
PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

Betreft maatregel 3: Plusvoorziening flexvoorzieningen VO

Activiteit 1: Time In klassen in het VMBO

Uitvoerder:VMBO-scholen in Delft

Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag  + 

Contactgegevens 

Contactpersoon: Trudie Klooster

Adres: Postbus 1013

Postcode en plaats: 2600 BA Delft

Telefoonnummer: 015 - 2855554

Mobiel nummer:06-48978064

e-mailadres: tklooster@swvvo-delft.nl

website: www.swvvo-delft.nl

Probleemschets

Huidige situatie:

Het continueren van de Time In klassen, die de afgelopen twee jaar met onder meer middelen 

vanuit de subsidie voor overbelaste jongeren, hebben gedraaid binnen het VMBO en succesvol zijn 

gebleken.

Gewenste situatie (doelstellingen):

• De Time In klassen zijn structureel onderdeel van een maatwerkgericht en onderwijs en 

ondersteuningspakket binnen het samenwerkingsverband om leerlingen met multi-problemen 

binnen het reguliere onderwijs te blijven opvangen.

• Bieden van een  flexibel – en maatwerkgerichte kleinschalige opvangmogelijkheid, gericht op 

het realiseren van een gedragsverandering bij probleemjongeren zodat een (perspectiefvolle) 

terugplaatsing naar de eigen klas mogelijk is.

• Docenten binnen de Time In hebben kennis van zaken in het bieden van 

onderwijsondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsvraag die de 

basisondersteuning overstijgt.

• Docenten binnen de Time In werken samen met deskundigen, gericht op het bieden van 

(opvoed)ondersteuning in het eerste milieu (thuis).

• Docenten in de Time In zijn in staat voor leerlingen binnen de Time In om een IOP op te stellen 

en hierin samen op te werken met ouders en hulpverlening.

Doelgroep:

In de Time In klassen kunnen leerlingen worden opgevangen uit de onderbouw en de bovenbouw 

van het VMBO (met accent op BBL),  die problematisch gedrag laten zien en met regelmaat uit 

lessen worden verwijderd. De schoolresultaten worden negatief door het gedrag beïnvloed, 

waardoor het risico op voortijdige schooluitval aanwezig is. 

Samenwerkingspartners:

Bij de uitvoering van de Time In klassen zijn rechtstreeks betrokken: VMBO-scholen in Delft (leveren 

van docenten), Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (verzorgen van intervisie, 

ondersteuning en inkoop van specifieke dienstverlening), Impact (ambulante begeleidingsdienst 

Den Haag) en Kwadraad/Jeugdformaat.
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Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:

De Time In klassen zijn een continuering van de Reeds ingezette werkwijze van de afgelopen twee 

jaar.Time In klassen bieden overbelaste jongeren binnen het VMBO maatwerkgerichte 

ondersteuning op gedrag, onderwijs en aanvullende zorg. Hierdoor wordt het mogelijk om meer 

leerlingen met grotere problematiek binnen de eigen schoolsetting een aanbod te bieden, hebben 

deze overbelaste jongeren een grotere kans op het behalen van het VMBO-diploma en 

doorstroming naar een passende vervolgopleiding.

De zorgcoördinator heeft een rol in de leerlingbespreking en de coördinatie van de 

ondersteuningsplannen in de Time In. Daarmee is een directe lijn tussen de Time In en het ZAT 

geborgd. De Time In docent maakt bij de gedragsobservaties gebruik van de PAB-er en bij 

gesprekken van de JMW-er. Dit laatste wanneer problemen buiten school van invloed zijn op het 

welbevinden van de leerling in de school en deskundige hulp nodig is. Ook maak de aanwezigheid 

van de JMW-er verwijzing naar het lokale (trainings)aanbod mogelijk. Bovendien kan de JMW-er 

snel schakelen indien verwijzing naar geïndiceerde jeugdzorg of GGZ gewenst is. De PAB-er kan een 

rol vervullen als verwijzing naar speciaal onderwijs aan de orde is.

De maatregel is een onderdeel van een breder  pakket aan maatregelen, gericht op het vormgeven 

van Passend Onderwijs binnen het eigen samenwerkingsverband in het algemeen en het 

organiseren van een passend onderwijs- en zorgprogramma voor overbelaste jongeren binnen de 

regio in het bijzonder. 

Globale planning activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:

• Communicatie over aanpassingen doelgroep binnen de VMBO-scholen

• Instroom leerlingen, opstellen ondersteuningsplannen ism ouders, JMW en AB

• Bieden van maatwerkgerichte onderwijs- en  ondersteuningsprogramma’s

• Begeleiden bij uitstroom terug naar reguliere klas en ondersteuning docenten.

• Een keer intervisie met docenten en specialisten binnen de Time In

• Een keer regiegroep Time In obv aangeleverde voortgangsrapportage Time In maatregel

• Continueren, eventueel bijstellen maatregel ism uitvoerende partijen

Tussendoelen

• Van de geplaatste Time In-ers keert minimaal 80% terug naar de eigen klas of continueert de 

schoolloopbaan op de eigen school (meetbaar, gerelateerd aan instroom).

• Het aantal voortijdig schoolverlaters neemt af( meetbaar, gerelateerd aan de VSV-normen)

• Het aantal doorverwijzingen naar bovenschoolse opvang is maximaal gelijk aan de gemaakte 

afspraken per schoollocatie binnen het samenwerkingsverband.

Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:

• Idem als voor schooljaar 2012 – 2013.

Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:

• Idem als in voorgaande schooljaren

• Borgen van de maatregel ism uitvoerende partijen

• Eindevaluatie obv totaal behaalde resultaten, gerelateerd aan VSV-normen

Tussendoelen en einddoel

• Van de geplaatste Time In-ers keert minimaal 80% terug naar de eigen klas of continueert de 

schoolloopbaan op de eigen school (meetbaar, gerelateerd aan instroom).

• Het aantal voortijdig schoolverlaters neemt af( meetbaar, gerelateerd aan de VSV-normen

• Het aantal doorverwijzingen naar bovenschoolse opvang is maximaal gelijk aan de gemaakte 

afspraken per schoollocatie binnen het samenwerkingsverband

• De VSV-normen binnen de onderbouw (1%) en bovenbouw (4%) zijn behaald.
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Wijze van evalueren van resultaten:

Kwalitatief:

Evaluaties van leerlingen die uitstromen uit de Time In en van ouders, twee keer per jaar intervisie 

met uitvoerders Time In, 1 á 2 keer per jaar regiegroep Time In (locatiedirecteuren met coördinator 

SWV VO) waarin kwantitatieve gegevens worden besproken.

Kwantitatief:

Registratie van aantallen en effecten (gerelateerd aan tussendoelen en einddoel)

Opmerkingen:
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