
UW KIND EN 
VMBO-SPECIAL

Welkom bij  
SWV Helmond-Peelland VO
Informatie voor ouders en verzorgers

ALGEMEEN VMBO-SPECIAL VEELGESTELDE VRAGEN



Beste ouder(s)*

Uw kind heeft in het voortgezet onderwijs 

behoefte aan extra ondersteuning. Daarom is 

in overleg met u gekozen voor Vmbo-special. 

Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk 

voorbereiden op wat er komen gaat. In deze 

folder vindt u de belangrijkste informatie.  

Heeft u na het lezen nog vragen,  

stel ze dan gerust! 
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* Overal waar ouder(s) staat, kunt u ook verzorger(s) lezen



SWV staat voor ‘SamenWerkingsVerband’. VO staat voor ‘Voortgezet 

Onderwijs’. SWV Helmond-Peelland VO is een onafhankelijke onder-

wijsorganisatie. Wij ondersteunen scholen die passende hulp zoeken 

voor hun leerlingen.  

Met elkaar gaan we op zoek naar de best passende oplossing voor 

de jongere. Wij informeren, adviseren en begeleiden. De hulp die 

SWV Helmond-Peelland VO biedt, is op vrijwillige basis. 

Wie gebruikmaakt van een hulpvoorziening, gaat akkoord met 

de voorwaarden die hierbij horen. 

samen betrokken
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HET VERVOLG VAN  
DE AANMELDING

U heeft een gesprek gehad bij de 

Adviescommissie toewijzingen (ACT) 

van SWV Helmond-Peelland VO. Het 

gesprek is afgesloten met een advies 

waar iedereen ‘ja’ tegen gezegd heeft. 

Het advies voor uw kind is deelname 

aan het ondersteuningsarrangement 

Vmbo-special. Hoe gaat het nu verder? 

 •  De directeur van SWV Helmond-

Peelland VO beslist of het advies 

wordt goedgekeurd; dit gebeurt 

gemiddeld binnen twee weken. Over 

dit besluit ontvangt u een e-mail. 

•  Vervolgens wordt er een startgesprek 

ingepland. In dit gesprek gaat het 

onder meer over de ondersteuning 

van uw kind en over de doelen 

waaraan gewerkt zal worden.  

Ook praktische zaken en belangrijke 

afspraken komen aan bod.  

•  Ontvangt uw kind (of gezin) via een 

organisatie hulpverlening?  

Dan adviseren wij om een mede-

werker van deze organisatie bij het 

startgesprek aanwezig te laten zijn.

•  De meeste leerlingen beginnen met 

Vmbo-special aan het begin van het 

3e leerjaar. Soms is het mogelijk om 

op een later moment in te stromen.

We zijn samen betrokken bij de toekomst van uw zoon of 

dochter. Daarom doen we ons best om het verblijf op school 

zo goed mogelijk af te stemmen op het welzijn van uw kind.
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WAT IS 
SWV HELMOND-PEELLAND VO?

VMBO-SPECIAL



DIT VERWACHTEN WIJ 
VAN U

Wij willen uw kind zo goed mogelijk 

helpen. Dat kan alleen met uw steun 

en samenwerking. Daarom verwachten 

we van u:

•   Dat u uw kind motiveert en  

vertrouwen geeft.

• Dat u met de school samenwerkt.

•  Dat u aanwezig bent bij alle geplande 

gesprekken.

•  Dat u de mentor van Vmbo-special op 

de hoogte houdt van gebeurtenissen 

die invloed kunnen hebben op het 

functioneren van uw kind.

•  Dat u, wanneer nodig, bereid bent  

om aanvullende hulpverlening te 

accepteren.

•  Dat u (telefonisch) goed bereikbaar 

bent voor medewerkers van de school.
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DIT MAG U VAN ONS  
VERWACHTEN

•  Wij zetten ons in voor uw kind en 

doen dit met respect voor u als ouder. 

•  Wij begrijpen dat ouders het soms 

zwaar hebben. Rondom onderwijs-

ondersteuning willen wij uw partner 

zijn, zodat u er niet alleen voor staat. 

•  Wij nemen ouders serieus,  

want u kent uw kind het beste. 

•  Wij vinden een goede 

communicatie belangrijk en komen 

onze afspraken na. 

steun en samenwerking

VEELGESTELDE VRAGENVMBO-SPECIAL



Vmbo-special maakt deel uit van het 

vmbo basis- en kaderonderwijs. Het is 

een klas voor jongeren die in het derde 

en vierde leerjaar extra ondersteuning 

nodig hebben. De eerste jaren van het 

voortgezet onderwijs waren voor hen 

niet makkelijk. Ze hebben vaak te maken 

gehad met negatieve ervaringen en 

frustratie. De Vmbo-special klas biedt 

een beschermde omgeving waarin uw 

kind met plezier en succes het vmbo kan 

afronden. 

VMBO-SPECIAL
IN HET KORT

WAT GAAN WE DOEN?

•  De Vmbo-special klas is gevestigd in 

het Vakcollege Helmond.

•  De klas telt 12 tot 15 leerlingen en 

heeft een vast, eigen lokaal.

•  Uw kind volgt het normale les- 

programma vmbo-basis of vmbo-

kader, maar met meer begeleiding.

•  De mentor is voor de jongere en de 

ouders de vaste contactpersoon.  

De mentor heeft elke dag contact 

met uw kind en bespreekt dan hoe 

het gaat en elke hulp nodig is.  
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beschermde omgeving



 

•  Voorop staat een rustige, duidelijke 

en voorspelbare lesomgeving.  

De lessen worden zoveel mogelijk op 

dezelfde manier gegeven. De mentor 

maakt hierover afspraken met de 

vakdocenten.

•  Alle theorielessen zijn in het eigen 

klaslokaal. De vakdocent komt naar 

het lokaal toe. Dit zorgt voor rust.  

De mentor blijft in de klas om de 

aanpak te bewaken en leerlingen 

individueel te ondersteunen. 

•  De praktijklessen vinden plaats in de 

praktijklokalen. Uw kind sluit dan  

aan bij leerlingen van andere vmbo-

klassen. De mentor van uw kind is 

regelmatig in het praktijklokaal en 

ondersteunt waar dat nodig is.

WAT KAN 
MIJN KIND VERWACHTEN?

Het schoolleven op het Vakcollege Helmond is vooral heel gewoon. 

De klas heeft een eigen programma maar draait verder mee met alle 

schoolactiviteiten. De klas is wel kleiner en dus overzichtelijker. En uw kind 

krijgt meer persoonlijke aandacht. 

afspraken maken

VMBO-SPECIAL

VEELGESTELDE VRAGEN

Vakcollege Helmond ligt net 
buiten het centrum van Helmond.

Keizerin Marialaan 4
5702 NR Helmond
www.vakcollege.nl



VOORBEREIDEN 
OP DE TOEKOMST
•  Veel persoonlijke aandacht en 

begeleiding

• Rust en structuur

•  Verder ontwikkelen van 

 zelfstandighe id

• Werken aan zelfvertrouwen

•  Kansen voor de toekomst staan 

centraal

WAT WILLEN WE 
BEREIKEN?

Het doel is dat uw kind aan het eind 

van het vierde leerjaar een volwaardig 

diploma vmbo-basis of vmbo-kader 

ontvangt. Ook willen we bereiken dat 

de leerlingen zich als persoon 

ontwikkelen: je zeker voelen, meer 

zelfstandig zijn en met vertrouwen naar 

de toekomst kijken. Zodat ze met een 

goed gevoel de stap naar het mbo 

kunnen maken. Succeservaringen in de 

Vmbo-special klas helpen hierbij.

nieuwe stappen zetten
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Benieuwd naar de ervaringen 
van leerlingen zelf? 
Je leest ze op 
www.vo.swv-peelland.nl



Hoe word ik als ouder op de 
hoogte gehouden?

Goed contact met ouders vinden wij 

heel belangrijk. De mentor is uw eerste 

aanspreekpunt. Bij hem/haar kunt u met 

al uw vragen terecht. De mentor houdt 

u per mail actief op de hoogte van de 

ontwikkeling van uw kind. 

Door het jaar heen wordt u uitgenodigd 

voor gesprekken op school. De school 

bespreekt dan hoe het gaat. Hiervoor 

geldt: dit is maatwerk. Met sommige 
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ouders heeft de school vaker contact 

dan met andere. Via mail en telefoon 

kunt u altijd rechtstreeks contact 

opnemen met de mentor. De school wil 

goed bereikbaar zijn voor de ouders. 

Als mijn kind hulp krijgt van 
een zorg- of welzijnsorgani-
satie, moet ik dit dan melden?

Wij zien graag dat u dit doet, want 

dan kan de school daar rekening mee 

houden en, waar nodig, samenwerken. 

Dit geldt ook voor hulpverlening 

zoals gezinscoaching. Het delen van 

informatie, uiteraard met uw 

toestemming, is in het belang van 

uw kind. Het voorkomt communicatie-

problemen en misverstanden. 

Heeft het Vakcollege 
Helmond voldoende kennis 
om mijn kind te begeleiden?

De mentor van de Vmbo-special klas is 

voldoende deskundig en heeft veel 

contact met een gespecialiseerde 

gedragskundige binnen school. 

Als uw kind met grote studie- of andere 

problemen te maken krijgt, is het 

mogelijk om extra ondersteuning in te 

schakelen. Dit gebeurt via school of via 

de gemeente.

Blijft er contact met de 
‘oude’ school van mijn kind?

Nee, de ‘oude’ school is niet meer 

betrokken bij Vmbo-special. 

Deze school draagt het volledige 

leerlingdossier over aan het Vakcollege 

Helmond. 

Kan mijn kind na de Vmbo-
special klas naar het mbo?

Jazeker. Uw kind ontvangt een 

volwaardig vmbo-diploma. Ook in de 

Vmbo-special klas besteedt de mentor 

veel aandacht aan vervolgopleidingen. 

Dit gebeurt onder andere tijdens de 

mentorlessen en via schoolbezoeken en 

meeloopdagen. 

informatie met elkaar delen
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SWV HELMOND-
PEELLAND VO

Deurneseweg 13, 

5709 AH Helmond

(0492) 792 700

E-mail voor algemene vragen:  

vo@peellandvo.nl

Kijk voor meer informatie op onze 

website www.vo.swv-peelland.nl


