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biedt hulp aan leerlingen met 

leerachterstanden, dyslexie, 

dyscalculie en sociaal-emotionele 

problemen
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(vmbo-VAKschool)

intern onder nummer 330

“Bij BAB vind je een 

luisterend oor en een 

helpende hand.” 

“Door BAB heeft ons kind 

meer zelfvertrouwen.”

“Het plezier in school is 

terug door BAB.”

“Dankzij BAB is mijn angst 

voor toetsen verdwenen.”



BUREAU ADVIES & BEGELEIDING

Bureau Advies & Begeleiding (BAB) biedt ondersteuning op maat aan leerlingen van het 
Dockinga College. Het begeleidingsteam heeft elke week overleg. Daarnaast is er een 
wekelijks overleg tussen de zorgcoördinator en de teamleiding.

5. TRAININGEN

Voor leerlingen is het mogelijk om 
verschillende trainingen te volgen.
Dit kunnen trainingen zijn op sociaal- 
emotioneel gebied, zoals een training 
‘sociale vaardigheden’ of ‘faalangst-
reductie’.
Ook biedt BAB studievaardigheids- 
training en examentraining aan. 
Deelname is vrijblijvend en het wordt 
aangeboden in kleine groepjes.

6. COACHING

Leerlingen met een dyslexieverklaring 
krijgen bij BAB een dyslexiecoach. 
Deze coach is de contactpersoon voor 
de leerling, de ouders en docenten 
voor alle zaken met betrekking tot 
dyslexie en is verantwoordelijk voor 
het handelingsplan. Voor leerlingen 
met leerwegondersteuning (LWOO) is 
er een LWOO-coach beschikbaar. De 
LWOO-coach stelt het handelingsplan 
op en onderneemt actie als er extra 
inzet nodig is. Deze actie kan bestaan 
uit een gesprek met de coach van de 
klas of vakdocent en/of extra 
begeleiding.

7. DOORVERWIJZEN

BAB heeft een doorverwijsfunctie. 
Intern kan doorverwezen worden naar 
de Zorgfuntionaris School en Gezin of 
naar de schoolverpleegkundige. 
Daarnaast is er een breed netwerk van 
externe organisaties die geconsulteerd 
kunnen worden.

8. ONDERSTEUNING

TRAJECTONDERWIJS

BAB heeft een ondersteunende 
functie voor de leerlingen die in klas 4 
het trajectonderwijs volgen. Dit is een 
combinatie van werken en leren. De 
leerlingen van het trajectonderwijs 
worden opgevangen bij BAB als een 
stagemogelijkheid tijdelijk wegvalt. 
Daarnaast kan het nodig zijn extra 
lessen of huiswerkbegeleiding te 
volgen om de kans van slagen te 
vergroten. BAB biedt deze groep leer- 
lingen een passend traject op maat 
aan om de overstap naar het MBO te 
versoepelen.

KERNTAKEN BAB

1. REMEDIALE HULP

Bureau Advies & Begeleiding biedt hulp 
aan leerlingen met leerachterstanden, 
dyslexie, dyscalculie en vakspecifieke 
problemen.

2. SOCIAAL-EMOTIONELE 

BEGELEIDING

BAB geeft individuele ondersteuning 
aan leerlingen op sociaal-emotioneel 
gebied.  Een leerling kan behoefte 
hebben aan extra ondersteuning in de 
vorm van een ‘luisterend oor’ of ‘een 
helpende hand’. Daarnaast krijgen de 
leerlingen adviezen over de omgang 
met medeleerlingen en volwassenen, 
invulling van vrije tijd en school. Het 
gaat dus om praktische, oplossings- 
gerichte ondersteuning en een ‘zetje 
mee’.

3. TIME-OUT

Leerlingen die uit de les verwijderd 
worden, krijgen opvang bij BAB. Hier 
gaan ze verder met de lesstof totdat 
de volgende les begint. Het betreft 
hier een kortstondige opvang van 
maximaal twee lesuren. Na een 
time-out volgt altijd een reflectie- 
gesprek met de docent.

4. SPECIFIEKE OPVANG

Als (gedrags)problemen van dien aard 
zijn dat een leerling voor een langere 
tijd het reguliere programma niet kan 
volgen, is plaatsing bij BAB mogelijk. 
In overleg met betrokkenen wordt een 
programma voor langdurige opvang 
ontwikkeld. Doel hiervan is re-inte-
gratie in de lessen mogelijk maken.
Daarnaast worden leerlingen die aan- 
gemeld zijn bij een andere school, het 
samenwerkingsverband of een externe 
organisatie, tijdelijk opgevangen.
In afwachting van een plaatsing elders 
wordt hen een programma op maat 
aangeboden.

“Extra examentraining bij 

BAB. Mooi meegenomen.” “Beter huiswerk maken, 

leer ik bij BAB.”


