiekaart die aan het begin van het schooljaar wordt
uitgereikt.

Stage (VSO)
Kentalis College Utrecht stelt zich ten doel al haar leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding en
daarnaast op wonen, werken en vrije tijd. Stage neemt een belangrijke rol in.
In leerjaar 1 en 2 / de basis- en oriëntatiefase lopen alle leerlingen JINC-bliksemstages bij bedrijven.
VMBO Na de tweejarige onderbouw VMBO vervolgt een leerling zijn onderwijs op een andere (reguliere)
vmbo en gaat daar in de derde klas stage lopen. In leerjaar 2 start er een traject Profiel Oriëntatie, waarin
leerlingen zowel praktisch als theoretisch kennismaken met de verschillende profielen die in de bovenbouw
van het vmbo worden aangeboden.
Praktijkonderwijs In het praktijkonderwijs lopen de leerlingen naast de externe bliksemstages van JINC ook
een intern stagetraject in de basis en de oriënterende fase, dat geleidelijk aan overgaat in externe stage.
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Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Veiligheid, geborgenheid, warmte en plezier zijn belangrijke randvoorwaarden om te leren en tot
ontwikkeling te komen. De docent is naast onderwijsgever ook een begeleider en helper die, waar nodig, de
leerling beschermt en weerbaar maakt, zodat hij zelfstandig juiste beslissingen kan nemen en de zorg voor
de ander verder ontwikkelt. In elk schoolgebouw zijn er regels om de omgang met elkaar zo prettig mogelijk
te laten verlopen.

Actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan
de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en
vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.
Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de
samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur. Scholen
zijn verplicht hier aandacht aan te besteden.
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Veiligheid
Iedereen wil zich prettig en veilig voelen in en om onze school. Daarom hebben we schoolregels afgesproken
die gelden voor alle medewerkers, leerlingen en ouders van de school. Ook gelden ze bij alle
schoolactiviteiten.
Maak en hou contact met elkaar.
Sta open voor kritiek en leer van kritiek.
Geef kritiek aan een ander op een positieve manier. Leer met elkaar en van elkaar.
Luister naar elkaar.
Ga netjes om met de school, het schoolplein, de schoolspullen en de omgeving van de school. Houd
rekening met elkaar en met je omgeving.
Ga om met anderen zoals jij wilt dat zij met jou omgaan.
Houd de school, het schoolplein en de straat om de school rookvrij. Kom op tijd in elke les.
Kom op tijd voor elke afspraak.

Internet gebruik
In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaan met het veilig
gebruik van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet
gebruik. Onze 10 regels zijn als volgt.
1. Er mag NIET gegeten of gedronken worden bij de computers
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2. Elke leerling heeft toegang met een eigen leerlingaccount. Het wachtwoord moet worden opgeschreven
in de agenda.
3. Leerlingen mogen zelf geen software (programma's, games, audio- en/of videobestanden) downloaden,
installeren of verwijderen, ook niet via het internet.
4. Computergebruik vindt altijd plaats onder toezicht en met toestemming van docenten.
5. Leerlingen mogen geen gebruik maken van 'streaming media' via Internet, dus geen online radio of TV,
geen You Tube, clipjes of dergelijke sites. Ook geen zware online-netwerk-games. Dit alles is een te zware
belasting voor het netwerk (uitzondering is: na overleg met een docent voor schoolwerk).
6. Het is nooit toegestaan om zaken als 'bloot', bloederige en/of gewelddadige beelden, intimiderende,
opruiende, racistische of discriminerende zaken, oproepen tot geweld enzovoorts, te bekijken, op te slaan of
te downloaden.
7. Alleen programma's en spelletjes op Internet die door docenten binnen de les worden opgegeven, mogen
door leerlingen worden bezocht/gespeeld.
8. Respecteer elkaar maar ook alle (dure) apparatuur van de school. Bij het onjuist/ondeugdelijk gebruik van
bijvoorbeeld de pc's kunnen de kosten hiervoor doorberekend worden aan de leerlingen/ouders.
9. Houd je met jouw eigen werk bezig en laat een ander zijn eigen werk doen achter de pc.
10. Zonder opgave van reden of bij het niet handhaven van bovenstaande regels kan een leerling de toegang
tot het computerlokaal ontzegd worden.
Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de digitale wereld van de huidige schoolgeneratie en het
ontwikkelen van digitale vaardigheden bij onze leerlingen (mediawijsheid).
Kentalis heeft een platform waar medewerkers kennis en tips met elkaar kunnen delen over het gebruik van
internet en sociale media. Het bevorderen van mediawijsheid is een zaak van iedereen: van ouders, docenten,
begeleiders, bestuurders en natuurlijk van onze leerlingen zelf.

Gedragsregels
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het naleven van de afgesproken regels. Elkaar aanspreken op het
naleven van de regels is positief. Zeg het tegen iemand, als hij of zij zich niet aan deze regels houdt binnen of
buiten de school.
Naast de algemene schoolregels (zie bij veiligheid) hebben wij voor de leerlingen nog deze schoolregels
afgesproken:
1.

Respect Ik ga respectvol om met anderen. Ik ga met anderen om zoals ik wil dat zij met mij omgaan.

2.

Communicatie Ik spreek in nette taal met anderen en luister naar anderen.

3.

Schooltijden en op tijd komen Ik ben op tijd in de les en ik ben op tijd voor elke afspraak.
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4.

Omgeving Ik houd de schoolomgeving netjes en ik veroorzaak geen geluidsoverlast.

5.

Veiligheid Ik scheld, vecht, dreig en pest niet.

6. Pauze In de pauze ben ik in de kantine of op het schoolplein. Ik eet en drink in de kantine of op het
schoolplein. Ik mag wel water drinken in de les. 3de jaars-leerlingen en hoger mogen buiten het schoolplein
pauze houden. Wat ik in de pauze in het winkelcentrum koop, eet ik daar ook op.
7. Energydrankjes en kauwgom Ik drink geen energydrankjes op school. Ik kauw geen kauwgom op
school.
8. Computer en telefoon Ik gebruik de computers en laptops van school alleen in de les en ik log in op
mijn eigen account. Ik gebruik mijn eigen mobiele telefoon, tablet en laptop buiten lestijd in de kantine of
op het plein. Tijdens de les ligt mijn telefoon in mijn kluis of hij staat op stil en zit in mijn tas. Ik maak geen
filmpjes of foto’s van anderen zonder hun toestemming.
9.

Kleding Als ik in school ben, ruim ik mijn jas, pet, gymspullen en waardevolle spullen op in mijn kluisje.

10. Wapens, drugs en vuurwerk & roken en alcohol Ik heb en gebruik geen wapens, drugs en
vuurwerk binnen en buiten school.
Wij begrijpen dat leerlingen een mobieltje of tablet bij zich hebben op school. Wij maken duidelijke afspraken
over het gebruik hiervan. Het is op eigen risico om telefoons of tablets mee te nemen naar school. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling. Diefstal, verlies of schade aan telefoons of
spelcomputers vallen niet onder de verzekering van de school.
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Zorg voor de leerlingen
Leerlingenzorg
In Kentalis Schoolgids Algemeen deel leest u meer over leerlingenzorg (leerlingbegeleiding en
ondersteuning), onderwijsperspectiefplan (OPP) en de Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
Bij het Kentalis College Utrecht is leerlingbegeleiding en ondersteuning een verantwoordelijkheid van alle
medewerkers, maar in het bijzonder van de mentor en de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL).
De mentor als spil
De mentor begeleidt de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is de contactpersoon tussen school en thuis
en bewaakt het onderwijsprogramma van de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is ook het eerste
aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders in zijn/haar klas.
Leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen
Er is verschillende keren per jaar een leerlingbespreking en twee keer per jaar een groepsbespreking.
Betrokken mentoren, waar nodig docenten en het team van specialisten (intern begeleider,
gedragsdeskundige, logopedist) evalueren dan de afgelopen periode van uw zoon/dochter (en de klas).
Eventueel wordt er een voorstel gedaan voor de komende periode.
Bespreking in de CVL
Wanneer er veranderingen of complexe hulpvragen zijn wordt er een verzoek ingediend tot multidisciplinaire
bespreking van de leerling bij de CvL. In de CvL zitten de volgende personen: directeur, gedragsdeskundige,
logopedist, intern begeleider, de jeugdarts en de mentor. Het kan helpend zijn om ook andere kernpartners
uit te nodigen bij de CvL zoals het Buurtteam, leerplicht, of betrokken hulpverlening. De mentor vraagt altijd
eerst toestemming aan de ouders voordat de leerling multidisciplinair besproken wordt. U heeft de
mogelijkheid als ouder om aanwezig te zijn bij de CvL bespreking maar dit hoeft niet. Bij bijzonderheden
neemt de mentor na de bespreking weer contact met u op.
Solo-apparatuur en hoorapparatuur
Als leerlingen die op Kentalis college Utrecht komen worden onderzocht door de audioloog. Om volledig
deel te kunnen nemen, moet ieder kind niet alleen de docent horen, maar ook klasgenoten en multimediaapparaten in het lokaal. De school verstrekt solo-apparatuur aan leerlingen die baat hebben bij het gebruik
hiervan. De solo-apparatuur blijft echter wel in het bezit van de school. De leerling mag deze zijn hele
schoolperiode gebruiken. Elk jaar tekenen wij een contract met ouders en leerling over de bruikleen van de
apparatuur.
Wanneer er problemen zijn met de hoor- of solo-apparatuur, kan de leerling de logopedist om advies vragen.
Zij kijken dan samen hoe het probleem het beste opgelost kan worden. De logopedist stimuleert zoveel
mogelijk de zelfstandigheid van de leerling in het oplossen van het probleem. Batterijen voor hoortoestellen
dienen leerlingen zelf als reserve bij zich te hebben.
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Psychisch welbevinden
Kentalis College Utrecht doet, na toestemming, bij leerlingen die slechthorend zijn of doof, onderzoek naar
het psychisch welbevinden. Vroegtijdige opsporing van psychische problemen is namelijk van belang om tijdig
beter passende hulp te kunnen aanbieden en om te voorkomen dat aanwezige problemen erger worden. Dit
onderzoek bestaat uit gedragsvragenlijsten die worden ingevuld door u, de docent (of mentor) en de leerling
zelf. De resultaten hiervan worden beoordeeld door de gedragsdeskundige en met u en uw
zoon/dochter/leerling besproken. Waar nodig wordt in overeenstemming met alle betrokkenen passende
hulp gezocht.
Voor ons onderwijs betekent het dat wij goed letten op zorgelijke signalen. Dit doen we door:
- een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met u en uw zoon/dochter;
- het houden van 1-op-1 gesprekken met mentor, logopedist of gedragsdeskundige (na afstemming in de
CvL);
- leerlingen te helpen met het maken van keuzes (autonomie en verantwoordelijkheid blijft bij de leerling);
- leerlingen te begeleiden bij veranderingen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij gesprekken op een
nieuwe school en deze overstap goed voor te bereiden met de leerlingen;
- binnen de lessen Communicatieve Vaardigheden, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, Presenteren en
Leren aandacht te besteden aan het presenteren van jezelf;
Buurtteam op Kentalis College Utrecht; voor u en voor uw kind.
Vanaf januari 2015 zijn er in alle wijken van Utrecht Buurtteams actief. Op alle scholen in Utrecht zijn één of
meer gezinswerkers van het Buurtteam aan de scholen verbonden. Voor de ouders en jongeren van het
Kentalis College Utrecht zijn dit de gezinswerkers Roeth van Gogh en Thirza Voortman. Deze gezinswerkers
kunnen betrokken worden wanneer ouders en/of leerlingen en de school hulp willen bij het oplossen van of
het meedenken over een probleem dat zij ervaren. Ze kunnen met u meedenken over uw situatie, uw
wensen en mogelijkheden.
Bij de Buurtteams kunt u terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien, echtscheiding, psychosociale
problemen, schulden en meer. Er werken professionals met verschillende expertises. Samen kijken de
gezinswerkers wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u
professionele hulp nodig heeft. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. De gezinswerkers
ondersteunen u waar dat nodig is. De vraag of het probleem van het gezin, het kind of de jongere is, is dan
ook het startpunt!
Als u naast de hulp van het Buurtteam nog andere zorg nodig heeft, dan helpen de gezinswerkers u bij de
contacten met de juiste organisaties. Dat kan dus ook als u buiten Utrecht woont en uw kind op het Kentalis
College zit; de gezinswerkers aan onze school verbonden kunnen u helpen de weg naar passende zorg in
uw eigen gemeente te vinden. Ook werken de gezinswerkers met Kentalis Zorg samen waar nodig. Het doel
is met u naar een duurzame oplossing toe te werken, opdat uw gezin weer op eigen kracht verder kan.
De school kan u in de vorm van een driegesprek (school, de jongere/ouders en het Buurtteam) in contact
brengen met de gezinswerkers van het Buurtteam VO & SO. Een aanmelding bij het Buurtteam VO & SO
gebeurt dus vrijwillig en altijd in overleg met het gezin en met de mentor of andere betrokkene van het
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Kentalis College.
Meer informatie over de Buurtteams vindt u op www.buurtteamsutrecht.nl.
Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie, een afspraak wilt maken en/of kennis wilt maken, dan bent
u van harte welkom!
Thirza Voortman: 06-19603636 of thirzavoortman@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Medische zorg
Ongevallen en medische gegevens
Waar leerlingen werken en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is het schoonmaken van de wond
en het plakken van een pleister voldoende. Als wij vinden dat een arts uw kind moet zien, dan nemen wij
telefonisch contact met u op. U dient de telefoonnummers waarop u altijd bent te bereiken bent aan ons
door te geven, zodat wij u in geval van nood kunnen bereiken. Wilt u wijzigingen in deze gegevens altijd aan
ons doorgeven?
Bij toelating ontvangt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van
belang zijn. Denkt u ook aan eventuele medische aandoeningen van uw kind en medicatie die uw kind
gebruikt. Ook vragen wij om de gegevens van uw huisarts. We werken op school volgens ons
medicatieprotocol met een toestemmingsformulier voor het eventueel verstrekken van medicatie, indien
noodzakelijk en indien dit nog onder onze verantwoordelijkheid valt.

Schoolarts
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige:
Aan elke school in Utrecht is een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
verbonden. Zij werken bij Volksgezondheid Utrecht. De JGZ nodigt alle leerlingen die in het speciaal
onderwijs starten uit voor een afspraak. Daarna krijgt uw zoon/dochter eenmaal per drie jaar een afspraak.
We nodigen de kinderen samen met hun ouders/verzorgers uit. De jeugdarts meet en weegt uw
zoon/dochter en test de ogen. Daarnaast vraagt de jeugdarts hoe het thuis en op school gaat. Uw
zoon/dochter en u kunnen ook zelf vragen stellen in het gesprek. Als u eerder zelf vragen of zorgen heeft,
denkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige graag met u mee. U kunt dan zelf een afspraak maken via
nummer 030- 286 33 00. Daarnaast kan school een afspraak bij de jeugdarts voor uw
zoon/dochter aanvragen. De school zal dit altijd eerst met uw zoon/dochter en u bespreken. Een afspraak bij
de jeugdarts is niet verplicht. Verder is de jeugdarts standaard aanwezig bij de besprekingen van de CvL van
het Kentalis College Utrecht. De jeugdarts van het Kentalis College Utrecht voor het schooljaar 2022-2023 is
Tara Hietbrink, en de achterwacht is Marjon Hartman.
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Opbrengsten en uitstroom
Kwaliteitszorg
Structuur van kwaliteitszorg
De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt ervoor dat wij systematisch werken aan kwaliteit en van
het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding. We werken in een continue
verbetercyclus aan het op peil houden en verbeteren van ons onderwijs en de begeleiding.
- 4x per jaar is er een gesprek met het bestuur en de kwaliteitszorgmedewerker, de contactpersoon HR en de
financieel adviseur.
- tussendoor is er regelmatige ondersteuning van de vaste kwaliteitszorgmedewerker.
Kentalis stelt voor alle doelgroepen in het SO en VSO passende ambities; dat zijn de resultaten die we
verwachten van de leerlingen op hun niveau. De Kentalis-ambities zijn vastgesteld voor VSO: eind onderbouw
vmbo of aan het einde van de schooltijd (Praktijkonderwijs). Hieronder beschrijven we de resultaten volgens
een 4D-cyclische manier van werken (data-duiden-doelen-doen). We beginnen met de afdeling VMBO,
beschrijven dan de afdeling Praktijkonderwijs en vervolgens de schoolbrede opbrengsten op het gebied van
sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling.

Maatregelen 2021-2022 en de effecten ervan
Didactisch: VMBO, Nederlands, Engels en rekenen/wis
Naar aanleiding van de opbrengsten van schooljaar 2020-2021 zijn het afgelopen jaar (2021-2022) de
volgende maatregelen genomen.
De genomen maatregelen voor Nederlands in 2021-2022 waren:
1. Het aanbod van het leesonderwijs blijven we vasthouden en gaan we verder implementeren door
meer verwerkingsopdrachten uit te werken.
2. Digitaal aanbod blijven inzetten vanwege de directe feedback en overzicht op resultaten van de
leerlingen en waar nodig kan de docent snel bijsturen in het leerproces van de leerling.
3. Inzetten op het inoefenen en trainen van de oefenstof waarbij leerlingen zelf keuzes maken, dit in
samenwerking met de logopediste.
4. Inzetten van de in het kader van het Masterplan Geletterdheid, door Kentalis ontwikkelde website
voor het lees- en stelonderwijs: Rise-module.
5. Inzetten van een leescoach en onderwijsassistenten (op basis van extra gelden NPO). We gaan daartoe
samenwerken met de bibliotheek van Utrecht. De woordenschat ontwikkelt zich door het maken van
'leeskilometers'.
De effecten daarvan (evaluatie juni 2022):
1. Het aanbod van het leesonderwijs is verder doorgezet, hierin zijn wel verschillen tussen de
vakdocenten in didactiek en werkvorm. Het effect hiervan is niet meetbaar in de opbrengstenanalyse,
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2.

3.

4.

5.

maar de leerlingen hebben wel zichtbaar meer leesplezier in de verwerkingsopdrachten gehad. Hier zal
volgend schooljaar uniform aanbod op komen.
Het effect van het digitale aanbod is geweest dat er direct inzicht kwam mbt het niveau voor zowel de
docent als de leerling. De leerlingen hebben ook hun eigen doelen gesteld, waarbij zij een
ambitieniveau konden aangeven en hebben zich extra ingezet deze te behalen. Het effect voor de
docenten was dat zij gerichte feedback konden geven voor het trainen van vaardigheden die de
leerling nog onvoldoende beheersten. Verder konden leerlingen een onderdeel opnieuw maken, zodat
het zichtbaar werd dat zij hun score verbeterden. Het effect hiervan was dat leerlingen zelf vroegen om
opdrachten opnieuw te maken, zij waren intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te verbeteren.
Het inoefenen en trainen van de oefenstof is gebeurd met de digitale methode. Het effect was dat de
leerlingen dit zelfstandig konden. In klas 1 is vanaf april '22 gewerkt aan pre-teaching en postteaching met een onderwijsassistent. Het effect hiervan is nog niet goed zichtbaar, we gaan dit
continueren.
De collega’s die het programma van Masterplan Geletterdheid hebben gevolgd, hebben samen met de
vakdocenten een plan van aanpak opgesteld, gericht op de ontwikkeling van het leesniveau. Het
effect is dat er een theoretisch onderbouwd plan ligt, wat passend is bij onze leerlingen en dat
komend schooljaar ingezet zal worden.
De samenwerking met de bibliotheek is gestart en zal komend schooljaar verder uitgebreid worden.
Alle vakdocenten Nederlands zullen dan naar de netwerkbijeenkomsten van de bibliotheek Utrecht om
informatie op te doen en uit te wisselen. Het effect is dat er meer kennis is over leesboeken en dat er
materiaal beschikbaar is om het aanbod in de lessen te vergroten.

De genomen maatregelen voor Engels in 2021-2022 waren:
1. Voor alle klassen: 3 lesuren in de week de verschillende domeinen gericht blijven aanbieden,
waaronder de leesvaardigheid. Aandacht voor de leesstrategieën die de leerlingen kunnen toepassen.
2. Onderzoeken welke leesstrategieën er nu het beste aangeboden kan worden, dit schoolbreed
oppakken en in samenwerking met de logopediste.
De effecten daarvan (evaluatie juni 2022):
1. Er is aandacht geweest voor de leesvaardigheid bij Engels. Het effect is dat leesvaardigheid op niveau
is. Daarom hebben de docenten Engels ervoor gekozen om uitdagende leesboeken aan te bieden, op
een hoger niveau. Verder wordt in de lessen Engels gezien dat de spreekvaardigheid nog wel
verbetering behoeft. Daarom zal er komend schooljaar juist extra op spreekvaardigheid ingezet
worden.
2. Het onderzoek voor de leesstrategieën is nog niet afgerond. Er wordt nog bekeken of het schoolbreed
ingezet wordt of dat het kan vallen onder de aanpak van Masterplan Geletterdheid.
De genomen maatregelen voor wiskunde/rekenen in 2021-2022 waren: De schoolambitie is wegens goede
toetsresultaten verhoogd van 60 % naar 70%.
1. Aandacht blijven hebben voor de reflectie van de leerling op hun uitwerkingen.
2. Leerstofaanbod blijven vasthouden met als aandachtspunten dat de domeinen verbanden en getallen
gericht wordt aangeboden.
3. Uitdaging in leerstof voor leerjaar 1.
De effecten daarvan (evaluatie juni 2022):
1. Het is standaardaanbod om in een schrift uitwerkingen op te schrijven tijdens de les. Het effect hiervan
is dat de tussenstappen zichtbaar worden, voor zowel de leerling als de docent. Bij een foute uitkomst
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van de totaalsom, kan er goed terug gekeken worden welke stap extra uitleg behoeft.
2. Het leerstofaanbod is veranderd doordat er gewerkt is met een nieuwe methode. Het effect hiervan
was dat het domeinen verbanden en getallen op een andere manier zijn aangeboden dan vorig
schooljaar. Nu de vakdocenten bekend zijn met de nieuwe methode, zal komend schooljaar bekeken
worden op welke domeinen meer aandacht nodig is.
3. Dit schooljaar was het niet passend om te starten met extra uitdaging, doordat het startniveau van klas
1 lager was dan vorig schooljaar. En het basisaanbod passend was bij hun niveau.
Didactisch: Praktijkonderwijs
Genomen maatregelen van taal, leesvaardigheid, Engels, rekenen en wiskunde:
We werken sinds 2021-2022 met fasen in plaats van leerjaren in het PrO. Een leerling kan hiermee
versnellen of vertragen ten opzichte van jaargenoten, net wat het best bij zijn/haar ontwikkeling past (visie:
rekening houden met onderwijsbehoeften). Het biedt regie voor de leerling om te weten waar hij/zij nog aan
moet werken om naar de volgende fase te kunnen (visiepunt: regie bij de leerling).
De AVO-vakken bestaan uit Nederlands, rekenen en Engels. Deze vakken krijgen de leerlingen in alle fases.
Deze vakken worden bij voorkeur door één docent gegeven.
Qua inhoud wordt met name stof aangeboden die praktisch inzetbaar is voor de toekomst van de
praktijkleerlingen. Denk bij Nederlands bijvoorbeeld aan werkinstructie begrijpen, mailen en lezen. Bij
rekenen bijvoorbeeld aan hoofdrekenen (teruggeven van geld), tijd, meten en wegen.
We zijn overgegaan op een nieuw toetssysteem in het PrO dat beter past bij de leerling: we werken nu met
JIJ-toetsen, die adaptief zijn.
De effecten daarvan (evaluatie juni 2022):
De werkwijze in fasen i.p.v. leerjaren geeft leerlingen meer inzicht in waar zij staan in hun
ontwikkeling op de arbeidsroute. Ook zijn er een enkele leerlingen die het pad versneld hebben
gelopen en zijn er leerlingen die langer nodig hebben om door de gaan naar de volgende fase. Dat
wordt nu niet als 'zitten blijven' ervaren.
Het werken met vaste docenten op de groepen die meerdere vakken geven, is een flinke verandering
voor onze school gebleken en heeft nog een aantal ontwikkelpunten. Denk aan de professionalisering
van de docenten en het eigen maken van de verschillende leerlijnen en de lesmethodes waarmee we
werken.
In de verschillende praktijkvakken zijn opdrachten ontwikkeld om de lesstof voor rekenen en taal meer
op een praktische manier in te zetten. Bij Kentalis in bedrijf (KIB) is dit al heel goed gelukt. Voor de
andere praktijkvakken is men volop in ontwikkeling.
De tweede meting van de JIJ-toetsing is in juni gedaan. Aan de hand daarvan hebben we een aantal
ontwikkelvragen. Het zal zich het komende schooljaar verder moeten gaan uitwijzen, hoe we dit
nieuwe toetsinstrument goed kunnen inzetten voor het verbeteren van de ontwikkeling van de
leerlingen.
Leergebiedoverstijgend: communicatieve vaardigheden
De genomen maatregelen in 2021-2022 waren, op basis van de uitkomsten van de data uit LVS CV van
vorige schooljaar (2020-2021): Het begrijpelijk vertellen en de beurt nemen zijn communicatieve
vaardigheden waar leerlingen meer moeite mee hebben. Ieder schooljaar worden voor iedere groep door de
mentor(en) en logopedist bekeken welke doelen voor de groep het meest passend zijn. Er is gekeken waar
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groei nodig en mogelijk is. Ook is meegenomen op welke manier de communicatieve redzaamheid van de
leerlingen zich het best kan ontwikkelen.
De effecten daarvan (juni 2022): Ook dit schooljaar is er veel aandacht besteed aan het verbeteren en
uitbreiden van de communicatieve vaardigheden van de leerlingen. Dit wordt op allerlei momenten tijdens
de schooldagen gedaan. Daarnaast heeft iedere klas één keer per week een les communicatieve
vaardigheden. Ook dit schooljaar zijn in de meeste klassen drie groepsplannen voor de les communicatieve
vaardigheden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Er is in de groepen aan verschillende doelen gewerkt.
De doelen begrijpelijk vertellen en de beurt nemen zijn beiden zes keer opgenomen in de groepsplannen van
verschillende klassen. Ondanks deze extra aandacht blijven dit doelen waar veel leerlingen moeite mee blijven
houden.
Leergebiedoverstijgend: sociaal emotionele vaardigheden
Vragenlijst sociaal emotionele vaardigheden (SKOL)
Naast het volgen van de didactische en communicatieve ontwikkeling is het belangrijk om de ontwikkeling
van de sociaal-emotionele competenties te volgen. Twee keer per jaar brengt het KCU de sociaal-emotionele
competenties van alle leerlingen in kaart. Sinds het schooljaar 2021-2022 gebeurt dit met de IKAN; de Ik en
de Ander vragenlijst. Voorheen gebeurde dit met de SCOL (Sociale Competenties Observatielijst). De overstap
naar de IKAN is gemaakt omdat dit meetinstrument speciaal is ontwikkeld voor leerlingen met een TOS en/of
slechthorendheid.
Op basis van de resultaten worden groepsdoelen, individuele leerlingdoelen en schoolbrede doelen uitgezet
en begeleiden we de leerlingen op individueel en groepsniveau zo gericht mogelijk en helpen we hen om
talenten te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. Zo worden zij optimaal voorbereid op een zoveel
mogelijk sociaal-emotioneel zelfredzaam functioneren in de maatschappij.
In 2020-2021 werd de SCOL afgenomen. De SCOL bestaat uit 8 categorieën verdeeld over 27 vragen. Voor
de SCOL is een leerlingversie die wordt ingevuld door leerlingen en een versie voor mentoren/coaches. In de
analyse werd uitsluitend gekeken naar de versie die werd ingevuld door mentoren/coaches. Er wordt
gescoord hoe vaak bepaald gedrag gezien wordt; nooit (1 punt), zelden (2 punten), soms (3 punten),
geregeld (4 punten), vaak (5 punten)
De norm voor de SCOL lag in 2020-2021 voor de hele school op ≥2,7. De norm voor de school werd
gehaald. De categorieën Ervaringen delen en Jezelf presenteren werden niet gehaald; daarop werd ruim
onder de norm gescoord. De categorieën Aardig doen, Opkomen voor jezelf en Ruzie oplossen verdienden
ook de aandacht; daarop werd net onder de norm gescoord.
Daarom zijn we tot de volgende doelen gekomen voor 2021-2022.
De norm zou in schooljaar 2021-2022 naar 2,9 worden opgehoogd. Dit is niet gebeurd omdat we
overgestapt zijn naar de IKAN.
Alle klassen behalen de norm op de totaalscore. In 2021-2022 behalen 8 van de 9 klassen de norm op
de IKAN. Dit doel is behaald.
De resultaten van de SCOL worden besproken tijdens de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen
zodat er passende doelen en acties uitgezet kunnen worden op leerling- en groepsniveau gesteld
kunnen worden. Dit hebben we met de IKAN gedaan. Dit doel is behaald.
Ouders zijn op de hoogte van het functioneren en de ontwikkeling van hun kind op de sociaalemotionele competenties.
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Er worden schoolbrede doelen afgesproken voor de sociale competenties. Dit doen we met de
methode van Stichting LeerKRACHT. Dit hebben we gedaan. We hebben in de eerste periode van
2021-2022 schoolbreed en doelmatig gewerkt aan het thema Rust en Veiligheid.
De genomen maatregelen in 2021-2022 waren, op basis van de uitkomsten van de data van vorige
schooljaar en de doelen, en de effecten daarvan zijn:
Ontwikkelen van een leerlijn sociaal-emotionele competenties zodat we gerichter aan deze
competenties kunnen werken. Dit is gelukt. De lijn is klaar om mee te werken.
Er worden per jaar 4 Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken (MOL-gesprekken gevoerd). Hierin worden
de resultaten van de SCOL met ouders en leerling besproken. Dit is gelukt. De leerling en de ouders
hebben meer zicht gekregen op de sociaal emotionele ontwikkeling.
De methode Spraakwaterval (voor de communicatieve en sociaal-emotionele competenties) wordt per
schooljaar 2022-2023 ingevoerd. Dit gaat volgens planning gebeuren.
Er vindt een teamgesprek plaats om de werkzame factoren te borgen; wat doen we goed met
betrekking tot de categorieën Opkomen voor jezelf, Ruzie oplossen en Aardig doen. En wat kunnen
we beter doen? Met de overgang naar de IKAN is dit niet gebeurd omdat de IKAN een heel andere
opbouw en andere categorieën bevat. In schooljaar 2022-2023 staat dit op de planning.
Monitor Sociale Veiligheid
Eén keer per jaar brengt het KCU de sociale veiligheid van alle leerlingen in kaart. Dit doen we met het
instrument Monitor Sociale Veiligheid (MSV). Dit is een intern instrument dat voldoet aan de inspectiekaders.
Voorheen deden we dit met een aanvullende module van de SCOL die ook MSV heette. Op basis van de
resultaten worden schoolbrede doelen en acties uitgezet om de sociale veiligheid te waarborgen en waar
nodig te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat we een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. De MSV
bestaat uit 3 categorieën verdeeld over 39 vragen:
Welbevinden
Veiligheid
Aantasting veiligheid
Deze vragenlijst wordt uitsluitend ingevuld door leerlingen. De antwoordopties bestaan uit een 4-puntschaal.
Van heel veilig, tot helemaal niet veilig.
In schooljaar 2020-2021 hebben we er wegens de meerdere lockdowns voor gekozen geen vragenlijst uit te
zetten. We hebben echter wel gewerkt aan doelen. Uitgevoerde doelen en acties van schooljaar 2020-2021
met betrekking tot de sociale veiligheid:
Door de herziening van het Praktijkonderwijs KCU is er meer tijd beschikbaar voor individueel
leerlingcontact tussen de leerling en de coach (mentor). Deze tijd wordt gericht ingezet voor mentorleerlinggesprekken. Elke leerling krijgt per periode minstens 3 individuele gesprekken. Hierdoor
kunnen de coaches het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de leerlingen vaker monitoren en
hier met de leerlingen en de klassen doelen voor opstellen. Dit is gebeurd. Het doel is behaald.
Door het herstructurering van het Praktijkonderwijs op het KCU geeft de coach (mentor) de meeste
lessen uit het lesrooster aan de eigen mentorleerlingen. Hierdoor ziet de coach de eigen
mentorleerlingen vaker. Dit zorgt bij de leerlingen voor meer rust en voorspelbaarheid; er zijn immers
minder wisselingen van docenten. De verwachting is dat dit ook bevorderlijk is voor de veiligheid en
het klassenklimaat. Doordat de coach de leerlingen vaker ziet wordt het ook makkelijker om signalen
met betrekking tot de veiligheid te signaleren. Dit is volgens plan uitgevoerd. Dit doel is behaald.
Leerlingen worden betrokken bij het herzien van het beleid en de uitvoering ten aanzien van de
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veiligheid. Dit is gebeurd. Middels de leerlingarena van Stichting LeerKRACHT hebben leerlingen input
gegeven op het thema Rust en Veiligheid. We hebben 11 weken met dit thema gewerkt bij de start
van het schooljaar. Dit heeft geleid tot concrete doelen en acties waar schoolbreed aan is gewerkt. De
good practices zijn geborgd in een kwaliteitskaart. Dit doel is behaald.

Maatregelen genomen om de respons op het Bestendigingsonderzoek (BOK) te
vergroten
Omdat we al jaren weinig respons kregen op het bestendigingsonderzoek en de gegevens daarvan wel van
essentieel belang zijn voor ons onderwijs hebben we het afgelopen jaar enkele maatregelen genomen:
We hebben als maatregel genomen om een terugkomavond voor schoolverlaters in november te
organiseren. Dit is een groot succes geweest. Het effect daarvan was dat we de jongeren die nét
uitgestroomd waren nog in beeld hadden en hopelijk ook zullen blijven houden. Op deze avond
hebben de leerlingen de vragenlijst direct ingevuld. Het effect daarvan is dat de respons flink omhoog
is gegaan, zeker onder de recente uitstromers en hun ouders.
De laatste mentor/stagebegeleider is ingezet op de ouders motiveren de lijst in te vullen. Dit had nog
niet het gewenste effect, vooral niet bij ouders van jongeren die 2 jr geleden uitstroomden. De
mentoren/stagebegeleiders gaven aan te weinig tijd te hebben om deze actie goed te kunnen
uitvoeren.
We hebben ook de Ambulant Begeleiders gevraagd om samen met de ouders de vragenlijst in te
vullen. Dit had nog niet het gewenste effect.
Er is een app-groep aangemaakt voor de schoolverlaters. Dit lijkt goed te werken om het contact te
houden.

Onderwijsresultaten
Didactische onderwijsresultaten VMBO
De resultaten van 2021-2022 VMBO (lj 1 en 2):
Nederlands
Ambitie Kentalis leesvaardigheid:
Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

50%

Einde leerjaar 2

13

92%

Ambitie Kentalis woordenschat:
Ambitie = 60%

Aantal leerlingen (BB-groep)

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

10%
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Einde leerjaar 2

13

54%

Engels
Ambities Kentalis leesvaardigheid Engels
60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

80%

Einde leerjaar 2

13

85%

Ambities Kentalis woordenschat Engels
60% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

70%

Einde leerjaar 2

13

85%

70% = ambitie

Aantal leerlingen BB groep

Op en boven UP %

Einde leerjaar 1

10

100%

Einde leerjaar 2

13

92%

Rekenen/wiskunde

De doelen die wij voor 2022-2023 aan de hand van bovenstaande data stellen zijn: deze doelen worden eind
augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022.

Didactische onderwijsresultaten Praktijkonderwijs
Resultaten schooljaar 2021-2022 Praktijkonderwijs: De resultaten worden op dit moment nog geanalyseerd.
80% = ambitie

Aantal leerlingen (beschutte) arbeid

Op en boven UP %

Einde brugfase
Einde oriënterende fase
1
Einde oriënterende fase
2
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Einde uitstroomfase 1
Einde uitstroomfase 2

80% = ambitie

Aantal leerlingen
vervolgonderwijs

Op en boven UP %

Einde brugfase
Einde oriënterende fase
1
Einde oriënterende fase
2
Einde entree 1
Einde entree 2
De doelen die wij, aan de hand van deze data, voor 2022-2023 stellen zijn: deze doelen worden eind
augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli 2022.

Ontwikkeling Communicatieve Vaardigheden (schoolbreed)
De resultaten van 2021-2022: Uit verschillende gegevens komt naar voren dat de leerlingen bij ons op school
hun communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen. Over het algemeen is het zo dat hoe ouder de
leerlingen zijn hoe beter ze verschillende communicatieve vaardigheden beheersen. Hierbij zijn wel grote
verschillen tussen leerlingen onderling zichtbaar.
De nieuwe doelen worden eind augustus samen nader met het team gefinetuned, n.a.v. het gezamenlijk
bestuderen van de data in juli 2022.

Sociaal-emotionele ontwikkeling, vaardigheden en sociale veiligheid (schoolbreed)
In schooljaar 2021-2022 hebben we voor het eerst de IKAN afgenomen.
De IKAN bestaat uit 8 categorieën verdeeld over 34 vragen. Er is een leerlingversie van de IKAN die wordt
ingevuld door de leerlingen en een docentenversie die wordt ingevuld door de mentoren/coaches.
Op elke vraag zijn 4 antwoordmogelijkheden:
De leerling kan en doet dit nog niet. (1 punt)
De leerling kan en doet dit als een volwassene hem/haar helpt. (2 punten)
De leerling kan en doet dit zelfstandig met aanpassingen. (3 punten)
De leerling kan en doet dit helemaal zelfstandig. (4 punten)
De ambitie van het KCU is dat leerlingen zo zelfredzaam mogelijk uitstromen. Dit kan ook zelfredzaam met
een hulpmiddel of aanpassing zijn; zoals een reminder of stappenplan. Dat betekent dat het streven is dat de
leerlingen die uitstromen gemiddeld op alle categorieën een gemiddelde score van ≥3,0 halen. De
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uitstroomklassen zijn vmbo 2, vmbo extra ontwikkelingsjaar, Uitstroomfase PrO, en Entree. Voor deze klassen
geldt de norm ≥3,0 De gestelde ambitie van het KCU is dat 75% van de leerlingen de (desbetreffende)
gestelde norm behaalt.
Voor schooljaar 2021-2022 haalt 92% de gestelde norm op de leerlingversie en 67% op de docentenversie.
De leerlingen scoren zichzelf structureel hoger dan de mentoren/coaches. Dit beeld zien we binnen alle vsoscholen van Kentalis terug. De ambitie van 75% wordt dus wel gehaald voor de leerlingversie maar nog niet
op de docentenversie.
Monitor Sociale Veiligheid (MSV)
De ambitie van het KCU is dat leerlingen zich zo veilig mogelijk voelen op school. Daarom zijn de ambities
vanaf schooljaar 2021-2022 als volgt geformuleerd.
Meer dan 90% van de leerlingen ervaart een hoge mate van welbevinden
Meer dan 90% van de leerlingen ervaart een hoge mate van sociale veiligheidsbeleving in de school
Meer dan 90% van de leerlingen ervaart GEEN aantasting van de fysieke en sociale veiligheid.
De ambitie van meer dan 90% wordt in schooljaar 2021-2022 op geen van de 3 categorieën volledig
gehaald. Een sterk punt is dat 94% van de leerlingen vindt dat de docenten en ondersteuners op school
goed met hen omgaan.
De aantasting van de veiligheid is op 3 punten ruim onder de norm, zoals gerapporteerd door de
leerlingen.
De ambities (>90% score) worden op alle drie de categorieën gehaald; welbevinden, veiligheid en
(GEEN) aantasting van de veiligheid.
Binnen de categorie (GEEN) aantasting van de veiligheid wordt de ambitie (>90%) gehaald voor de
volgende punten:
De mentor praat in de klas over hoe we met elkaar omgaan op school.
De docenten letten goed op pest- en plaaggedrag en pakken dit goed aan.
Ik weet naar wie ik toe kan als ik wil praten over iets naars dat ik heb meegemaakt, over een
persoonlijke vraag, of over de veiligheid.
Om te zorgen dat we onze doelen halen gaan we het volgende doen: De nieuwe doelen en acties worden
eind augustus samen nader met het team gefinetuned, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen van de data in juli
2022.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken
Ouderervaringenonderzoek
Begin 2022 heeft het Kentalis Ouderervaringenonderzoek plaatsgevonden. De respons was laag maar was
wel hoger dan in 2020. We hebben de 30% bijna gehaald. Dat is natuurlijk nog veel te laag. Om de respons
op het tevredenheid en ervaringenonderzoek te verbeteren hebben wij op de ouderavonden (OPP) samen
met de ouders de enquête via i-pads aangeboden en de afnameperiode opgenomen in de jaarplanning.
Ouders geven als cijfer voor de hele school een 8,3 Dit was:
In 2018: 7,4
In 2020: 7,8
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In 2022: 8.3
Conclusie is dat de ouders steeds tevredener zijn over onze school! We scoren alles boven de 3 (op een
schaal van 1-4).
Dat is heel erg fijn. De ouders vinden niet dat er echte verbeterpunten zijn maar zij zijn met sommige punten
wel meer tevreden dan met andere punten.
De ouders vinden dat de leraren hun kind stimuleren en met respect behandelen. Ook zijn ze tevreden over
het onderwijs dat de leerlingen krijgen. De school heeft goede leraren. Hun kind wordt goed begeleid en de
mentor is makkelijk te bereiken. Er is gelijkwaardig contact en de mening van de ouders telt. Het OPP wordt
regelmatig besproken en de school houdt zich aan de afspraken. De ouders zouden anderen onze school
aanraden voor hun kind. De ouders willen meer afstemming met de mentor over hoe ze op de hoogte
gehouden worden. Ook over de doelen van het OPP en de manier waarop de ouders kunnen meedenken
over het onderwijsaanbod voor hun kind. Er wordt nog niet altijd een goede samenwerking ervaren tussen
de mentor en de andere professionals (logopedist etc.).
De school kan volgens de ouders nadenken over aantrekkelijker onderwijs, de de sfeer op de school en hoe
de leerlingen beter om leren gaan met social media. Verder vinden de ouders dat we na kunnen denken hoe
we ouderavonden en contactmomenten aantrekkelijker kunnen maken.

Leerlingervaringenonderzoek
In de periode tussen januari en april 2021 hebben de leerlingen een Kentalis-vragenlijst ingevuld
Responspercentage was 90%. De vragenlijst was opgesplitst in de volgende onderdelen en de resultaten
worden weergegeven in een 4-puntsschaal, waarbij 4 de hoogste score is.
Kentalis College Utrecht scoort als school een 3,22. Daarmee scoort de school voldoende. Leerlingen geven
de school als geheel een cijfer 7,4. (vergelijking: in 2019 was dat nog een 7,0)
Als positief wordt genoemd: de docent is aardig tegen mij.
Mogelijke verbeterpunten:
De docent bespreekt aan het einde van de les hoe het gegaan is.
De docent laat ons zelf kiezen.
Ik praat bij ons in de klas over belangrijke onderwerpen uit het nieuws.
De docent zorgt ervoor dat alle spullen klaarliggen.
Onze school doet mee aan sportactiviteiten (dit laatste kan te maken hebben met twee periodes van
lockdown).

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In maart 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. De respons was op onze locatie
80%. De sterke punten van de school op dit gebied zijn:
samenwerken binnen het team;
waardering en gezien worden;
expertise binnen Kentalis;
werkplezier.
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De verbeterpunten liggen op het gebied van:
samenwerking binnen heel Kentalis;
communicatie over veranderingen;
waardering en gezien worden;
hulpmiddelen en ondersteuning om het werk te doen.
We hebben hier samen gerichte acties op uitgezet tijdens de startdagen in augustus 2020.

Audit of inspectie
De basiskwaliteit van de school is in 2019 door de inspectie vastgesteld als voldoende na een herstelopdracht
op de kwaliteitszorg. De structuur van de kwaliteitszorg van Kentalis zorgt er sindsdien voor dat wij
systematisch werken aan kwaliteit en van het bestuur feedback krijgen op onze kwaliteit van onderwijs en
begeleiding.
In november 2021 hebben wij een interne audit gehad en hieruit zijn enkele ontwikkelpunten naar voren
gekomen. Hieronder de belangrijkste:
- verstevigen van het zicht op onderwijs en begeleiding (OP2);
- verstevigen van het werken in 4D zowel in de grote en kleine zorgcylcus als schoolbreed (OP2-SKA);
- doorontwikkelen kwaliteitszorg (SKA).
We hebben deze ontwikkelpunten opgenomen in onze jaarplannen van 2021-2022 en 2022-2023.

Overgang naar een andere school
Tussentijdse uitstroom
De grootste tussentijdse uitstroom van leerlingen vindt bij Kentalis College Utrecht plaats richting de
bovenbouw van het reguliere vmbo. Het gaat dan steeds om het vinden van de best passende onderwijsplek.
Daarom stapt een aantal leerlingen over naar (met name) het regulier onderwijs met een
ondersteuningsarrangement. Sommige TOS–leerlingen krijgen na uitplaatsing nazorg en geen nieuw
arrangement. Dit heeft te maken met de specifieke ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen.

Einduitstroom
Bij de einduitstroom gaat van de TOS/SH leerlingen het merendeel naar arbeid. Een bijna even groot deel
gaat naar het regulier vervolgonderwijs (MBO). Een enkele leerling stroomt uit richting dagbesteding.
Het niveau van uitstroom in het (speciaal) voortgezet onderwijs is wisselend en past bij het gemiddelde
uitstroomperspectief van Kentalis College Utrecht: VMBO/Praktijkonderwijs.
We zijn momenteel samen met het ROC MNL en enkele scholen in het Praktijkonderwijs aan het
onderzoeken of wij in samenwerking de entree niveau 1 opleiding aan kunnen gaan bieden in de toekomst.
Dit verzekert een deel van de leerlingen einduitstroom met een diploma op MBO niveau 1
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Informatie over tussentijdse uitstroom
Het grootste deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar het reguliere voortgezet onderwijs
van leerjaar 2 naar 3. Slechts een enkele keer stroomt een leerling uit naar een andere school, zie
onderstaande tabel.
Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks vier
keer aan bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best
passende onderwijsplek is.

Informatie over einduitstroom
Ambitie: minimaal 75 % van de leerlingen verlaat de school op het gewenste niveau. De praktijkroute duurt
gemiddeld 5 jaar. Als de leerling daarna de school verlaat, hetzij naar een vervolgopleiding op het MBO, naar
arbeid, dagvoorziening of overig noemen we dat einduitstroom. In onderstaande tabel is te zien waar zij
naartoe uitstroomden.
2019-2020

2020-2021

Tussentijdse uitstroom:

2021-2022
voorlopige gegevens, 1-10
def.

VMBO 3 met amb. Begel.

12

16

14

VSO

1

VSO /Arbeidgericht

1

1

MBO 1 met amb. Begel.

3

5

5

MBO 2 met amb. Begel.

3

1

3

Arbeid

3

3

Beschutte arbeid

1

2

Thuiszitter
Buitenland
Einduitstroom:
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Dagbesteding, arbeid
gericht

2

Anders

2
Totaal 24
lln.

1

1

Totaal 28
lln.

Totaal 28 lln.

Informatie over vervolgsucces
Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming
zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een
wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Ambitie:
80% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting (zoals
geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).
Van leerlingen die in 2019-2020 uitstroomden geldt voor onze school dat:
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen in 2019-2020

aantal
leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2021 nog op hetzelfde uitstroomniveau
bevindt.

12

Aantal leerlingen dat zich op 1-10-2021 niet meer hetzelfde
uitstroomniveau bevindt.

2

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1-10-2021 nog op
hetzelfde uitstroomniveau bevinden.

10

Deze cijfers zijn niet representatief omdat de respons op onze navraag (ondanks de maatregelen) middels het
bestendigingsonderzoek voor cohort 2019-2020 erg laag was. Zie tabel.

Totaal uitgestroomde leerlingen

20192020

20202021

24 lln

28 lln

43

Over hoeveel van de leerlingen is een reactie binnen? (totale
respons)

14 = 58%

26 = 93%

Totale respons oud-leerling

10 = 42%

17 = 61%

Totale respons ouders

8 = 33%

22 = 79%

Maatregelen
Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot volgende maatregelen, die worden uitgevoerd
in 2022-2023:

Deze doelen worden eind augustus samen met het team geformuleerd, n.a.v. het gezamenlijk bestuderen
van de data in juli 2022. Het was te krap om die voor de zomervakantie nog goed te duiden én om te zetten
in nieuwe doelen. Dit gaan we op onze eerste startdag gezamenlijk doen.
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Ouders en school
Informatie en contacten ouders
Om goed onderwijs te leveren is het belangrijk dat er goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor
organiseren wij verschillende contactmomenten.
Ouders zijn altijd welkom op school, maar maakt u daartoe wel eerst een afspraak met de mentor van uw
kind. Voor alle ouders geldt dat het natuurlijk altijd mogelijk is om - na schooltijd tijdens werktijden telefonisch contact te hebben met de docent/mentor.
Bij leerlingen van het Kentalis College Utrecht vindt een huisbezoek plaats in het eerste leerjaar. In de
volgende leerjaren is dat optioneel.
Nieuwe ouders kunnen een afspraak voor een rondleiding maken via de administratie met de intern
begeleider van de afdeling waar de leerling geplaatst wordt.
In september is er een klassen-ouderavond voor alle ouders van onze leerlingen en hun mentor. U krijgt
tijdens die avond informatie over het komende schooljaar.
Themabijeenkomsten
Regelmatig worden er thema-avonden georganiseerd voor bepaalde doelgroepen. We maken hierbij ook
gebruik van het aanbod van de ambulante begeleiding (AD).
Ontwikkelgesprekken
Vier keer per jaar bespreken we de ontwikkeling van uw kind in de zogeheten mentor-ouderleerling gesprekken. Bij de start van het schooljaar is er een startgesprek om de doelen weer scherp te krijgen
en/of om kennis te maken. Na iedere leerperiode (het jaar is ingedeeld in 3 periodes) presenteert uw kind
zijn/haar ontwikkeling in het ontwikkelgesprek aan u en de mentor. Wat heeft uw kind al geleerd en waar
heeft het nog extra hulp bij nodig? De doelen van het OPP worden aan de hand van de gesprekken steeds
geëvalueerd en bijgesteld. Op de informatiekaart ziet u wanneer de gesprekken gepland staan voor dit
schooljaar.
Bereikbaarheid ouders
Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een 'noodnummer'
aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook
tijdig aan ons doorgeeft. Wij hebben ook graag de gegevens van uw zorgverzekering en uw e-mailadres.
Jaarlijks vragen wij u uw persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te
geven.
Nieuwsbrief en informatiekaart
In de nieuwsbrief, die enkele keren per jaar verschijnt, leest u allerlei ontwikkelingen die te maken hebben
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met personeel, onderwijsinhoud, activiteiten en data die voor de school belangrijk zijn. Op de
informatiekaart, die u aan het begin van het cursusjaar krijgt, staan de belangrijke data vermeld.

Schoolapp: Social Schools
De app social schools wordt niet meer gebruikt bij het Kentalis College Utrecht. Het is geen geschikt
instrument gebleken voor het voortgezet onderwijs. Wij zijn op zoek naar een goed vervangend
ouderportaal. Dit zal komend schooljaar in gebruik genomen worden. De keuze is tussen het ouderportaal
van Parnassys, SOM2day of Itslearning. Enkele ouders zijn als pilot al aan het werk in laatstgenoemde
elektronische leeromgeving.

Schoolverlaters
Wij vinden het belangrijk om onze schoolverlaters goed te volgen. Zitten zij goed op de plek waar naartoe zij
zijn uitgestroomd? Hebben zij nog extra ondersteuning nodig? Naast dat het belangrijk is dat wij de
leerlingen goed volgen om hen naar de juiste instanties te kunnen doorverwijzen, levert het ons belangrijke
informatie over hoe we ons onderwijs en onze begeleiding aan kunnen passen. We doen ieder najaar een
onderzoek naar de bestendiging.
De coördinator nazorg is mevrouw Mariska van den Bovenkamp. Onze LOB-coördinator is mevrouw Lette
Janssen.
In november is er een bijeenkomst voor schoolverlaters van de afgelopen twee schooljaren. Een heel
gezellige avond met een hapje en een drankje en de gelegenheid om elkaar weer eens te spreken. Voor
2022 is de datum: dinsdag 8 november van 17 uur tot 19 uur.

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen van ouders/verzorgers geen structurele ouderbijdrage meer voor alle activiteiten die als
schoolactiviteiten worden aangemerkt en daarmee onderdeel van het onderwijs vormen. Voor schoolkampen
en buitenlandreizen kunnen we wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze activiteiten kunnen vaak
alleen doorgang vinden als ouders bijdragen in de kosten. Alle leerlingen gaan mee ongeacht of hun ouder al
dan niet betaald heeft.

Lokale medezeggenschap op locatie
Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de
ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het
kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of afdelingsdirecteur, bijvoorbeeld als het
gaat om een lessituatie of resultaten.
Dit zijn leden van de raad:
Karen Biesterveld

ouderlid KCU

Carolien de Vries

ouderlid AD

Vacature

personeelslid KCU
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Ellen van Delft

personeelslid AD

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator
De interne vertrouwenspersonen
We hebben op school interne vertrouwenspersonen. Onze leerlingen kunnen alles met de
vertrouwenspersoon bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of durven bespreken met hun leerkracht.
Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over andere vervelende gevoelens. Het heeft
natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken worden met de direct betrokkenen,
maar dit kan soms moeilijk zijn.
Onze interne vertrouwenspersonen zijn:
Mevrouw Daniëlle Kersseboom-Veenis (docent): d.veenis@kentalis.nl
Zij wordt bijgestaan door de heer Jasper Marijnissen: j.marijnissen@kentalis.nl
De anti-pest coördinator
De anti-pestcoördinator coördineert het anti-pestbeleid van de school. Hij fungeert als aanspreekpunt voor
ouders en leerlingen in het kader van het anti-pestbeleid. Hij levert een actieve bijdrage aan een sociaal veilig
schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. De antipestcoördinator fungeert als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid. Onze
anti-pestcoördinator is:
Mevrouw Daniëlle Kersseboom-Veenis (docent): d.veenis@kentalis.nl
Zij wordt bijgestaan door de heer Jasper Marijnissen: j.marijnissen@kentalis.nl
Overkoepelend: coördinator sociale veiligheid
De coördinator sociale veiligheid voor onze school is gedragsdeskundige Iris Wagenaar:
i.wagenaar@kentalis.nl.

Ouderraad (klankbordgroep)
N.v.t.
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Praktische informatie
Schooltijden
Elke schooldag bestaat uit maximaal uit 8 lesuren van 45 minuten. Maar voor iedere leerling geldt een
persoonlijk rooster, net als op een reguliere middelbare school. Voor een schooldag van 8 lesuren is de
begintijd 08.30 uur en de eindtijd is 15.20 uur.
Iedere leerling krijgt 36 lesuren per week, dus heeft ook 4 lesuren vrij geroosterd. Op dinsdag is er les tot
maximaal 12.35 uur (5 lesuren).
In de ochtend is er een pauze van 20 minuten en tussen de middag van 30 minuten. Er worden nooit meer
dan 3 lesuren achter elkaar gepland zonder pauze ertussen. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen hun eigen
lunch meenemen. Kentalis College Utrecht doet mee met het project 'Gezonde schoolkantine'.
Schooltijden
Dag

Van - tot

Maandag

08.30 - 15.20 uur

Dinsdag

08.30 - 12.35 uur

Woensdag

08.30 - 15.20 uur

Donderdag

08.30 - 15.20 uur

Vrijdag

08.30 - 15.20 uur

Lesuur

Van - tot

1

08.30 - 09.15 uur

2

09.15 - 10.00 uur

3

10.00 - 10.45 uur

pauze

10.45 - 11.05 uur

4

11.05 - 11.50 uur

5

11.50 - 12.35 uur

Pauze

12.35 - 13.05 uur

6

13.05 - 13.50 uur

7

13.50 - 14.35 uur

8

14.35 - 15.20 uur
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Vakantie en activiteitenrooster
We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van
vakanties.
Vakantierooster 2022-2023
Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 april en 10 april 2023

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 mei en 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

Lesvrije dagen
Leerlingen zijn wegens studie- en organisatiedagen medewerkers vrij op:
2022-2023
Organisatiedag

Maandag 22 augustus 2022

Studiedag

Dinsdag 1 november 2022

Studiedag

Maandag 9 januari 2023

Studiedag

Woensdag 8 maart 2023

Organisatiedag

Vrijdag 19 mei 2023

Studiedag

Donderdag 25 mei 2023

Organisatiedag

Donderdag 6 juli 2023

Organisatiedag

Vrijdag 7 juli 2023
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Ziek melden
Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends voor 08.30 uur door via 030 – 288 87 47. Gaat uw kind met de
taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder bericht van u om 09.15 uur
niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op. Als een leerling meerdere dagen
afwezig is, dan verwachten wij elke dag een ziekmelding van de ouders. Is de leerling weer beter, dan doet u
een betermelding. Als een leerling op school ziek wordt en naar huis toe wil, wordt dit altijd vooraf overlegd
met de ouders.
Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u uw
kind door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef
dan ook door of uw kind ‘s middags met de bus of taxi terug gaat naar huis.
Verzuim van leerlingen registreren wij altijd. Wij hebben daarvoor een verzuimprotocol. U kunt dit inzien op
school. Na herhaald verzuim nemen wij eerst contact op met ouders. Vermindert het verzuim niet, dan
schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

Wegbrengen en ophalen
N.v.t.

Begrippen en afkorting
AC Audiologisch Centrum
AD Ambulante Dienstverlening
ASS Autisme Spectrum Stoornissen
AZ Ambulante Zorg
BBL BasisBeroepsgerichte Leerweg
CI Cochleaire Implantatie / Cochleair Implantaat
CMB Communicatief Meervoudig Beperkt
CvL Commissie voor Leerlingenzorg
CvO Commissie van Onderzoek
DC Diagnostisch Centrum
DLE Didactisch LeeftijdsEquivalent
FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
GP Groepsplan
HP Handelingsplan
ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
IHP Individueel Handelingsplan
KBK Kader Beroepsgerichte Leerweg
KNO-arts Keel-, Neus- en Oorarts
LNA Landelijk Netwerk Autisme
L-MR Lokale Medezeggenschapsraad
LOVS Leerlingvolgsysteem van Cito
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LVS Leerlingvolgsysteem
MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs
MG Meervoudig Gehandicapt (ook wel CMB)
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme
NGT Nederlandse gebarentaal
NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
OCW Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OOP Onderwijsondersteunend personeel
OP Ondersteuningsplan
OPP Ontwikkelingsperspectief
PO Passend Onderwijs
PTA Programma van toetsing en afsluiting
RDT Regionaal Diagnostisch Team
RMT Regionaal Managementteam
RMR Regionale Medezeggenschapsraad
ROC Regionaal Opleidingscentrum
SH Slechthorend
SO Speciaal Onderwijs
SVIB School Video Interactie Begeleiding
TBT(‘s) Trajectbegeleidersteam(s)
TB’er Trajectbegeleider
TL Theoretische leerweg
TOS Taalontwikkelingsstoornis(sen)
UP Uitstroomprofiel(en)
UMT Utrecht Management Team
VO Voortgezet onderwijs
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
WMK Werken met Kwaliteitskaarten
WOK Werkgroep Opbrengsten en Kwaliteit
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