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De Rotonde ontwikkelde in 2010 een Plusvoorziening voor de regio 
Breda en omgeving: een combinatie van onderwijs, zorg en hulp voor 
overbelaste jongeren. De Plusvoorziening is bedoeld voor jongeren 
die naar het voortgezet onderwijs gaan of daar al zitten. Zij zijn cognitief
in staat om een startkwalificatie te halen.

Door een opeenstapeling van problemen - niet uitsluitend leerproblemen 
- is een normaal verloop van de schoolloopbaan binnen het reguliere 
onderwijs evenals het normaal functioneren in de maatschappij voor 
hen onmogelijk. 

           Deze jongeren hebben een gecombineerd aanbod nodig
               waarbij intensieve begeleiding en zorg- en hulpverlening nauw 
                      verbonden zijn met het onderwijsaanbod, in een op de leerling  
                             afgestemd traject. Binnen de Plusvoorziening wordt er een  
                                    traject gestart met als doel het wegnemen van de 
                                           belemmeringen en obstakels, zodat de
                                                 jongere zich weer kan richten op onderwijs 
                                                     en (op termijn) een startkwalificatie/VO-diploma    
                                                       kan halen.



Het doel van de Observatieklas
De Observatieklas heeft een wisselende samenstelling 
van jongeren die tijdens hun schooltijd worden geobserveerd, zodat de 
problematiek per leerling duidelijk wordt en hierop ingespeeld kan worden. 

Het streefdoel van de Observatieklas is dat de jongere zijn/haar leven 
weer op de rit krijgt, zodat het (op termijn) halen van een 
startkwalificatie/VO-diploma mogelijk is. De leerlingen worden na observatie 
en advies naar een passende plaats op een van de scholen voor VO 
in de regio Breda e.o. toegeleid. In het geval dat onderwijs niet op de 
voorgrond kan komen, vindt de toeleiding plaats naar een passende 
voorziening in de jeugdhulpverlening of arbeid.



De organisatie
De Observatieklas is gehuisvest binnen het gebouw van De Rotonde. 
Er is een bewuste keuze gemaakt om de expertise die is opgebouwd 
vanuit De Rotonde in te zetten binnen de voorziening. Het team is in dienst 
van de school en werkzaam binnen De Observatieklas.

De Observatieklas wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking
met de VO-scholen van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda
en omgeving. 

Naast de basisscholen en de Leerplicht vormen deze scholen 
de toeleveranciers. De VO-scholen zullen echter ook weer leerlingen 
opnemen na het traject dat deze leerlingen in de Observatieklas 
doorlopen hebben.
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     Voor wie is de Observatieklas bedoeld?
        In de Observatieklas worden VO-leerlingen geplaatst:

       •  Met voldoende capaciteiten voor het behalen van een 

           startkwalificatie/VO-diploma;

       •  Die de aansluiting met het onderwijs eerder goed hebben kunnen 

           maken;

       •  Die zeer ernstige signalen geven dat ze de aansluiting met de klas, met   

           de school en met de leerstof kwijt zijn;

       •  Bij wie eventuele kindeigen problematiek niet duidelijk is;

       •  Bij wie bredere sociaal maatschappelijke problematiek speelt;

       •  Bij wie nog diffuus is hoe de problematiek samenhangt;

       •  Bij wie de talenten en kwaliteiten uit het zicht raken;

       •  Die thuis zitten of dreigen thuiszitter te worden;

       •  Bij wie observatievragen door school en zorg worden gesteld.



Wat gebeurt er in de observatieklas?
Als een leerling in de Observatieklas wordt geplaatst, volgt de leerling het 
onderwijsprogramma van de school waar de leerling ingeschreven staat. 
De ingeschreven school blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van 
schoolwerk, toetsing en cijferadministratie. Daarnaast blijven ze het traject van 
de leerling volgen. Wij bieden in de Observatieklas alle onderwijsniveaus 
aan met uitzondering van praktijkonderwijs. De leerling wordt geobserveerd en 
onderzocht. Bij de start in de Observatieklas wordt er begeleiding opgestart door 
een jeugdzorginstelling en worden er contacten onderhouden met de betrokken 
scholen en de ouders van de leerling.
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Voor meer informatie
Mevrouw H. Meijers
T: 076 521 82 68
E: h.meijers@rocwb.nl

Bij haar kunt u terecht voor meer inhoudelijke informatie over 
De Observatieklas of vragen over aanmelding van uw 
leerling/zoon of dochter.


