
SWV De Delta

Gezien de maatregelen m.b.t. het Coronavirus is onze 
informatieavond van 14 februari komen te vervallen.



SWV De Delta 
Een bovenschoolse voorziening

SWV De Delta is een bovenschoolse voorziening binnen het samenwerkingsverband VO regio Leiden, die 
leerlingen die nog niet toe zijn aan het reguliere VO, of zijn vastgelopen in het regulier VO, een lesplaats biedt. 

De Delta heeft verschillende onderdelen:

Ø Onderbouw VMBO (basis/kader/TL)

Ø Bovenbouw VMBO (TL)

Ø Schakelklas HAVO/VWO

Ø Entree opleiding

Ø Rebound voorziening



Wanneer komt een leerling in aanmerking voor 
de onderbouw (brugklas) van De Delta

Leerlingen van De Delta vallen meestal binnen de criteria voor VMBO-
LWOO. De leerling heeft dit advies, met de aantekening screening, op het 

adviesblad van het (speciaal) basisonderwijs gekregen. 
Dit houdt in dat het (speciaal) basisonderwijs aangeeft dat de leerling bij de 

overgang naar het VO extra ondersteuning nodig heeft. 



Procedure aanmelding
De leerling meldt zich vóór 15 maart aan bij een van de VMBO (LWOO) scholen in het 

samenwerkingsverband VO regio Leiden.

Dit zijn:
• Da Vinci College Lammenschans
• Beroepscollege Leystede

• Wellant College Oegstgeest

Na de aanmelding gaat de VO-school de informatie van de desbetreffende leerling bij het 
(speciaal) basisonderwijs opvragen. Op basis van deze informatie wordt er een gesprek 
gepland. Dan wordt besproken wat de beste optie voor deze leerling is. Heeft de VO-school 
voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor deze leerling of is een (tijdelijke) plaatsing 
op De Delta de beste keuze.

De PCL (Permanente Commissie leerlingzorg) van het samenwerkingsverband VO regio 
Leiden beslist over de aanvraag voor plaatsing op De Delta.



Plaatsing op De Delta
Opstellen van een OPP

Als er gekozen is voor een (tijdelijke) plaatsing op De Delta volgt er een gesprek op De Delta waar de 
ondersteuningsbehoeften worden besproken. 
Deze worden verwerkt in een OPP (ontwikkelingsperspectief plan). 
- Daarin staat beschreven welke ondersteuningsbehoeften er zijn en welke ondersteuning wordt 

geboden om de doelen te behalen. 
- Dit plan wordt 2 keer per jaar geëvalueerd om te bezien in hoeverre de doelen behaald zijn en of 

de leerling in het nieuwe schooljaar terug kan naar zijn/haar stamschool.



Leerniveau

In de onderbouw (klas 1 en 2) van De Delta hebben wij klassen met:

§ een B/K -niveau(basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg) 
§ een K/TL-niveau (kaderberoepsgerichte leerweg/ theoretische leerweg). 



Verblijfsduur
Hoe lang zit ik op De Delta?

Leerlingen kunnen 1, 2 of 3 jaar op De Delta verblijven. 

De Delta heeft de mogelijkheid van de verlengde brugklas waardoor leerlingen 3 
jaar in de onderbouw kunnen verblijven. 

Het uitganspunt is altijd, als de doelen zijn behaald, om terug te gaan naar de 
stamschool.
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Stroomschema verblijf op De Delta
• Doorstroommogelijkheden



Klassen op De Delta
Het mentoraat

Om de juiste ondersteuning te bieden is er een mentorsysteem waarbij leerlingen 
in een klas van maximaal 15 leerlingen zitten en zo min mogelijk van docent en 
lokaal wisselen.

Er zijn verschillende experts aanwezig die de docenten ondersteunen: psycholoog, 
logopedist, specialisten op reken- en taalgebied, sova-trainer, faalangstreductie 
trainer, rots en water trainer. 



Begeleiding op De Delta
ü Wekelijks: overleg mentor/psycholoog en teamleider
ü Twee keer per jaar: groepsbespreking
ü Twee keer per jaar: doelen bijstellen (evaluatie) met VO school
ü drie keer per jaar: rapportbespreking en oudergesprek
ü Een keer per jaar: algemene ouderavond
ü Na  een half jaar (evaluatiemoment met stamschool): 

- één- of twee jaar brugklas 
- schakelen 

ü In klas 2: schakelen



Extra begeleiding op De Delta
• Steunlessen ( inhalen 

leerachterstanden)
• Remedial teaching
• Dyslexiebegeleiding met Kurzweil
• Faalangstreductietraining
• Sociale vaardigheden
• Cursus: “ik ben speciaal”
• Speciale begeleiding voor meisjes
• Gym+

• Rots en water training
• Motorisch remedial teaching
• Sportend coachen
• Jeugdarts (GGD)
• Psycholoog
• (Plus)Coaching
• BPO-ers ( begeleider passend 

onderwijs)
• Contacten met begeleiders/coaches 

en jeugdhulpverlening (CJG/JGT



Tot slot
Gezien de maatregelen m.b.t. het Coronavirus is onze informatieavond komen te 
vervallen. Wij begrijpen dat deze schriftelijke informatie misschien nog niet al uw 

vragen heeft beantwoord. 

Mocht u nog dringende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met De Delta 
071-5790537 en vragen naar dhr. Pardon (leerlingbegeleider). 
Hij zal uw vragen proberen te beantwoorden. 

Voor een indruk van het schoolgebouw verwijzen wij naar de foto’s op onze 
website (Over De Delta/ foto’s). 


