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Focus op structuur

Iedere dag wordt gestart in hetzelfde lokaal met 

dezelfde mentor/coach en dezelfde leerlingen. Hier 

wordt het dagprogramma doorgenomen. Er is aandacht 

voor alle lessen van die dag met de betre� ende 

docenten en de verschillende lokalen, inclusief 

leswijzigingen.  Aanwijzingen hoe een les te starten en 

te eindigen bij andere docenten komen ook aan bod. 

Aan het einde van elke dag komen de leerlingen terug 

naar de Focus-klas om de dag af te sluiten. Incidenten 

worden doorgenomen en het huiswerk voor de 

volgende dag wordt besproken.

Focus op leren leren

De leerling wordt aangeleerd op welke wijze voor 

een toets geleerd moet worden, wat het belang van 

huiswerk is, welke manieren van leren er zijn en hoe 

je de concentratie vast kunt houden ondanks externe 

a� eidingen.

Focus op gedrag

Door middel van i-coaching en groepscoaching wordt 

er gere� ecteerd op gedrag. Er worden doelen gesteld 

samen met de leerling. Op deze manier gaat de leerling 

zich bewust worden van zijn/haar gedrag en kan het 

gedrag positief beïnvloed worden.

Focus op motivatie

Met elke leerling wordt besproken wat het doel van 

onderwijs is, wat het speci� eke doel  van de leerling is en 

wat de weg ernaartoe kan zijn.

Doel

Er is gerichte aandacht voor iedere leerling ter 

verbetering van leer- en werkgedrag. De lesstof wordt 

zoveel mogelijk parallel met de reguliere klas behandeld 

om zo een goede aansluiting te creëren bij terugkeer 

naar regulier onderwijs. Er wordt gestreefd naar 

succeservaringen bij de leerling, maar ook bij de docent, 

zodat de motivatie toeneemt en de leerprestaties 

omhoog gaan.

Door middel van individuele leerlingcoaching, 

persoonlijke doelen opstellen (voortkomende uit het 

Onderwijs Perspectief Plan), regelmatig evalueren met 

leerling en ouders, en een wekelijks intern overleg met 

betrokkenen wordt het leer- en werkgedrag gemonitord.

Setting

Kleine klas met maximaal 15 leerlingen, die volgens 

individueel Focusrooster starten in het Focus-lokaal. 

Hier volgen ze een aantal lessen bij dezelfde docent 

die ook mentor/coach is. Het voordeel hiervan is dat 

de mentor/coach, die dus nauw betrokken is bij de 

leerling, direct inzicht heeft in het leer- en werkgedrag 

en indien nodig kan bijsturen en stimuleren. De overige 

theorievakken worden bij andere vakdocenten gevolgd, 

voor de praktijkvakken gaan de leerlingen naar de 

praktijkafdelingen of wordt er maatwerk toegepast.

Communicatie

Iedere week is er kort contact met de ouders betre� ende 

het leer- en werkgedrag en de leerprestaties van hun 

kind, en tevens over het huiswerk dat thuis gemaakt 

moet worden. Na zes weken vindt er een evaluatie 

plaats met de mentor, de leerling en de ouders over het 

functioneren op school (en eventueel thuis).

Duur

Er wordt gewerkt met een kort traject (max. 16 weken) 

of een lang traject (max. 1 jaar). Als er aantoonbare 

verbeteringen worden vastgesteld op leergebied 

en op het gebied van werkhouding, kan er tot een 

versnelde terugkeer naar het regulier onderwijs worden 

besloten. Deze beslissing wordt voorgesteld door de 

mentor van de Focus-klas aan de leerlingcoördinatoren, 

ondersteuningscoördinatoren en de orthopedagoog 

van Dendron College, die dit verder bespreken en 

voorleggen aan de teamleider die hierover een besluit 

neemt. Ouders worden hierover ingelicht door de 

mentor.

Intakegesprek

Middels een intakegesprek worden de leerling en zijn 

ouders op de hoogte gebracht van de mogelijkheden 

die het Dendron College kan bieden. Bij de intake zal de 

mentor van de Focus-klas en de gedragswetenschapper 

van school aanwezig zijn. Na deze intake en het akkoord 

van ouders en leerling wordt voor deelname aan de 

Focus-klas getekend. Hierdoor wordt de voortgang in de 

Focus-klas gewaarborgd en de mogelijke vooruitgang in 

leer- en werkgedrag in werking gezet.

Afronding

Na het volgen van onderwijs in de Focus-klas (een kort 

of een lang traject) wordt door het ondersteuningsteam, 

in samenspraak met de mentor/coach van de Focus-klas, 

beoordeeld of voortzetting van regulier onderwijs op 

het Dendron College mogelijk is. Zo ja, op welk niveau 

en in welke richting. Als dit niet mogelijk is zal het 

Dendron College externe partijen inschakelen om een  

passende onderwijsplek te gaan zoeken.
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