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De KTS

● Reguliere VMBO school (BBL, KBL, TL) 
in Voorhout.

● Vakschool met de profielen:
○ BWI (Bouwen Wonen Interieur)
○ HBR (Horeca Bakkerij Recreatie)
○ PIE  (Produceren Installeren 

Energie)
● Entreeopleiding en MBO niveau 2
● Symbiose



● Tussenvoorziening tussen regulier en speciaal onderwijs (nu 7 klassen).
● Aparte ‘symbiosegang’, leerlingen hebben een vast mentorlokaal waar zij de AVO 

vakken volgen van vakdocenten.
● Kleine klassen van maximaal 12 leerlingen.
● Leerlingen hebben een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).
● Leerlingbegeleiding /  orthopedagoog
● Koppeling met een reguliere klas bij LO en techniek in de onderbouw. In de 

bovenbouw wordt deze koppeling gemaakt op de afdeling (PIE, BWI, HBR).
● Bekostiging door het samenwerkingsverband (TLV). 
● Doorstroom naar de reguliere setting is heel het schooljaar mogelijk. 

Symbiose



Doelgroep
● Leerlingen die nog niet de vaardigheden beheersen om onderwijs in een 

reguliere setting te volgen maar wel leerbaar zijn en meer zelfstandigheid 
laten zien dan in een VSO setting nodig is.

● Leerlingen met een BBL of KBL schooladvies.
● Moeilijkheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, 

werkhouding en gedrag.
● Instroom leerjaar 1 vanuit het reguliere PO, SBO, SO en zorginstellingen. 

Daarnaast grote groep zij-instromers in leerjaar 3. Deze leerlingen komen 
vanuit het VSO en hebben daar de vaardigheden aangeleerd om in een meer 
reguliere setting onderwijs te volgen en een VMBO diploma te behalen. 



opbrengsten
● Minder leerlingen in het VSO.
● Makkelijke doorstroom naar regulier.
● Leerlingen behalen een regulier VMBO diploma.
● Leerlingen maken de overstap naar een MBO school. 
● Expertise in huis, ook voor de reguliere setting. 



Aandachtspunten
● Grote vraag naar een tussenvoorziening voor leerlingen met TL of havo niveau
● Hoeveel klassen symbiose kan de school aan? Zijn er genoeg docenten die affiniteit hebben met 

deze doelgroep?
● Vakdocenten in de bovenbouw, inzet praktijkbegeleider. 



Toekomst
● Pilot voor leerlingen met TL niveau.
● Nog doelgerichter aan vaardigheden werken (SoVa training, inzet orthopedagoog i.o., 

handelingsdeel OPP).
● Groei symbiose…
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