
Symbiosevoorziening 
Teylingen College KTS 
Sinds 2013 zijn er op het Teylingen 
College symbioseklassen ingericht. 
Vso-leerlingen (cluster 4) volgen in 
een vaste groep van maximaal 12 
leerlingen, op een vaste plek in het 
gebouw de avo vakken, en volgen 
praktijkvakken in de reguliere 
setting, waarbij ze coaching en 
extra begeleiding krijgen. De 
symbioseleerlingen, inmiddels 54 
leerlingen verdeeld over vijf klassen 
zijn ingeschreven bij het Teylingen 
College KTS. 

PARTNERS 
 
•  Teylingen College KTS, Voorhout  (lwoo, vmbo)
•  Leo Kannerschool, Oegstgeest (vmbo, vso 

cluster 4)
•  PC Hooft College, Leiderdorp (vmbo vso cluster 4)
•  Auris College, Leiden (vmbo vso cluster 2)
•  Gemeenten HLT regio duin- en bollenstreek 

(jeugdhulp)

De partners hebben samenwerkingsafspraken 
vastgelegd in een convenant. 

AANLEIDING 
 
Met de invoering van de Wet Kwaliteit VSO 
werden vso-scholen gestimuleerd om meer 
onderwijsprogramma’s vorm te geven in 

samenwerking met het reguliere vmbo (basis en 
kader). Daarnaast had de vo-school te maken met 
een groep bovenbouwleerlingen die structureel extra 
ondersteuning nodig had.

DOELEN EN AMBITIES 
 
•  Leerlingen met een intensieve 

ondersteuningsbehoefte gaan naar een reguliere 
school en halen een regulier vmbo-diploma 
(basis of kader).

•  Verbetering van de kwaliteit van de 
ondersteuning in het reguliere vmbo door de inzet 
van jeugdhulp.

•  Schooluitval voorkomen.
•  Expertise van vmbo (vakkennis praktijkvakken) en 

vso (begeleiding vso-leerlingen) beter benutten.
•  Doorlopende leerlijnen realiseren.

DE PRAKTIJK 
 
De symbioseleerlingen zijn ondergebracht in een 
aparte vleugel van het gebouw. Er is sprake van 
geïntegreerde jeugdhulp. Ter ondersteuning van deze 
groep leerlingen is er:
•  vier dagen per week een orthopedagoog/

coördinator aanwezig (gefinancierd uit de 
middelen Passend Onderwijs swv Duin & 
Bollenstreek),

•  twee dagen per week extra jeugdhulp: een 
GZ-psycholoog (gefinancierd door de gemeente 
(HLT) Hillegom, Lisse en Teylingen). 

PRAKTIJKVOORBEELD

 



De leerlingen volgen theorie/avo onderwijs in 
een vast lokaal, aan een vaste tafel en de boeken 
blijven op school. De mentor geeft minimaal 8 uur 
leerlingcoaching (vanuit onderwijs) en jeugdhulp 
is op afroep aanwezig. De leerlingen krijgen extra 
ondersteuning bij de praktijkvakken.

UITDAGINGEN 
 
•  Om te voorkomen dat de symbioseklassen ‘een 

apart schooltje in de school’ worden, is het 
belangrijk de hele school mee te nemen in de 
ontwikkelingen.

•  Het is belangrijk om klein te beginnen en ervoor 
te zorgen dat de basis staat voordat je uitbreidt 
naar een bredere doelgroep.

OPBRENGSTEN 

•  Vso-leerlingen behalen een regulier vmbo-
diploma.

•  Deze leerlingen hebben de mogelijkheid 
thuisnabij onderwijs te volgen.

•  Intensief overleg met de thuissituatie.
•  Meer mogelijkheden voor maatwerk.
•  Met name leerlingen met een internaliserende 

problematiek hebben veel baat bij de 
ondersteuningsstructuur van de symbiose.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
•  Professionaliseren van de ondersteuning.
•  Verkennen mogelijkheid symbiose mavo/havo/

vwo.

MEER INFORMATIE 
 
www.swvduinenbollenstreek.nl/symbiose

Dhr. H. Verbaas
h.verbaas@teylingen-college.nl
tel 0252 - 461 800

 


