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Dit projectvoorstel is een vertrouwelijk document. De hierin vervatte kennis en ideeën van het Nederlands Jeugdinstituut mogen uitsluitend
worden gebruikt voor de besluitvorming of verdere inrichting en gunning van dit project.

1.

Inleiding

In dit rapport wordt het onderzoek en de resultaten daarvan weergegeven dat plaatsvond in 2016 bij de Trajectklas,
een samenwerkingsproject van de (V)SO dr. Verschoor school en het Morgencollege te Harderwijk. Het onderzoek
is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), in casu dr. Daan Wienke.

2.

Samenvatting

Nagegaan is welke factoren bijdragen aan integratie binnen één jaar, van een klas met zeven leerlingen vanuit het
Speciaal Onderwijs naar het reguliere VMBO. De factoren zijn geordend naar ‘uitvoering’, ‘organisatie’ en ‘beleid’.
Als werkzame factoren zijn aangemerkt:
(uitvoering)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nauwgezette aandacht voor het schakelmoment van oude naar nieuwe klas en school.
Aansprekend onderwijs, met benutten van zowel auditieve als visuele media (aantrekkelijk voor leerlingen).
Nadrukkelijke aandacht voor de te onderscheiden vijf rollen van de docent.
Nauwgezette aandacht voor relatie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren.
Stimuleren van interactie in de kleine groep en stimuleren van reflectie op de kwaliteit van het eigen spreek/luister-/lees-/schrijfgedrag van de leerling.
Geven van structuurverlenende instructie, zoals op basis van het activerende directe instructiemodel. Op maat
van de individuele leerling eventueel intensiveren van de instructie en de leeractiviteiten.
De leerlingen in aanraking laten komen met meer open opdrachten; vergroten van probleemoplossend en
strategisch leren denken en het omgaan met rijkere contexten.
Frequent contact van de contactpersoon 1 voor de ouder(s)/verzorger(s), gericht op ondersteuning van de
schoolloopbaan van hun kind.

(organisatie)
1.
2.
3.
4.

Een bindende visie op passend onderwijs die door de leiding op concreet niveau wordt uitgedragen, en is eigen
gemaakt door de vakdocenten.
Een veilige leeromgeving, waarin sociale onveiligheid succesvol wordt voorkomen.
Inzet van twee docenten vanuit het speciaal onderwijs, beide met een master SEN 2.
Een eigen veilige thuishaven voor de overstappers, waarin het verblijven in eigen ruimte in de pauzes
gaandeweg het jaar wordt afgebouwd.

1

In dit geval de ambulant begeleider namens het speciaal onderwijs

2

De aanwezigheid van twee docenten gaf de extra mogelijkheid tot: onderlinge steun, variatie in gedrag t.b.v. de leerlingen, etc.
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(beleid)
1. In samenwerking tussen speciaal onderwijs en vmbo de ruimte benutten die het wettelijk kader Passend
Onderwijs biedt.
2. Het versterken van protectieve factoren en het stimuleren van aanwezige talenten van leerlingen als
beleidsuitgangspunt voor alle scholen laten gelden.

3.

Onderzoeksvraag en situatieschets

Het samenwerkingsverband Noordwest Veluwe heeft, mede namens de (V)SO-school dr. Verschoor en het
Morgencollege te Harderwijk, het NJi gevraagd om een project van symbiose-onderwijs (de ‘trajectklas’) te
onderzoeken. Vooral wil men te weten komen welke factoren succesvol zijn in het project in het licht van de
integratiedoelstelling.
Einde augustus 2015 is de trajectklas in het Morgen College, locatie Westeinde, gestart. De trajectklas is bedoeld
voor leerlingen die uit het (V)SO komen en waarbij de verwachting bestaat dat ze binnen een jaar kunnen
integreren in het regulier voortgezet onderwijs. Er zijn twee parttime SO-docenten als mentoren gekoppeld aan
deze groep. Een aantal lessen volgen de leerlingen met de ‘reguliere’ VMBO-klas. Het doel is dat zij in de loop van
het jaar alle lessen met deze klas doen, en samen één klas vormen.
Wanneer deze aanpak blijkt te werken kan het breder worden toegepast in het samenwerkingsverband. Bovendien
kan het als één van de geslaagde praktijkvoorbeelden van symbiose gelden in Nederland.

4.

Vraagstelling en subvragen

De vraagstelling naar ‘werkzame factoren’ is werkbaar gemaakt in de volgende subvragen:
1.
Welke leerlingen komen in aanmerking voor de trajectklas (wat zijn de instroomcriteria)?
2. Welke informatie is nodig voor de overdracht vanuit SO
a.
onderwijsbehoefte leerling
b. idem klas
c.
ondersteuningsbehoefte docenten
3. In hoeverre beïnvloeden de volgende factoren de integratie?
o
ondersteuning leerling
o
ondersteuning klas
o
ondersteuning docent
o
rol ouders
o
fysieke context (plaats, omgeving, inrichting, menging/afscheiding leerlingenstromen)
4. Welke succes- en faalfactoren inzake integratie van leerlingen vanuit het (V)SO in regulier onderwijs zijn
bekend uit andere voorbeelden in Nederland?
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5.

Methode van onderzoek en onderzoeksontwerp

Het onderzoek heeft allereerst het karakter van een programma-evaluatie. Daarmee wordt bedoeld: het
systematisch evalueren van het functioneren van het programma ‘trajectklas’ (integratie SO-leerlingen in regulier
VMBO). Daarbij gaat het in beperkte mate (gezien de tijd en middelen voor dit onderzoek) om zowel formatieve als
summatieve evaluatie. De formatieve evaluatie heeft een functie in de eventuele ontwikkeling en verbetering van
het programma. De tussentijdse resultaten worden geregistreerd en functioneren als feedback voor het programma,
zodat op basis hiervan de mogelijkheid bestaat het programma bij te stellen.
In de onderzoeksbenadering wordt de kwalitatieve onderzoeksmethode van Grounded Theory 3 gebruikt.
In de Bijlage I staat de onderzoeksopzet weergegeven.
Gegevensbronnen
Via vragenlijsten zijn de leerlingen van de Trajectklas bevraagd op ervaren veiligheid en leerklimaat. De leerlingen
van de reguliere klas zijn bevraagd op integratie en assimilatie. De vakdocenten zijn bevraagd naar integratie en
passend leren. De ouders zijn bevraagd op betrokkenheid en tevredenheid.
Via les-/klasobservaties zijn gegevens verzameld over pedagogisch-didactische aanpak, lesstructuur en
klassenmanagement. De teamleider vmbo is bevraagd op organisatorische voorwaarden voor integratie, en de
directeur van het samenwerkingsverband naar condities op strategisch (financierings)niveau.
De verzamelde gegevens zijn in samenhang geanalyseerd. Op basis van de analyse zijn de werkzame factoren
geformuleerd.

6.

Waar te zoeken naar mogelijk werkzame factoren?

In dit kleinschalig onderzoek vindt de zoektocht naar beantwoording van de subvragen op drie niveaus plaats:
uitvoerend -, organisatorisch - en beleidsniveau. In de opbouw van dit rapport worden de niveaus ook in deze
volgorde behandeld.
Het gaat immers allereerst om de vraag: “Wat doet men precies in de klas en met de individuele leerling dat werkt
ten gunste van integratie”? Het betreft dan de methoden, werkwijzen en aanpakken in het primaire proces.
Vervolgens komt de vraag aan de orde: “Wat moet de schoolleiding doen wat betreft het organiseren en faciliteren
om integratie mogelijk te maken”? Hier gaat het om organisatorische randvoorwaarden en invoeringscondities.
Tot slot wordt nagegaan welke bestuurlijke voorwaarden geregeld moeten zijn bij de betrokken organisaties om te
komen tot geslaagde implementatie en uitvoering.

3

Kenmerkend voor de Grounded Theory benadering (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967) is dat de dataverzameling gericht is op het
ontwikkelen van voorlopige categorieën of concepten, die tijdens de data-analyse en reflectie worden ontdekt. In onderhavig onderzoek
worden de zogenaamde ‘voorlopige categorieën’ (de voorlopige ideeën over werkzame factoren) gaandeweg getransformeerd via een
systematische werkwijze tot ‘definitieve categorieën’ (de uiteindelijke inhoudelijk onderbouwde werkzame factoren).
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7.

Uitvoerend niveau

Inhoud en methode
De dagelijkse uitvoering van het leerjaar voor de Trajectklas wordt verzorgd door twee docenten vanuit het SO, en
de vakdocenten die les geven aan de eerste klas VMBO.
De twee docenten SO functioneren zowel als lesgevend docent, als ook als mentor voor de zeven leerlingen; tevens
geven ze zo nodig ondersteuning en treden op als consultatiegever voor de vakdocenten.
De ondersteuning voor de leerling houdt in: klassikaal verzorgen van lessen, of voorbereiden van sommige lessen
van de vakdocenten (op aanwijzing); periodieke (twee- á driewekelijkse) coaching gesprekjes van 10 á 20 minuten
over het functioneren van de leerling.
Voor de vakdocent houdt de ondersteuning in: aanwezigheid tijdens de lessen van de vakdocenten en zo nodig mee
verzorgen van de les en/of leveren van pedagogische bijdragen; geven van consultatie over de pedagogische omgang
met de leerling van de Trajectklas.
Bij vijf van de zeven leerlingen is er een redelijk tot goede cijferlijst; twee leerlingen moeten nog hard aan het werk
voor elk twee vakken.
In de lessen wordt gebruik gemaakt van de methode van directe groepsinstructie, die soms wordt aangevuld met
individuele instructie.
De observaties in de klas laten zien hoe delicaat passend onderwijs, of beter gezegd ‘passend leren’ is voor
leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoefte maatwerk vereisen in directe instructie en feedback. Bij
wijze van spreken: passend leren wordt gerealiseerd op de vierkante millimeter.
Het blijkt belangrijk om bij de leerlingen van de Trajectklas de instructie en de leeractiviteiten te intensiveren,
vooral wat betreft het automatiseren en begeleid inoefenen.
In de loop van het jaar wordt de instructie afgebouwd naar het niveau van de andere leerlingen in de (reguliere) TLklas.
Aandacht voor het schakelmoment
Afhankelijk van de behoeften van een leerling bereidt de ambulant begeleider samen met de so-school het moment
waarop afscheid moet worden genomen van de vertrouwde schoolomgeving, en waarin de overstap wordt gemaakt
naar de nieuwe, (het schakelmoment) voor:
• door de leerling kennis te laten maken met de school, de docenten en leerlingen waar hij of zij het komend jaar
mee te maken gaat krijgen;
• door de leerling alvast te laten proeven aan de sfeer in de school en de klas na het schakelmoment;
• in de sfeer van de randvoorwaarden: zorgen voor warme interne overdracht binnen de school van kennis en kunde
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Werkzame factoren in de uitvoering
De observaties in de klas tijdens lesuitvoering, en de gesprekken met de mentor-docent naar aanleiding van die
observaties gaven helderheid over wat goed blijkt te werken bij de leerlingen van de Trajectklas:
1.
Aansprekend onderwijs, met benutten van zowel auditieve als visuele media (aantrekkelijk voor leerlingen)
2. Nadrukkelijke aandacht voor de vijf rollen van de docent:
•
Als ‘gastheer’, die zorgt dat de leerling zich welkom voelt; dat doet hij/zij door verbaal en non-verbaal
contact te leggen met de leerlingen, door authentiek te zijn, zelfverzekerd staan, rondlopen en gesprekjes
aanknopen, en afstemmen op wat de leerling bezighoudt.
•
Als ‘presentator’, die de aandacht vangt zodat de leerling zijn aandacht richt op de docent en op wat hij of
zij te zeggen heeft; de aandacht vangen is vaak het meest energievretende moment van de les(‘aankijken’,
‘monden dicht’, ‘pennen neer’).
•
Als ‘didacticus’, die instructie geeft zodat de leerling begrijpt datgene wat hij of zij moest leren; dit doet
hij/zij door volledige instructie te geven op een heldere manier, en bij uitleg hardop te denken; voordoen,
activeren, overlaten, op leerlingen afstappen en vragen wat de reden is dat ze niet aan het werk kunnen
•
Als ‘pedagoog’, die orde houdt en zorgt voor een activerende en stimulerende werksfeer, zodat de leerling
zich veilig voelt en gewaardeerd en daarmee aan leren toekomt. Dit lukt door duidelijk te zijn in het
hanteren van regels en verwachtingen (geformuleerd in gedragstermen), bekrachtigen van gewenst
gedrag, en corrigeren van niet-aanvaardbaar gedrag, waardering uitspreken als de leerling zijn gedrag
herstelt, ontspannen en rustig praten, lijst met overtredingen en correcties paraat hebben.
•
Als ‘afsluiter’, alle rollen van de leerkracht komen nu samen, afscheid nemen van elkaar; zodat de leerling
weet hoe de les paste in het geheel, en door goede afsluiting zich kan richten op de volgende les, en
voldoende informatie/ gereedschappen/zelfvertrouwen heeft om het huiswerk te kunnen maken. Hierbij
gaat het ook om de tijd te nemen om af te sluiten, de les met elkaar samenvatten, reflecteren, huiswerk
opgeven. tevreden ontspannen handelen, regels benoemen voor het opruimen.
3. Aandacht voor relatie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren (bij binnenkomst in het lokaal contact
leggen; het benutten van aanknopingspunten voor een praatje; interesse tonen in de belevingswereld van de
leerling; twee-/driewekelijkse coachingsgesprekjes waarin de ‘hoe-gaat- het-vraag aan de orde is, en waarbij
het IOP tevens leidraad is voor evaluatie en actie)
4. Stimuleren van interactie in de kleine groep (veilig, overzichtelijk); stimuleren van reflectie op de kwaliteit van
het eigen spreek-/luister-/lees-/schrijfgedrag.
5. In het onderwijs geven van structuurverlenende instructie, zoals op basis van het activerende directe
instructiemodel (Leenders e.a., 2002). Het is bekend dat leerlingen met ASS, AD(H)D, of met een
ontwikkelingsachterstand, weinig zelfvertrouwen en/of faalangst, gebaat zijn bij activerende directe instructie.
Aandachtspunten hierbij: vooraf aangegeven leerdoel; stapsgewijze opbouw; interactie, zorg voor actieve
leerlingen; gerichte feedback en evaluatie.
6. Op maat van de individuele leerling in de eerste helft van het jaar eventueel intensiveren van de instructie en
de leeractiviteiten, vooral wat betreft het automatiseren en begeleid inoefenen; gebruik van ‘pre-teaching’
(voorafgaand aan de kerninstructie) en ‘reteaching’ (herhaling na de kerninstructie). In de loop van het jaar
moet het individuele maatwerk worden afgebouwd en zal de leerling moeten wennen aan de meer algemene
instructie van de docent.
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7.

8.
9.

De leerlingen in aanraking laten komen met meer open opdrachten zodat taalvaardigheden uiteindelijk ook
functioneel toegepast kunnen worden in allerlei situaties; probleemoplossend en strategisch leren denken en
het omgaan met rijkere contexten.
Nauwgezette aandacht voor het moment van schakelen van oude naar nieuwe klas/school.
Systematisch contact via de ambulant begeleider met de ouder(s)/verzorger(s), om hun ondersteuning bij de
schoolloopbaan van hun kind te garanderen.

Onderbouwing van de werkzame factoren vanuit de theorie
Het belang van een veilige en zorgzame leeromgeving is het afgelopen decennium uitgebreid aangetoond (zie
bijvoorbeeld de overzichtsstudie van Osher e.a., 2006)
Wat betreft de extra ondersteuning die leerlingen vanwege gedragsproblemen of -stoornissen nodig hebben wordt
In het baanbrekende artikel van Harrison c.s. (2013) onderscheid gemaakt tussen modifications, accomodations,
en interventions.
Bij modifications (‘wijzigingen’) gaat het om veranderingen waarmee verwachtingen over prestaties van de leerling
worden getemperd. Bijvoorbeeld minder en gemakkelijker lesstof voor één of meer vakken.
Dit is bij de Trajectklas niet aan de orde; de leerlingen krijgen de lesstof van de reguliere TL klas.
Bij accomodations (‘aanpassingen’) gaat het om vier categorieën: 1. aanpassingen betreffende de specifieke manier
van instructie; 2. betreffende de response (aanpassingen in de manieren waarop de leerling de instructie kan
beantwoorden); 3. timing (aanpassingen in de tijd die besteed wordt aan een instructie of aan een taak); 4. setting
(aanpassingen in omgevingsfactoren).
Bij de Trajectklas zijn deze vier aanpassingen -in ieder geval in het eerste half jaar- duidelijk zichtbaar in de lessen.
Bij interventions (‘interventies’) ten slotte gaat het om onderbouwde en gerichte veranderingen om kennis,
vaardigheden, gedrag, cognities of emoties te ontwikkelen of te verbeteren.
Bij de Trajectklas zijn specifieke interventies bij leerlingen van de Trajectklas in de lesuren nauwelijks
waargenomen. Voor zover die aan de orde waren, beperkten ze zich tot feedback op gedrag van de leerling dat
voortkwam uit een eerder gestelde diagnose, en waarbij de leerling wist waarom het ging.
Wat betreft effectief en doelmatig lesgeven door de docent laat Slooter (2009) zien welke vijf essentiële rollen
vervuld moeten worden.
Terugkijkend op de werkzame factoren in de klas
In wezen zijn de genoemde factoren de ‘normale’ uitwerkingen van passend onderwijs, of beter: passend leren, in
de klas; en gelden ze eigenlijk in het algemeen voor goed (en dus passend) onderwijs. Bij de Trajectklas echter
worden deze factoren heel pregnant, en noodzakelijk om voortdurende en bewust te hanteren.
Het is zoals de teamleider vmbo opmerkte: “Je kunt de leerlingen eerst leren zwemmen (in de Trajectklas), en
daarna overtuigd steeds vaker in het diepe (van de reguliere klas) gooien; of je gooit ze meteen in het diepe, en je
werpt ze dan vanaf de kant allerlei hulpmiddelen toe, zoals zwembandjes etc.”. Eén der mentoren voegde hier aan
toe dat voor SO-leerlingen die overstap dan kan overkomen als “veel succes met je toekomst, dáár is de afgrond!”
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8.

Organisatorisch niveau

Hoe de leerlingen te benoemen? overstappen alvorens te integreren
Zoals ook elders is gedaan4 wordt bij de leerlingen die naar de Trajectklas zijn gegaan, in plaats van ‘verwijzen’,
‘overplaatsen’ of ‘doorplaatsen’, hier in de tekst gekozen voor de term overstappen. We doen dat ook omdat met de
keuze voor dit werkwoord de activiteit verschuift van de professionals naar de betreffende kinderen zelf: de leerling
stapt over. Die keuze correspondeert met onze bevindingen uit het onderzoek: het is de leerling die het moet doen,
de omgeving is ondersteunend. We spreken hierna van ‘overstappers’
Toerusting van de vmbo-school
Binnen de school zijn de volgende elementen op het gebied van zorg georganiseerd:
1.
het mentoraat; de spil in de begeleiding van de leerling (eerste lijn);
2. de zorgcoördinator met het zorgteam;
3. eventueel inschakeling van het ZAT als de problematiek de mogelijkheden van de zorgcoördinator met het
zorgteam te boven gaat.
Indien nodig wordt gebruikgemaakt van opvangvoorzieningen buiten de school: een time-out of een
reboundvoorziening.
Uitgangspunt van de school is en blijft om de leerlingen in huis te houden en met een diploma af te leveren. De
school kan daarbij indien nodig gerichte extra ondersteuning bieden. Zo biedt de school remediale hulp,
taalondersteuning, faalangstreductietraining of sociale vaardigheidstraining.
Het gebruik kunnen maken (voorlopig) van de inzet van twee docenten vanuit het speciaal onderwijs bij de
leerlingen die zijn overgestapt, is een bevorderlijke factor. Hun achtergrond en scholing (master SEN gevolgd) geeft
hen status in de ogen van de meeste vakdocenten, en brengt positieve energie en elan in de school, zo blijkt uit de
vragenlijst.
Zo is er behoefte ontstaan bij vakdocenten aan feedback -via lesobservatie, of via collegiale consultatie- op hun
omgang met ‘reguliere’ leerlingen die in ogen overlast gevend en regel overtredend gedrag laten zien, of die door
gedragsprobleem of hun stoornis een speciale aanpak vragen.
De overstappers zijn in meerderheid positief over de Trajectklas, en over de school. Gevraagd naar diverse aspecten
van het leerklimaat en sociale veiligheid geven ze aan zich veilig te voelen in de klas en in de school; ze geven voor
die aspecten de klas gemiddeld een ruime acht5. Wel geven de overstappers aan (nog) veel behoefte te hebben aan
een eigen overblijfruimte. De leiding heeft besloten in overleg met de ambulant begeleider en de twee mentoren om
gaandeweg het benutten van die ruimte te beperken, zodat de overstappers óók wennen aan de ‘openbare’ ruimtes
in de school waar ook de andere leerlingen vertoeven.
Uit de schoolcijfers in Vensters blijkt overigens ook dat de school in vergelijking met het landelijk gemiddelde hoog
scoort op sociale veiligheid.

4
5

Reitsma & Schipper (2013) De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. KPC-groep, Den Bosch
Zie voor de vragen aan de overstappers Bijlage II
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Zoals de vakdocenten aangeven in de vragenlijst 6: de aanwezigheid van de leerlingen van de Trajectklas in de
reguliere lessen wordt bij de meesten ervaren als een verrijking, evenals de aanwezigheid van de twee mentoren
vanuit het SO. Men ervaart géén extra werkdruk door de aanwezigheid van de leerlingen uit de Trajectklas.
Integratiebevordering
De keuze van de school voor een qua achtergrondniveau heterogene brugklas sluit aan bij actuele opvattingen over
de wenselijkheid om drempelverhogende homogeniteit te voorkomen, en ‘smalle poortjes’ naar de afzonderlijke
leerniveaus, vak- en collegeroutes te vermijden; er moet immers binnen Passend Onderwijs ruimte zijn voor tijdig
schakelen, op basis van maatwerk per leerling. In die context kunnen de ‘overstappers’ prima aansluiten in de
reguliere klas.
Dat dit vooralsnog nog niet helemaal lukt, lijkt zichtbaar te worden uit de beantwoording van de ‘reguliere’
leerlingen. Ongeveer de helft van hen is het ‘beslist niet’ of ‘een beetje eens’ met de uitspraak dat de overstappers
erbij horen. Ook vindt de meerderheid dat ze worden afgeleid door de leerlingen van de Trajectklas. Ze merken ook
dat de docenten anders met ze omgaan (dit laatste hoeft overigens geen probleem te zijn, mits goed uitgelegd) 7.
De vraag doet zich hier voor of het wellicht wenselijk is om enkele integratie bevorderende activiteiten te
ondernemen met de gehele reguliere klas. Dat dit nauwgezette voorbereiding en aandacht bij de uitvoering vraagt
moge duidelijk zijn. Voorkomen moet worden dat stereotypering en vooroordelen ten opzichte van de overstappers
worden versterkt, en dat de overstappers zich minderwaardig gaan voelen.
Als uitgangspunt in de bejegening van de overstappers geldt volgens de teamleider: “Beschouw hen als gewone
leerlingen, ‘met wat erbij’. Dit wordt zichtbaar en merkbaar uitgedragen door alle onderwijsprofessionals en
ondersteunend personeel in de school.
Werkzame factoren op organisatieniveau
Uit het voorgaande kunnen de volgende werkzame factoren worden geformuleerd.
•
Een bindende visie op passend onderwijs die door de leiding op concreet niveau wordt uitgedragen, en is eigen
gemaakt door de vakdocenten.
•
Een veilige leeromgeving, waarin sociale onveiligheid succesvol wordt voorkomen.
•
Inzet van twee docenten vanuit het speciaal onderwijs, beide met een master SEN.
•
Een eigen veilige thuishaven voor de overstappers, waarin het verblijven in de pauzes gaandeweg het jaar
wordt afgebouwd.

Zie voor de vragen aan de vakdocenten Bijlage IV
De kanttekening moet gemaakt worden dat de uitkomst van zo’n vragenlijst eigenlijk gevolgd moet worden door een ‘secundaire analyse’,
omdat er meerdere factoren kunnen zijn die de antwoorden hebben ingekleurd: sociaal wenselijk gedrag, dominantie in de antwoorden van
beelden bij één van de leerlingen in de Trajectklas, etc.
Zie voor de vragen aan de leerlingen reguliere brugklas Bijlage III
6
7
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9. Beleidsmatig: kadering en sturing
In dit onderdeel wordt nagegaan welke werkzame factoren er zijn op het niveau van strategisch beleid.
We beginnen met de wettelijke kaders te schetsen, en geven vervolgens aan hoe het samenwerkingsverband
Noordwest Veluwe binnen die kaders omgaat met Passend Onderwijs, en met het integreren van leerlingen uit het
speciaal onderwijs.
Bestaande relevante wettelijke kaders
De Trajectklas is te beschouwen als een onderwijsvoorziening die passend is gemaakt voor de leerlingen die
vanwege een aantal kenmerken niet echt thuis horen in het speciaal onderwijs, maar ook nog niet helemaal toe zijn
aan het reguliere voortgezet onderwijs.
De interessante vraag is dan hoe ‘passend’ de Trajectklas is wat betreft het bestaande wettelijk kader. Gebeurt er
iets onwettigs, is het een één-op-één invulling van de Wet, of is het juist grensverleggend, vernieuwend en
veelbelovend?
In de Wet passend onderwijs staan een aantal verplichtingen voor het samenwerkingsverband, en voor de scholen,
om passend onderwijs daadwerkelijk mogelijk te maken. We lichten deze kort toe, en zullen dan constateren dat in
het geval van de Trajectklas er sprake is van een specifieke invulling van en zelfs aanvulling op de Wet passend
onderwijs. Namelijk niet alleen en niet zozeer compensatie van specifieke onderwijsbehoeften, maar vooral:
versterken van protectieve factoren en stimuleren van aanwezige talenten van leerlingen.
In artikel 18a lid 2 van de Wet passend onderwijs staat: Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Deze tekst is vooral bedoeld om aan te geven om het onderwijs in bestaande scholen zó in te richten, dat bij de
leerlingen voor wie dat nodig is de juiste ondersteuning wordt gegeven. Maar in het geval van de leerlingen van de
Trajectklas gaat het juist om kinderen die níet op de vmbo-school zaten.
Van twee kanten wordt hier dus iets vernieuwends ondernomen; vanuit het speciaal onderwijs om aandacht te
hebben voor mogelijkheden en talenten van leerlingen, en vanuit de vmbo-school om gelegenheid te geven voor
instroom van leerlingen bij wie vooraf zeker is dat basis- én extra ondersteuning in ieder geval voor een periode
nodig is. In de praktijk betekent dat – nog meer dan voorheen – een invulling geven aan twee uitgangspunten die
inmiddels spreektaal zijn in de wereld van passend onderwijs: ‘regulier waar het kan’, speciaal waar het moet, en
‘geen kind tussen wal en schip’
De wet schrijft voor dat iedere school in het samenwerkingsverband een ondersteuningsprofiel heeft.
Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van zowel de basisondersteuning als van de voorzieningen die
zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het
Morgen College geeft aan dat er de mogelijkheid is -in termen van het Referentiekader Passend onderwijs8- van
een arrangement ‘extra onderwijsondersteuning op de reguliere school’
In het Referentiekader Passend onderwijs wordt ook het voorbeeld gegeven van een ‘ondersteuningsarrangement
waarbij er een budget wordt vrijgemaakt voor de school waarmee deze aan specifieke ondersteuningsbehoefte van

Bron: Referentiekader Passend onderwijs, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en PO-Raad, januari 2013. Zie voor een schematische weergave
Bijlage V
8
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een specifieke leerling tegemoet kan komen’. In het geval van de Trajectklas gaat het dan om een groep leerlingen,
en wordt het budget verkregen door samenwerking rond mensen en middelen tussen de school voor speciaal
onderwijs en de vmbo-school.
Het samenwerkingsverband en de Trajectklas
Het samenwerkingsverband Noordwest Veluwe komt negatief uit de vereveningsoperatie. Dat betekent dat gezocht
moet worden naar mogelijkheden om de verwijzing naar het speciaal onderwijs omlaag te brengen. Het
arrangement Trajectklas komt hieraan tegemoet. Het gaat hier om een intensieve samenwerking tussen het speciaal
en het regulier onderwijs.
Werkzame factoren op beleidsniveau
Gezien voornoemde overwegingen komen we tot de volgende twee werkzame factoren:
1. In samenwerking tussen speciaal onderwijs en vmbo de ruimte benutten die het wettelijk kader Passend
Onderwijs biedt.
2. Versterken van protectieve factoren en stimuleren van aanwezige talenten van leerlingen.
De wijze waarop het Morgencollege en de dr. Verschoor school, gestimuleerd en ondersteund vanuit het
samenwerkingsverband, inhoud hebben gegeven aan het arrangement kan, gezien de kadering door de Wet passend
onderwijs worden beschouwd als grensverleggend, vernieuwend en veelbelovend. Er is niet alleen sprake van
beantwoording van specifieke onderwijsbehoeften, maar óók van versterken van protectieve factoren en stimuleren
van talenten.

10.

Bronnen

Boyle, C. & Topping, K. (red.) What Works in Inclusion? Open University Press, Maidenhead
Harrison, J.R., Bunford, N., Evans, S.W., & Owens, J.O. (2013) Educational Accommodations for Students with
Behavioral Challenges: a systematic review of the literature. In: Review of Educational Research, Volume 83, nr. 4
december 2013. AERA/SAGE
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Bijlage I: Onderzoeksvragen en –ontwerp
Vraagstelling
Welke factoren werken in de trajectklas bevorderend dan wel belemmerend voor de toeleiding van “(V)SOleerlingen” naar regulier onderwijs binnen het reguliere VO?
Deelvragen
1.
Welke leerlingen komen in aanmerking voor de trajectklas (wat zijn de instroomcriteria)?
2. Welke informatie is nodig voor de overdracht vanuit SO
a.
onderwijsbehoefte leerling
b.
idem klas
c.
ondersteuningsbehoefte docenten
3. In hoeverre beïnvloeden de volgende factoren de integratie?
o
ondersteuning leerling
o
ondersteuning klas
o
ondersteuning docent
o
rol ouders
o
fysieke context (plaats, omgeving, inrichting, menging/afscheiding leerlingenstromen)
4. Welke succes- en faalfactoren inzake integratie van leerlingen vanuit het (V)SO in regulier onderwijs zijn
bekend uit andere voorbeelden in Nederland?
Gegevensvergaring en –bewerking
Om de deelvragen en de vraagstelling te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van documentatie,
interviews, en observatie. Per deelvraag wordt aangegeven welke gegevens worden verzameld, en op welke manier
dat gebeurt.
Ad deelvraag 1.
Om de instroomcriteria te bepalen, vindt documentenonderzoek plaats in combinatie met vaststelling van de
actuele stand van zaken (informatie bij de beginsituatie en huidig IOP). De verkregen gegevens worden geordend
naar criteria voor leeraspecten, gedragsaspecten, sociaal-emotionele aspecten.
Via interviews worden de twee kerndocenten/mentoren, de leerlingen en de ouders bevraagd over de geschiktheid
voor integratie. Ook hier wordt dezelfde ordening gebruikt als in het documentenonderzoek.
N.B.: Door vertraging in uitvoering zal de vaststelling van de beginsituatie bij aanvang schooljaar achteraf
plaatsvinden (ex post facto); dit hoeft in onderzoekstechnische zin geen belemmering te zijn.
Ad deelvraag 2
Hier gaat het om de informatie die nodig is om adequaat de ondersteuning bij zowel leeraspecten als gedrags- en
sociaal-emotionele aspecten te leveren; dit op zowel individueel- als klasniveau. De vragen hieromtrent worden via
interviews gesteld aan de kerndocenten/mentoren, de overige docenten die les geven aan de trajectklas, aan de
ouders, en aan de leerlingen. De gegevens worden geordend tot de eerder genoemde drie aspecten.
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Ad deelvraag 3
Beantwoording van deze deelvraag gebeurt op drie manieren. Allereerst wordt de voortgang van de leerling
driemaal gemeten (leer-/gedrags-/sociaal-emotionele aspecten) via het IOP (achteraf vaststellen van de
startsituatie schooljaar 2015; situatie januari 2016; situatie voorjaar 2016)
Daarnaast vindt een interview per geleding plaats: kerndocenten, extern begeleider, en teamleider Morgen College;
overige docenten die les geven aan de trajectklas; overige docenten van de fysieke locatie Morgen College.
De onderzoeker zal ook, indien mogelijk, via semi-gestructureerde observatie informatie verzamelen over
integratie.
Ad deelvraag 4
Het NJi gaat opzoek naar integratie-aanpakken elders in het land die mogelijk extra informatie opleveren over de
succes- en belemmerende factoren in het integreren van (V)SO leerlingen in de VO bij de Trajectklas.
Beoogde resultaten en producten
Het onderzoek:
•
Laat zien of de beoogde resultaten van de trajectklas zijn behaald.
•
Geeft zicht op de succesfactoren en knelpunten. Dit geeft direct aanknopingspunten voor verbetering van de
inzet in de praktijk.
•
Geeft zicht op de tevredenheid en ondersteuningsbehoefte van ouders, docenten (VO en VSO), leerlingen,
mentoren en de projectleider.
•
Geeft advies over de verdere ontwikkeling van de trajectklas
•
Geeft een beschrijving van het werkproces van de trajectklas.
Daarnaast wordt het onderzoek zodanig vormgegeven dat het past binnen de evaluatiestructuur van de school, wat
maakt dat de trajectklas ook na de afloop van het onderzoek periodiek gemonitord kan worden.
Planning
De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt vier maanden: januari-april 2016
Communicatie en evaluatie
De extern begeleider namens de VSO-school is contactpersoon voor het onderzoek. De teamleider van het Morgen
College is contactpersoon voor de school.
Tussentijdse bevindingen naar aanleiding van beantwoording van de deelvragen worden zo mogelijk gebruikt voor
verbetering van het werkproces, ondersteunende proces, en sturingsproces.
Aan het eind van het onderzoek wordt een eindrapport geschreven met daarin de beantwoording van de vragen,
conclusies en aanbevelingen.
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Bijlage II: Vragenlijst SCi voor de overstappers

Uitwerking vragenlijstjes
In totaal hebben 8 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 6 jongens en 2 meisjes.
Klasgenoten & docent

Klasgenoten
7
6
5
Helemaal
niet
Een beetje
niet
Er tussenin

4
3
2
1
0
Ik vind mijn klasgenoten Ik heb vrienden in de klas Mijn klasgenoten doen Ik vind mijn klasgenoten
aardig
aardig tegen mij
leuk
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Docent
7
6
5
4
3
2
1
0

Helemaal niet
Een beetje niet
Er tussenin
De docent geeft De docent
goed les
luistert naar
mijn mening

Ik kan bij de De docent helpt De docent zegt Als er ruzie is
docent terecht mij als ik iets het als ik het
tussen
als ik
moeilijk vind
goed doe leerlingen, helpt
problemen heb
de docent om
deze op te
lossen

Een beetje wel
Helemaal wel

Respect
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Docent heeft respect voor ons

De leerlingen hebben respect Leerlingen hebben respect voor
voor docent
elkaar

Leerklimaat

Leerklimaat in de klas
7
6
5
4
3
2
1
0

Helemaal niet
Een beetje niet
Er tussenin
Een beetje wel
We bespreken in Er wordt te vaak Ik kan goed werken
Ik kan goed
Als de docent iets
de klas hoe we met lawaai gemaakt in
aan mijn
opletten in de klas aan ons uitlegt, zijn
elkaar omgaan
de klas
schoolwerk in de
de leerlingen rustig
klas

Helemaal wel
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Ongewenst gedrag
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Er wordt geslagen en
geschopt in de klas

Er wordt gepest in de Er wordt ruzie gemaakt Er wordt gescholden in
klas
in de klas
de klas

Regels
7
6
5
Helemaal niet

4
3

Een beetje
niet
Er tussenin

2
1
0
De regels in de klas zijn De regels in de klas zijn Iedereen houdt zich aan Het is duidelijk wat er
duidelijk
eerlijk
de regels
gebeurt als ik me niet
aan de regels hou

Wat je op school leert
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Ik leer niks op deze
school

Wat ik hier op school Ik leer van de dingen die Ik leer nieuwe dingen
leer is goed voor mijn ik moet doen op school
op school
toekomst
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Veiligheid

Veiligheid
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Ik ben veilig in de buurt Ik ben veilig op de gang Andere leerlingen zijn Andere leerlingen zijn
van de school
veilig in de buurt van de
veilig op de gang
school

Bang/bedreigd
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Ik word bedreigd op
school

Ik ben bang op school

Andere leerlingen
worden bedreigd op
school

Andere leerlingen zijn
bang op school

Ouders

Ouders
7
6
5

Helemaal niet

4

Een beetje niet

3

Er tussenin

2

Een beetje wel

1

Helemaal wel

0
Mijn ouders vragen hoe Mijn ouders vinden het
het op school gaat
fijn dat ik op school zit

Mijn ouders komen
vaak op school

Mijn ouders kennen de
docent
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Bijlage III: Vragenlijst voor leerlingen van de reguliere brugklas
Vragen leerlingen T1 klas maart 2016
Deze vragen zijn bedoeld om te weten te komen hoe het lukt om de leerlingen van de Trajectklas een onderdeel te
laten worden van de T1 klas.
6
5
4
3
2
1
0
Ik ken alleen maar één of een paar
leerlingen van de Trajectklas
Beslist niet mee eens

Ik ken de leerlingen van de Trajectklas Ik vind de leerlingen van de Trajectklas
niet goed genoeg om iets van ze te
over het algemeen aardig
vinden

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ik vind: we zijn allemaal verschillend, en de leerlingen van
de Trajectklas horen er ook bij
Beslist niet mee eens
Een beetje mee eens
Neutraal

Ik vind dat ze er bij horen
Wel mee eens

Helemaal mee eens

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ik word af en toe afgeleid door de leerlingen van de
Trajectklas
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Ik merk dat de leraren anders omgaan met de leerlingen
van de Trajectklas dan met de rest van de klas
Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens
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Bijlage IV: Vragen voor de ‘reguliere’ vakdocenten
Vragen voo r de leraren die lesgeven aan de T1 klas maart 2016
Deze vragen zijn bedoeld om te weten te komen of en in hoeverre het lukt om de leerlingen van de Trajectklas een
onderdeel te laten worden van de T1 klas. Het goede vak aankruisen alstublieft.
1. Ik vind de meeste van de leerlingen van de Trajectklas geschikt voor de TL-route
5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

2. Ik ken de leerlingen van de Trajectklas niet goed genoeg om iets van hun mogelijkheden te vinden
5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

Opmerking: heb ze maar een paar keer in de les gehad en 1x toets nagekeken
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3 + 4. Bij de leerling(en) die volgens mij niet geschikt zijn (is), ligt het aan de intelligentie / aan het gedrag
5
4
3
2
1
0
Intelligentie
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Gedrag
Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

Opmerking: eerder aan gedrag dan aan intelligentie.
Opmerking: nvt, vind dat ze allemaal geschikt zijn
5.

De aanwezigheid van de leerlingen van de Trajectklas heeft voor mij als leraar meerwaarde

5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

Opmerking: zie het niet als meerwaarde, ook niet als nadeel. Ze horen er gewoon bij.
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6.

Ik kom te weinig aan mijn les toe door de leerlingen van de Trajectklas

5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

7.

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

Ik ga anders om met de leerlingen van de Trajectklas dan met de rest van de klas

5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens

8. Ik vind de aanwezigheid van de mentoren Fébe en Dirk-Jan een verrijking
NB
5
4
3
2
1
0
Beslist niet mee eens

Een beetje mee eens

Neutraal

Wel mee eens

Helemaal mee eens
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Bijlage V: Vragen aan ouder(s)/verzorger(s)
Beste ouders, De school en het samenwerkingsverband van scholen heeft het NJI* gevraagd om dit jaar te
beschrijven hoe het onderwijs voor uw zoon of dochter is georganiseerd. De school wil weten of zij het goed doen, en
of er punten voor verbetering zijn. Het samenwerkingsverband van scholen wil hiervan graag leren voor de andere
scholen. Uw stem is voor ons daarin belangrijk. Daarom willen wij u graag een aantal vragen voorleggen. Uw kind
start in een nieuwe klas op een nieuwe school. We willen u vragen:
1. Wat vindt u van de wijze waarop er tot nu toe met u gesproken is over de overstap van uw kind naar Focus.
2. Wat maakt dat u on/ tevreden bent over de communicatie bij de overgang.
3. Welke ondersteuning/informatie / gesprek is hierbij voor uw kind van belang geweest.
4. Wat gaf de doorslag voor u om uw kind aan te melden voor Focus.
5. Weet u bij wie u terecht kan als u vragen heeft over uw kind.
6. Wat is voor u belangrijk in het contact met school/mentor over uw kind.
7. Is er aandacht voor de wijze waarop u thuis met uw kind omgaat en hoe dat op school gaat.
8. Wat voor soort ondersteuning heeft uw kind, naar uw mening, nodig.
9. Wat vindt u van het idee achter de trajectklas van Focus (passend onderwijs)
10. Wat kunnen andere scholen van deze aanpak leren.
11. Heeft uw aanbevelingen voor verbeteringen.
12. Welke aandachtspunten zou u ons mee willen geven voor het onderzoek.
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Bijlage VI: Referentiekader Passend Onderwijs
Referentiekader passend onderwijs
Naast de ‘slanke’ wetgeving vanuit het ministerie hebben de sectorraden de verantwoordelijkheid genomen om ten
behoeve van de bestuurlijke ruimte van schoolbesturen een referentiekader op te stellen; daarbij werden ook
ouderorganisaties, onderwijsvakorganisaties en ketenpartners betrokken.
Het referentiekader is het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samen
werkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van passend onderwijs. en steeds zal worden geactualiseerd. Het
bijbehorende sectorspecifiek instrumentarium heeft vooral een faciliterend karakter. Het referentiekader helpt bij
het opstellen van het regionaal ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en bij de
ondersteuningsprofielen van de scholen. Het referentiekader is van en voor de (samenwerkende) schoolbesturen en
ondersteunt de samenwerking met (keten)partners en andere belanghebbenden. In onderstaande figuur is de
onderlinge samenhang van functies van de Wet, het samenwerkingsvetband en de school schematisch weergegeven.

Basisondersteuning
Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt
in het ondersteuningsplan. In het referentiekader wordt de basisondersteuning omschreven als het door het
samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de structuur
voor onderwijsondersteuning van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in
samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd.
Voor de preventieve en licht curatieve interventies -zonder indicatiestelling –is van toepassing dat die:
•
eenduidig gelden voor het gehele samenwerkingsverband;
•
binnen de ondersteuningsstructuur van de school passen;
•
onder regie en verantwoordelijkheid van de school vallen;
•
waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en soms met inzet van ketenpartners worden
uitgevoerd.
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Wat betreft de licht curatieve interventies die behoren tot basisondersteuning worden ten minste afspraken
vastgelegd over:
•
een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
•
onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde
intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden;
•
fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid
van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
•
(ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid
en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
•
een protocol voor medische handelingen en de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met
ketenpartners kan bieden.
Alle ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt wordt ‘extra onderwijsondersteuning’ genoemd.
Deze wordt hieronder toegelicht.
Extra onderwijsondersteuning
Er zijn leerlingen met ondersteuningsvragen die binnen het samenwerkingsverband onvoldoende via de
basisondersteuning geholpen kunnen worden. Daarom is er regionaal een dekkende infrastructuur van extra
onderwijsondersteuning, van waaruit alle leerlingen met een extra ondersteuningsvraag een passend aanbod
geboden wordt. Deze extra onderwijs-ondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs,
ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen.
De grens tussen basisondersteuning en extra ondersteuning wordt door het samenwerkingsverband bepaald. Aan
de bovenkant wordt de extra ondersteuning begrensd door het beschikbare budget van het samenwerkingsverband.
Arrangementen en bovenschoolse voorzieningen
De extra onderwijsondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van één of meer arrangementen, via
bovenschoolse voorzieningen. Onder arrangement wordt verstaan: extra onderwijsondersteuning op maat, met
inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief
en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard.
Een onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.
Als uitgangspunt voor een arrangement geldt dat – waar mogelijk – de leerling weer terugkeert op de reguliere
school met inzet van de ondersteuningsstructuur van de school.
Voorbeelden van een ondersteuningsarrangement zijn:
•
de (tijdelijke) beschikbaarheid van onderwijsassistenten of co-teachers;
•
arrangementen in de vorm van aangepast materiaal;
•
een budget voor de school waarmee aan een specifieke ondersteuningsbehoefte van een specifieke leerling
tegemoet kan worden gekomen;
•
een tijdelijke plaats voor de leerling in een voorziening binnen de eigen school;
•
een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening;
•
inzet van video-interactiebegeleiding;
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•
•
•

(tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke
handicap die de basisondersteuning overstijgen;
een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg (een onderwijs- en zorgarrangement) en
een (tijdelijke) plaats of observatie binnen speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief bij extra ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen stelt de school een ontwikkelingsperspectief op, op basis van
zorgvuldig overleg met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft hoe, en in welke mate, de leerling de
gestelde doelen kan realiseren en welke extra ondersteuning daar voor nodig is. Het document biedt school, ouders
en inspectie houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde opbrengsten. Als er sprake is van een gecombineerd
traject met jeugdzorg worden ook de betreffende ketenpartners hierbij betrokken.
Dekkend regionaal aanbod voor alle vormen van ondersteuning
Het dekkend regionaal aanbod is de optelsom van basisondersteuning, extra ondersteuning en de bovenschoolse
voorzieningen en/of arrangementen, inclusief de bijdragen die ketenpartners daaraan kunnen leveren. Dit wordt in
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband beschreven. Hierin wordt tevens beschreven hoe de
toewijzing van extra onderwijsondersteuning plaatsvindt.
Maatwerk bij de extra ondersteuning
Complexe ondersteuningsvragen van leerlingen vereisen maatwerk. De mogelijkheid tot het creëren van
maatwerkarrangementen, met behulp van de juiste deskundigen ligt in combinatie-arrangementen tussen
onderwijs en (jeugd)hulp, preventieve en curatieve programma's vanuit de jeugdhulp, en tussenvoorzieningen
binnen het samenwerkingsverband zoals schakelklassen, time-outplekken et cetera.
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