
 

 

De Tilburgse TussenVoorziening is klaar voor de start! 

 

Update opzet en inrichting TTV, 15 maart 2018 

In augustus 2018 opent de TTV haar deuren voor één van de doelgroepen van de –dan- 

voormalige Frater van Gemert-school: leerlingen met een VMBO-B/K-advies en LWOO, voor 

wie de overstap naar het regulier VMBO nog te groot is. In deze nieuwsbrief lees je een korte 

update over de stand van zaken van de TTV. 

 

Door wie? 

De TTV wordt gerund door Sovot, als een arrangement onder de verantwoordelijkheid van 

het samenwerkingsverband Portvolio. Mirjam Wolff is van december 2017 tot april 2018 

projectleider. Vanaf april 2018 gaat de toekomstige locatieleider het stokje overnemen. Dat is 

Anke Carels, nu nog zorgcoördinator op het Reeshof College. Haar emailadres is van 

maandag 19 maart: a.carels@sovot.nl. 

 

Waar? 

We zijn de opbouw van de TTV begonnen bij de doelgroep en het programma: inhoud van 

het onderwijs hebben we leidend gemaakt in onze planning. Daardoor is de locatie langer 

onbekend gebleven. De keuze voor de locatie is inmiddels gemaakt: dat wordt de locatie van 

de huidige Frater van Gemert, in de Schout Backstraat. Een bestaand en goed toegerust 

schoolgebouw, dat bovendien vertrouwd is voor ouders en kinderen. 

 

Voor wie? Hoe aanmelden? 

Leerlingen met een VMBO-B/K-advies en LWOO, die de stap naar het regulier VMBO nog 

niet kunnen maken. Alle VMBO-leerlingen hebben zich aangemeld op 6 en 8 maart bij een 

van de VMBO-scholen in de regio. De toelatingscommissies van de VMBO-scholen 

bepalen in overleg met de basisschool welke leerlingen in aanmerking komen voor de TTV. 

In principe heeft elke VMBO-school recht op maximaal 6 plekken voor hun leerlingen op de 

TTV. Aanmelding dient door deze toelatingscommissies te gebeuren voor 19 april 2018. 

 

Welke doelen? Welk programma? 

Leerlingen verblijven maximaal twee leerjaren op de TTV. Na de tweede klas stromen ze in 

op de reguliere VMBO-school waar ze zijn aangemeld. De TTV heeft dus geen bovenbouw. 
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Doel van het programma is om kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zo te 

ondersteunen, dat de overstap naar de derde klas op de reguliere scholen succesvol 

gemaakt kan worden.  

De groepen (maximaal 2 groepen in de eerste en 2 groepen in de tweede klas) tellen rond 

de 15 leerlingen. Het onderwijs wordt gekenmerkt door de volgende bouwstenen: 

- voorspelbaarheid/ aandacht/ structuur 

- sturen op succeservaringen 

- intensieve aandacht voor taal, rekenen/ wiskunde en Engels 

- persoonlijke coaching in kleine groepen 

In de ochtenden ligt, na een startmoment met de coach, de nadruk op de cognitieve vakken. 

Er wordt gewerkt met weektaken voor taal en rekenen. Voor de andere schoolvakken wordt 

veelal gewerkt in projectvormen. 

In de middag is er tijd voor sport, drama, muziek en tal van andere activiteiten. Dagelijks 

wordt er weer afgesloten met een coachmoment. Zowel in de ochtend als de middag ligt de 

nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling, trainen van vaardigheden als plannen en 

samenwerken, groeien naar zelfstandigheid en doelgericht werken. 

Elk leerjaar is verdeeld in drie periodes, met vaste thema’s. Belangrijk is dat in het tweede 

leerjaar de overstap naar de school van aanmelding wordt voorbereid en begeleid. Om dit 

mogelijk te maken zal er tussen de TTV en de ‘thuisschool’ intensief worden samengewerkt. 

 

Team? 

Docenten op de TTV kenmerken zich door: 

- grote affiniteit met de doelgroep 

- pedagoog 

- breed didactisch repertoire 

- bevoegd voor meerdere vakken en/ of Pabo+ 

- teamspeler die ideeën inbrengt én afspraken handhaaft 

- communicatief sterk 

Het team wordt samengesteld in de periode april – mei 2018. Omvang is afhankelijk van de 

aanmeldingen voor de TTV. Kennismaking en scholing vindt plaats in de maanden mei en 

juni.  

 

Wat staat er in de voorbereiding nog op de rol? 

In de komende maanden zetten we de laatste puntjes op de i. Dan gaat het dus om verdere 

samenstelling van het team, maar ook praktische zaken als rooster en dagindeling, 

groepsindeling, kennismaking met de nieuwe leerlingen, keuze leermaterialen, etc. Veel 

hiervan is in de projectfase al voorbereid.  

Vragen over de TTV? 

De komende periode zal er regelmatig over de TTV gecommuniceerd worden. Mochten er 

aan uw kant vragen zijn, dan kunt u die kwijt bij Anke Carels, locatieleider TTV 

(a.carels@sovot.nl) of Niek Bootsma, bestuurder Sovot (n.bootsma@sovot.nl).  
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