OdyZee College (VSO), Kloetinge/Middelburg
Het OdyZee College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar leerlingen van 12 tot en met 18 jaar uit de gehele provincie Zeeland diplomagericht onderwijs
volgen met als uitstroomprofiel (vervolg)onderwijs. De doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende, voornamelijk kind-eigen problematiek (angstig, depressief
en/of teruggetrokken gedrag), leerlingen met een gediagnosticeerde stoornis binnen het autistisch spectrum - vaak in combinatie met een andere stoornis- en een
ontwikkelingsniveau dat toereikend is voor diplomagericht onderwijs op VMBO of HAVO niveau. Deze leerlingen worden (in ernstige mate) belemmerd in de
persoonlijkheidsontwikkeling, de ontwikkeling van het gedrag én het onderwijsperspectief. Deze leerlingen zijn om die reden aangewezen op een onderwijsaanbod, zoals
wordt vorm gegeven in de basis en/of extra ondersteuningsarrangementen van OdyZee.

Onderwijsbehoeften:
Bij leerlingen van OdyZee worden de onderwijsbehoeften voor een belangrijk deel bepaald door onderliggende psychiatrische problematiek en leerproblemen. Deze problematiek is van grote invloed op het
welbevinden, de relaties, het (taak)gedrag en de leerontwikkeling van de leerling. Op OdyZee wordt de onderwijsomgeving en het onderwijsaanbod afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van deze
leerlingen (educatieve benadering). Het onderwijs op OdyZee is dus vergaand aangepast aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep en van individuele leerlingen, zowel op het gebied van het gedrag als van de
leerontwikkeling waardoor de leerling weer in staat wordt gesteld zich te gaan ontwikkelen. Belangrijke uitgangspunten van het onderwijs zijn: emotionele veiligheid, betrokkenheid, voorspelbaarheid, rust en
eenduidige concrete communicatie.

Ondersteuningsarrangement:
Voor de doelgroep is een werkwijze gekozen die gebaseerd is op het sociaal competentiemodel en de gedragstherapeutische aanpak. Omdat de doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende
gedragsproblematiek (overwegend autisme), is er sprake van een therapeutische onderwijssetting waarin nauw wordt samengewerkt met de ouders van de leerlingen en met organisaties die betrokken zijn bij de
behandeling.
Binnen de schoolsituatie wordt door de Commissie voor de Begeleiding voor elke leerling een diagnostische cyclus doorlopen, waarbij op basis van de beschikbare informatie, waaronder belemmerende en
bevorderende factoren, een integratief beeld wordt beschreven en een ontwikkelingsperspectief wordt geformuleerd (HGD). Deze informatie wordt in de planmatige aanpak verder uitgewerkt in smart
geformuleerde doelen en een op de individuele problematiek afgestemde aanpak (HGW). Er wordt op basis van dit afgesproken ontwikkelingsperspectief gewerkt met doorgaande leerlijnen binnen de school op het
gebied van de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het taak-werkgedrag en de leerontwikkeling.
De leraren en andere ondersteuners die de planmatige aanpak uitvoeren, beschikken over de juiste deskundigheid (of worden hierin geschoold) en spelen een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van emotioneel
welbevinden, sociaal gedrag, taak-werkgedrag en de leerontwikkeling in de klas.
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toereikend is voor
diplomagericht onderwijs op
VMBO of HAVO niveau, die (in
ernstige mate) belemmerd
worden in de
persoonlijkheidsontwikkeling ,
de ontwikkeling van het
gedrag en het
onderwijsperspectief. Het
uitstroom niveau van deze
leerlingen is gericht op
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Arrangement
‘kliniekleerlingen’ i.s.m.
Emergis Ithaka/Amares: het
gaat om leerlingen die een
psychiatrische behandeling
krijgen en vanwege hun
opname tijdelijk onderwijs
krijgen bij OdyZee.
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Kluisjes bij eigen
lokaal
Bij inrichting gebouw
rekening gehouden
met prikkelselectie
en reductie (visueel
en auditief) en
flexibel gebruik
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Time-out-plekken
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Juvent
Intervence en
Veilig thuis
Leerplicht
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Basis jeugd GGZ
Bureau Halt
Indigo
Gemeente
Scholen in
verschillende
SWV

Arrangement ‘terugplaatsing
VO’
Arrangement ‘symbiose’:
leerlingen van VMBO BB en BK
volgen praktijkvakken op een
VO-school in Goes en
Middelburg.
Arrangement voor lln
waarvoor (tijdelijk)
onvoldoende
ontwikkelingsperspectief
binnen het ‘basisarrangement’
van OdyZee kan worden
geboden.
Arrangement ReStart:
leerlingen die langdurig thuis
zitten, die via het ReStart
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traject terugkeren naar school
en de schoolgang opbouwen
en normaliseren. Daarbij is
een systeemtherapeut
betrokken.
Locatie Middelburg: VMBO
Locatie Kloetinge: VMBO +
HAVO
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