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Dit is onze eerste informatiekrant op papier. Deze krant biedt 
een mooi visueel en caleidoscopisch overzicht van de vele 
kanten die ons samenwerkingsverband heeft. Het eerste 
jaar van de invoering van Passend Onderwijs is bijna voorbij. 
Met elkaar hebben we een duidelijke structuur opgezet, die 
past bij onze organisaties, onze regio, maar bovenal bij onze 
gezamenlijke ambitie. Scholen kunnen niet alleen Passend 
Onderwijs realiseren. Daar hebben we elkaar voor nodig. 

Lees verder op pagina 3

Samenwerken

Samenwerkingsverband Zaanstad, Oostzaan en Wormerland

“Je kunt naar Passend Onderwijs kijken vanuit het belang van 
het kind, maar ook vanuit dat van de samenleving”, begint Spies. 
“Passend Onderwijs zorgt ervoor dat we ieder kind zodanig uitrusten 
dat het meehelpt de samenleving voort te stuwen in de tijd. Daartoe 
moeten wij als onderwijs kinderen leren omgaan met de barrières die 
zij onderweg ondervinden, zoals dyslexie of autisme. Die barrières 
kunnen we niet wegnemen – dyslexie en autisme zijn blijvend – maar 
we kunnen kinderen er wel mee leren omgaan. Daarom willen we ons 
onderwijssysteem zodanig inrichten dat iedere leerling erin past.”

Spies geeft kernachtig het belang 
van het Passend Onderwijs 
aan. Kuiper onderstreept dat: 
“Niet alle kinderen zijn gelijk. 
Het ene kind ondervindt een 
belemmering op het ene vlak, het 
andere op een ander vlak. En de 
ene belemmering is storender 
dan het andere. Zelf heb ik een 
verstoord evenwichtsgevoel, maar 
dat belemmert me niet op de 
arbeidsmarkt. Een verstandelijke 
beperking kan je wel hinderen. 
Maar als we deze kinderen 
afschermen, leren ze nooit 
functioneren in een gewone 
samenleving. We moeten zorgen 
dat alle kinderen meedoen.”

Differentiatie
Wat vergt dat van de inrichting 
van het schoolsysteem? Kuiper: 
“We moeten het onderwijs 
differentiëren. Niet alleen voor 
mensen met een beperking, 
maar bijvoorbeeld ook voor 
hoogbegaafde leerlingen. 
Dat doen we door speciale 
begeleiding te bieden. Niet altijd 
individueel, want dan komt de 

Alina Kuiper, College van Bestuur OPSPoor en Rien Spies, 
College van Bestuur Agora

‘We moeten zorgen dat 
alle kinderen meedoen’

Rien Spies en Aline Kuiper: “We willen ons onderwijssysteem zodanig inrichten dat iedere leerling erin past.”
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Op een gegeven moment zou er 
op een van onze andere scholen 
ook een blinde leerling komen. 
We bedachten toen dat een deel 
van de ervaren leraren naar die 
school zou kunnen gaan. Op die 
manier breng je het specialisme 
naar het kind.”

Inclusiviteit
Zijn er grenzen aan het Passend 
Onderwijs? Spies: “Ik ga uit van 
inclusiviteit. Ieder kind hoort 
erbij. Als dat niet lukt, dan 
moeten we dat accepteren. Dat 
is een heel ander uitgangspunt 
dan dat we er van uitgaan dat 
een bepaalde groep het niet redt 
in het regulier onderwijs.”
Kuiper: “Strakke grenzen zijn er 
niet, maar als regulier onderwijs 
zijn we niet in staat om kinderen 
op te vangen die heel veel 
lichamelijke of psychische zorg 
nodig hebben. Dat vergt niet 
alleen teveel van een klas, 
maar zorgt er ook voor dat je de 
betreffende leerling op termijn 
niet helpt. Die wordt alleen maar 
ongelukkig als het contact met 
de rest van de klas uitblijft.”

Spies is het daarmee eens. “Ik 
zie wel eens kinderen met een 
meervoudige beperking van 
wie duidelijk is dat ze niet in 
een normale setting les kunnen 
krijgen, maar grenzen zijn niet 
aan te geven. Die worden ook 
bepaald door de context. Je hebt 
leraren en ouders die klagen over 
een kind dat niet te handhaven 
is, terwijl een jaar later bij een 
andere leraar niets aan de hand 
is. Dat wil niet zeggen dat de 
een een goede en de ander een 
slechte leraar is. Het geeft aan 
dat je dingen in de context moet 
zien. De ene leraar kan goed 
omgaan met een bepaalde type 
leerling, de ander met een ander 
type.”

Context
Door naar de context te kijken, 
kunnen de meeste kinderen 
meedoen met het regulier 
onderwijs. Spies: “Ik sprak 
onlangs een bestuurder uit 
het oosten van het land die 
vertelde dat daar 6 procent van 
de leerlingen naar het speciaal 
onderwijs gaat. Hier is dat 3 

betaalbaarheid in het geding. 
We kunnen ook groepsgewijs 
begeleiden. Zo hebben we nu 
de Plusklas voor hoogbegaafde 
leerlingen, maar we kunnen 
ook denken aan groepjes voor 
leerlingen met dyslexie of 
dyscalculie. Kinderen krijgen in 
die groepjes extra begeleiding, 
maar functioneren verder gewoon 
in de klas.”
Spies denkt ondertussen 
verder. “Het huidige onderwijs is 
ingericht in hokjes. Je hebt een 
vaste leraar, een vast lokaal, een 
vaste klas en vaste schooltijden. 
Tegelijk kun je niet verwachten 
dat een leraar alles in huis heeft 
om alle leerlingen optimaal les te 
geven. Ik denk daarom dat we in 
de toekomst met teams moeten 
werken. 
Die kunnen we inzetten waar 
een kind dat nodig heeft.” Hij 
geeft een voorbeeld. “Op een 
van onze scholen zaten drie 
blinde kinderen. De leraren van 
die school hebben inmiddels 
ervaring in de omgang met deze 
kinderen.  

procent. Dat komt niet omdat we 
hier makkelijker kinderen hebben. 
Het heeft veel te maken met 
de context. Wij hebben al veel 
ontwikkeld.” En die ontwikkeling 
staat niet stil. Kuiper: “Onze 
scholen zullen verder naar elkaar 
groeien. Door samen te werken 
kunnen we een passend antwoord 
vinden op een gedifferentieerde 
vraag. En niet alleen de scholen 
zullen naar elkaar toegroeien, 
ook de besturen. In het begin 
stonden de besturen soms nog 
tegenover elkaar. Nu zoeken we 
meer en meer de samenwerking.” 
Spies: “Vroeger waren alle scholen 
eilanden. Zelfs leraren opereerden 
op een eiland. Nu zoeken we 
samenwerking. Met elkaar, met de 
kinderen, met de ouders. Samen 
komen we verder. Dat denken in 
hokjes is zo van de vorige eeuw.”

aan Passend Onderwijs dicht bij huis



Samenwerken aan Passend Onderwijs dicht bij huis  |  het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek | eerste editie - juni 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs dicht bij huis  |  het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek | eerste editie - juni 2015 32

Linda Bartels, directeur 
De Dorpsakker en 
Tjarda Harteveld, IB-er

Hanneke van den Hout,  
IB-er op De Windroos

‘De kracht van een 
school zit in de leraar’

Kijken naar wat een 
kind nodig heeft

Het is van de zotte dat je met een laag IQ niet naar de gewone 
basisschool zou kunnen”, stelt Linda Bartels, directeur van De 
Dorpsakker in Assendelft. Passend Onderwijs kreeg daar vooral vorm 
door te investeren in de kwaliteit van de leraren. En met succes. 
De Dorpsakker is nu een groeischool in een wijk waar het aantal 
kinderen afneemt. Een gesprek met Linda Bartels en IB-er Tjarda 
Harteveld over het schoolondersteuningsplan en de praktijk.

effectief als we die schoolbreed 
invoeren.”
Op welke manier werd de 
kwaliteit van het lesgeven 
vergroot? Tjarda: “Ik ging achter 
in de klas zitten en nam de les 
op video op. Samen met de 
leraar keek ik die video terug 
en letten we op de interactie 
met leerlingen. Wat ging goed? 
Wat waren verbeterpunten? Op 
welke manier kunnen we de 
betrokkenheid van de kinderen 
verder vergroten?” Linda: “Verder 
maakten we afspraken met de 
Zaan Primair Academie, zodat 
onze leraren bijscholing konden 
volgen in de richting die zij 
noodzakelijk vonden om het 
lesgeven te verbeteren.”
Dat onderdeel loopt inmiddels 
goed, zodat De Dorpsakker een 
stap verder zet. Linda: “We willen 
nu dat de leraren tijdens de 
lessen bij elkaar kijken en elkaar 
feedback geven. Verder komt 

hier een student van InHolland 
observeren op welke manier 
wij informeel van elkaar leren. 
Want ook tijdens de koffiepauze 
vindt er een overdracht plaats, 
bijvoorbeeld wanneer twee 
leraren een casus bespreken.”

Vriendjes
Uitgangspunt van het 
schoolondersteuningsplan van 
De Dorpsakker is dat kinderen 
zo lang mogelijk op school 
kunnen blijven. Linda: “Dat is 
goed voor de kinderen zelf, want 
zo houden zij hun vriendjes en 
vriendinnetjes uit de buurt. Maar 
het is ook goed voor de klas, 
want op die manier zien kinderen 
in een klas dat niet iedereen 
hetzelfde is. Als je iemand met 
een lichamelijke beperking of 
bijvoorbeeld met ADHD in de klas 
hebt, leer je daarmee omgaan 
en dat maakt je toleranter.” “Het 
is toch van de zotte dat je met 
een laag IQ niet naar de gewone 
basisschool zou kunnen”, gaat 
Linda verder. “Met leerproblemen 
kunnen we hier goed omgaan. 
Hetzelfde geldt voor de meeste 
gedragsproblemen, zoals ADHD. 
Het vraagt alleen van de leraren, 
kinderen en ouders een iets 
andere ‘mindset’. Je moet de 
omgang  met een kind ook niet 
zien als de verantwoordelijkheid 
van één leraar. Het is de 
verantwoordelijkheid van het hele 
team. En je moet ook durven te 
denken in een goede match. De 
ene leerling gedijt beter bij de 
ene leraar dan bij de ander.”

Linda Bartels en Tjarda Harteveld: ‘Je moet durven denken in een goede match’

Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe in de 
Zaanstreek Passend Onderwijs wordt georganiseerd voor 
alle kinderen. Samen met de reguliere scholen, het speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 zorgt 
het samenwerkingsverband dat iedere leerling het onderwijs 
krijgt dat hem of haar het beste past. Voor alle scholen in het 
samenwerkingsverband is, waar nodig, specifieke expertise 
beschikbaar. 

Het hele document is te vinden op onze website www.
swvpozaanstreek.nl onder het kopje ‘documenten’.

Als coördinatieteam van het 
samenwerkingsverband hebben 
we het afgelopen jaar stevig 
ingezet op samenwerking: de 
gezamenlijke schoolbesturen 
primair onderwijs in één 
samenwerkingsverband, de 
samenwerking met de gemeenten 
en jeugdhulp en de aansluiting 
met het VO. De dienstencentra 
Dynamica XL en Agora Support 
werken met elkaar samen om een 
dekkend aanbod te realiseren in 
de Zaanstreek. De samenwerking 
met ouders, die steeds meer 
worden benaderd als partners 
met hun eigen deskundigheid. 
Een betrokken en deskundige 
Ondersteuningsplanraad 
waar ouders en leraren in zijn 

Voor de invoering van Passend Onderwijs kregen kinderen alleen extra 
begeleiding als ze een label hadden, zoals ADHD of PPD NOS. Nu 
kijken leerkrachten naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en hoe 
de school daaraan kan voldoen. 

Sinds enige jaren is er echt sprake van een omslag bij de begeleiding 
van kinderen, zegt Hanneke van den Hout, intern begeleider op 
basisschool De Windroos in Zaandam. “Voorheen keken we: wat is er 
‘mis’ met de leerling? En hoe kunnen we dat repareren? Nu kijken 
we naar de onderwijsbehoefte van het kind.” Deze andere denkwijze 
begon al tijdens de periode dat er nog werd gewerkt met het rugzakje, 
legt ze uit. “Helaas kreeg je toen als leerling alleen extra ondersteuning 
als je een label had. Dat betekende dat eerst een diagnose moest 
worden gesteld, zoals ADHD of PPD NOS. Ook vonden de gesprekken 
plaats vanuit de zorg, in plaats vanuit de onderwijsbehoefte van het 
kind.” 

Schoolondersteuningsprofiel
Sinds vorig jaar is elke school verplicht een 
schoolondersteuningsprofiel te maken, waarin staat welke 
ondersteuning een school haar leerlingen kan bieden, zoals extra 
aandacht voor taalontwikkeling. Een school kan echter niet in alles 
sterk zijn, zegt ze. “Als we bepaalde expertise niet in huis hebben, 
kunnen we gebruik maken van Agora Support. Stel, een kind heeft een 
motorisch probleem. Dan kunnen we via het samenwerkingsverband 
een ondersteuningsarrangement aanvragen, bijvoorbeeld voor een 
ergotherapeut die het kind gedurende een periode extra begeleiding 
geeft. Het is een enorme winst dat we als basisschool expertise in huis 
kunnen halen om onze leerlingen te begeleiden. Zo kunnen we dus 
veel beter omgaan met diversiteit binnen de school.”

Professionele inrichting
Om de ondersteuning professioneel in te richten, worden er drie 
keer per jaar groepsbesprekingen gehouden met de leerkracht. 
“Gezamenlijk kijken we hoe het gaat in de klas en welke kinderen extra 
begeleiding nodig hebben. Als het aanbod in de klas niet aansluit 
bij de onderwijsbehoeften van een kind, houden we daarna een 
leerlingbespreking. Ouders worden daarover altijd vooraf geïnformeerd. 
We proberen altijd vroegtijdig te signaleren, het liefst al bij de kleuters.”
Passend Onderwijs kent echter ook valkuilen, zegt ze. “Ik roep altijd: 
kunnen we echt bieden wat een kind nodig heeft? Passend Onderwijs 
moet geen vorm zijn van pappen en nathouden. We moeten ook 
durven erkennen dat een kind soms echt beter af is op een andere 
basisschool, waar het wel de juiste begeleiding krijgt.” Van den Hout 
zou nog wel een stap verder willen gaan in het onderwijsaanbod. “Mijn 
droom is dat we leerlingen echt kunnen bieden wat ze nodig hebben, 
bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen en de 
nadruk te leggen op hun talenten. Het zou mooi zijn, als alle kinderen 
zich erkend en competent voelen.” 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school:

•	 de	(kwaliteit	van)	basisondersteuning
•	 de	(planmatige)	werkwijze	en	de	onderwijs- 
 ondersteuningsstructuur 
•	 de	extra	ondersteuning	die	de	school	biedt
•	 de	specifieke	deskundigheid	en	extra	voorzieningen	die		
 beschikbaar zijn
•	 de	toegankelijkheid	van	het	gebouw	
•	 de	samenwerking	met	ketenpartners
•	 de	ambitie	om	het	ondersteuningsaanbod	verder	te			
 ontwikkelen

vertegenwoordigd. 
Maar waar het in de kern om 
draait zijn de scholen die 
steeds meer gaan denken 
en handelen in werkelijke 
behoeften en mogelijkheden 
voor alle kinderen. Ofwel het 
volgende uitgangspunt: “Hoe 
passen we ons onderwijs 
en onze begeleiding zo 
aan dat dit kind zich verder 
kan ontwikkelen.” Dat is de 
belangrijkste verandering die in 
onze scholen teweeg gebracht 
wordt. Kwalitatief goed 
onderwijs voor alle kinderen 
in de Zaanstreek. Onderwijs 
dat elk kind past, zo thuisnabij 
mogelijk. En we denken dat dit 
steeds beter lukt.

Tijdelijk
Van De Dorpsakker is de 
afgelopen tien jaar maar een 
leerling naar het speciaal 
onderwijs gegaan. Linda: “Dit 
kind was zelf ook niet gelukkig 
op school, omdat hij geen 
aansluiting vond. Bovendien 
kwam de rest van de klas niet 
aan leren toe en de leraar niet 
aan lesgeven. In zo’n geval kun 
je niet anders. Maar we hebben 
ook eens een kind tijdelijk elders 
geplaatst. Toen het weer goed 
met hem ging, kon hij hier weer 
gewoon meedraaien.”
Slechts één kind in de tien jaar 
is een goede score. Wat is het 
geheim van De Dorpsakker, naast 
het werken aan de competenties 
van de leraren? Tjarda: “We 
beginnen al met vroegsignalering. 
Op het moment dat een kind 
op school komt, hebben we een 
uitgebreide intake met de ouders. 
En – als ouders toestemming 
geven – voeren we ook een 
gesprek met de kinderopvang. 

Op die manier krijg je een goed 
beeld van het kind en weet je 
wat het nodig heeft. Zo kun 
je – zo nodig - vanaf dag één al 
beginnen met ondersteuning. 
Die ondersteuning bieden we 
zelf of we maken gebruik van de 
bovenschoolse faciliteiten van 
Zaan Primair.”
Opvallend is ook dat De 
Dorpsakker de zorg voor de 
leerling niet alleen bij de school 
legt, maar ook bij de ouders. En 
bij de kinderen. Linda: “We willen 
kinderen graag betrekken bij het 
oudergesprek. En we denken 
er zelfs over om ze te laten 
deelnemen aan een deel van het 
ondersteuningsoverleg. Kinderen 
weten zelf vaak heel goed wat ze 
nodig hebben. Dus waarom zou 
je daar niet van profiteren.” 

Natuurlijk hebben ze op 
De Dorpsakker een school-
ondersteuningsplan waarin 
precies staat beschreven 
welke ondersteuning de school 
leerlingen kan bieden. “Maar 
het is vooral een naslagwerk”, 
zegt Bartels. “Passend Onderwijs 
krijgt vorm in de praktijk.” De 
Dorpsakker telt zeven groepen en 
vijftien leraren.  
Er zijn twee kleutergroepen, een 
groep acht en verder zijn het 
samengestelde groepen. Bartels: 
“De laatste jaren hebben we 
vooral aandacht besteed aan 
de kwaliteit van de leraren. Je 
kunt wel investeren in mooie 
methodes, maar de kracht van 
een school zit hem toch  
in degene die les geeft.”
Tjarda: “We begonnen met een 
teambuildingdag zodat iedereen 
het belang inzag van de weg die 
we insloegen. De nieuwe manier 
van werken is immers alleen 

Wij merken dan direct hoeveel 
betrokkenheid er is en met 
hoeveel deskundigheid er 
gewerkt wordt. We zijn op de 
goede weg!
Veel leesplezier. 

Wilt u meer weten?
 Raadpleeg dan onze website:  
www.swvpozaanstreek.nl

Anneke Bax, Bernard Homans  
en Peter C van Dijk
coördinatie SWV PO Zaanstreek

Samenwerken aan Passend 
Onderwijs dicht bij huis
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Huilbuien, buikpijn, niet kunnen slapen. Voor hoogbegaafde kinderen 
kan het regulier onderwijs een crime zijn. Op de basisscholen van 
Zaan Primair kunnen leerlingen die aan de juiste criteria voldoen 
een keer per week deelnemen aan de Plusklas, waar ze verbreding, 
verdieping en aanvullende leerstof krijgen. “De kinderen bloeien 
helemaal op.”

lid van hoogbegaafd Zaanstad, 
een stichting voor ouders van 
hoogbegaafde leerlingen. “De 
toenmalige directeur ging een 
keer mee naar een bijeenkomst. 
Die schrok zo van de verhalen, 
dat hij ter plekke besloot om het 
professioneel aan te pakken en 
een Plusklas te starten.” 

Elf Plusklassen
In het eerste jaar telde de 
Plusklas negen leerlingen. 
Inmiddels heeft het bestuur 
van Zaan Primair het concept 
omarmd en tellen de 
samenwerkende openbare 

De Plusklas

Eindelijk zonder 
buikpijn naar school

Willy Henrotte: “De meeste leerlingen smullen van de Plusklas.”

Annemarie Fligh en Saskia Luitjes: “Soms is alleen een gesprek met de ouders al genoeg. Soms moet er meer gebeuren.”

Ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de school georganiseerd. 
Maar soms is dat niet mogelijk. Dan is samenwerking met de keten- 
partners, zoals de jeugdteams, noodzakelijk. Hoe ziet die samenwerking 
eruit? Daarover vertellen Annemarie Fligh,schoolmaatschappelijk 
werker bij Agora, en Saskia Luitjes, teamleider Jeugdteam Sluispad.

Annemarie en haar collega Gerda Steinfeld zijn zo mogelijk aanwezig op 
de scholen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. “Op die manier 
kunnen IB-ers, leraren en ouders ons makkelijk vinden als ze vragen 
hebben.” De vragen die Annemarie krijgt, zijn heel divers. “Leerlingen 
zitten slaperig in de klas, komen soms zonder ontbijt op school of 
maken veel ruzie.”

Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het onder-
steuningsteam en kan leraren, IB-ers en directies adviseren. Als het 
problemen op cognitief gebied zijn, is het een zaak van de IB-er. Spelen 
er vragen op sociaal-emotionele of maatschappelijke ontwikkeling, dan 
is het een zaak van het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met 
de ouders waarin opvoedingstips worden gegeven kan vaak al afdoende 
zijn, maar soms is er meer aan de hand. Annemarie: “Zo kreeg ik een 
melding van twee meisjes uit de onderbouw die vaak te laat kwamen en 
tussen de middag patat of chips aten in plaats van brood. Ik nodigde 
de moeder uit voor een gesprek en al snel werd duidelijk dat er meer 
aan de hand was. De moeder was gescheiden, had psychiatrische 
problemen, schulden en moeite om haar dochters de baas te blijven.“

Open gesprek
De aanpak van Annemarie is bij lichte problemen niet anders dan bij 
zware problemen. “Ik heb altijd eerst een gesprek met de ouders. Ik 
leg uit wie ik ben, vertel wat er op school is gesignaleerd en vraag of 
ze zich daarin herkennen. Het is dus een open gesprek en zeker niet 
beschuldigend. De meeste ouders herkennen zich in de signalen, want 

iedere ouder wil het beste voor 
zijn of haar kind. Vervolgens 
kijken we wat we samen kunnen 
doen. Soms is alleen dit gesprek 
al genoeg. Soms moet er meer 
gebeuren.” 
Zoals in het geval van de 
alleenstaande, gescheiden 
moeder. “Samen namen we de 
verschillende mogelijkheden 
door, zoals schuldsanering, 
opvoedingsondersteuning, 
vakantiekamp, thuishulp, 
voedselbank… Vervolgens zocht 
ik contact met het jeugdteam. 
Samen met iemand van het 
jeugdteam en de ouder hadden 
we een gesprek, waarna het 
jeugdteam het overnam.”

Warme overdracht
Die ‘warme overdracht’ stelt 
het Jeugdteam op prijs, vertelt 
Saskia Luitjes, orthopedagoog en 
teamleider van het Jeugdteam 
Sluispad. “We kunnen dan samen 
met de school en de ouders 
precies kijken wat de vragen zijn. 
Voor een tweede gesprek, maken 
we het liefst een afspraak bij 
de ouders thuis. Dat is voor de 
ouders een vertrouwde omgeving 
en bovendien krijgen wij dan een 
beeld van de thuissituatie. We 
werken namelijk gezinsgericht.”
“Soms is er nader onderzoek 
nodig”, vertelt Saskia. “Daarover 
maken we dan afspraken 
met de school. We kunnen 
bijvoorbeeld komen om in de 
klas te observeren hoe het kind 
zich gedraagt.” Sinds de transitie 

Schoolmaatschappelijk 
werk en de jeugdteams

‘We gaan door tot 
alles op orde is’

van de jeugdzorg begin dit jaar, 
zijn de jeugdteams de ingang 
voor eventuele verdere zorg. 
Binnen de teams werken mensen 
met verschillende expertises, 
zoals een jeugdpsychologe 
en een systeemtherapeute. 
Wie de eerste gesprekken 
met de ouders voert, hangt 
af van de vraag waarmee de 
schoolmaatschappelijk werker 
komt. Degene die het meest 
deskundig is op het gebied van 
de vraag, voert in principe het 
eerste gesprek.

Aanpak
Het jeugdteam bepaalt aan de 
hand van de eerste gesprekken 
en het eventuele nader 
onderzoek wat nodig is. Samen 
met de ouders stelt ze vervolgens 
een plan van aanpak op. Relatief 
eenvoudige vragen handelt het 
jeugdteam niet zelf af, maar 
verwijst bijvoorbeeld naar het 
Opvoedspreekuur. 
Maar soms zijn de problemen 
ingewikkelder, zoals in het 
voorbeeld van Annemarie over 
de alleenstaande moeder met 
de patat etende kinderen. 
Saskia: “We willen en kunnen als 
jeugdteam zoveel mogelijk zelf 
oplossen. We hebben daartoe 
ook specialisten in huis. Maar als 
er meer problemen zijn, moeten 
we verdere hulp zoeken. Voor 
psychiatrische behandelingen 
kunnen we bijvoorbeeld 
doorverwijzen naar een instelling 
voor jeugd-ggz. Maar het kan 

basisscholen elf Plusklassen met 
113 kinderen uit groep 5 tot en 
met 8. Henrotte: “Aan het begin 
van het jaar houden we een 
informatieavond voor leerlingen 
en ouders, waarin we vertellen 
wat ze van de Plusklas kunnen 
verwachten en wat de school 
van de leerlingen verwacht.” 
Na toelating krijgen ze een 
ochtend per week verdiepende 
en aanvullende lesstof, met 
opdrachten waaraan ze 
gedurende de rest van de week 
in hun eigen klas verder kunnen 
werken. De inhoud is gebaseerd 
op drie ankers, vertelt Henrotte: 
“Het gaat om leren leven, leren 
leren en leren denken. Vaak 
moeten deze kinderen niet alleen 
hun plekje in de klas vinden, 
maar ook in de wereld. Verder 
leren ze hoe ze zelf meer uit het 
reguliere aanbod kunnen halen, 

bijvoorbeeld door hun eigen 
onderzoeksvragen te formuleren.” 
Wat vinden de leerlingen van de 
Plusklas? “De meeste kinderen 
smullen ervan, een deel moet 
het onderpresteren eerst afleren 
en een kleine groep vindt het 
echt moeilijk de draad weer op 
te pakken. Daarover voeren we 
gesprekken met ze, waarbij ook 
de ouders en de eigen leerkracht 
nauw zijn betrokken. De meesten 
zie je echt opbloeien. De Plusklas 
geeft ze zelfvertrouwen en zet ze 
weer op de rails.”

Hoogbegaafde leerlingen
Voor alle basisscholen in de 
Zaanstreek is er Passend 
Onderwijs voor hoogbegaafden 
en dit aanbod is voortdurend 
in ontwikkeling. Het 
Samenwerkingsverband heeft als 
visie dat de onderwijsbehoefte 

Basisschool Et Buut startte vijf 
jaar geleden met extra aanbod 
voor hoogbegaafde kinderen. 
“De aanleiding was dat het met 
een hoogbegaafde leerling niet 
goed ging op school”, vertelt 
Willy Henrotte, adjunct-directeur. 
“De ouders wilden graag dat 
hij op onze school zou blijven, 
maar dat hij een ander aanbod 
zou krijgen.” Een leraar maakte 
zich hier hard voor. “We zorgden 
onder andere voor aanvullende 
en gevarieerde opdrachten. Maar 
na verloop van tijd verzandde 
dat weer. Het was niet ingebed.” 
De ouders van de leerling waren 

ook zijn dat er problemen op 
een heel ander gebied spelen, 
zoals schulden of huisvesting. 
Dan gaan we met samen met het 
sociaal wijkteam aan de slag. Als 
je bijvoorbeeld schulden hebt, 
moeten die vaak eerst worden 
aangepakt. Anders is het bijna 
niet mogelijk om aan de andere 
problemen te werken.”
Zo gaat het jeugdteam 
systematisch aan het werk. 
Zijn er problemen met de 
huisvesting? Dan gaan ze naar 
de woningbouw. Is de moeder 
depressief? Dan wordt contact 
opgenomen met de ggz. Is er 
thuishulp nodig? Dan wordt 
gekeken naar een pgb. Saskia: 
“Net zo lang tot alles weer op 
orde is. Dan sluiten we de zaak 
af en koppelen dit terug met de 
school.”
Daarbij wordt overigens niet 
alles verteld, zegt Saskia. “De 
school hoeft niet alles te weten. 
Dat heeft ook te maken met 
de privacy. Maar wij stimuleren 
de ouders wel op school te 
vertellen wat er aan de hand 
is. Als er sprake is van een 
echtscheiding, melden wij dat 
niet vanzelf. We vragen de ouders 
om toestemming die informatie 
met school te delen of we vragen 
ze de juf vertellen wat er aan de 
hand is, omdat dit weerslag kan 
hebben op het gedrag van de 
kinderen.”

5

van meer- of hoogbegaafde 
leerlingen het meest is gediend 
met een combinatie van op 
hen afgestemd aanbod en 
integratie binnen de reguliere 
school. Daarom zijn er voor deze 
leerlingen geen aparte locaties 
of parallelklassen, maar heeft 
elke school een aanbod dat 
tegemoetkomt aan hun niveau, 
hun manier van leren en hun 
behoefte om samen te werken 
met andere leerlingen met 
dezelfde begaafdheid.
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Natuurlijk heeft niet elke basisschool in de Zaanstreek alle kennis 
en expertise in huis om iedere leerling Passend Onderwijs te bieden. 
Soms is extra begeleiding nodig. Agora Support en Dynamica XL 
bieden deze begeleiding. Maar wat kunnen beide Dienstencentra nu 
concreet betekenen? 

“Zowel de taken van leraren als die van IB-ers zijn zwaarder geworden 
sinds de scholen Passend Onderwijs bieden”, zegt Ruud Janssen, 
directeur van Dynamica XL. “Tegelijk bezuinigt de overheid op het 
onderwijs, waardoor klassen groter worden. Ga er maar aanstaan, 
een klas van soms 35 kinderen van wie vijf met speciale behoeftes 
die wellicht extra begeleiding nodig hebben. Dat vraagt veel van de 
leraren en IB-ers. Bovendien beschikken zij niet altijd over de juiste 
kennis en vaardigheden. En daar zijn wij dus voor. Ons aanbod varieert 
van het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften, onderzoeken 
en testen, tot het ondersteunen van teams en het aanbieden van 
arrangementen.”

Nieuwe realiteit
Alaine Rijkenberg is coördinator bij Dynamica XL. Zij zorgt ervoor dat 
de juiste expertise in de juiste vorm op de juiste plek komt. “Sommige 
diensten zijn kort of eenmalig, bijvoorbeeld een training autisme in 
de klas voor teams. Soms is langere begeleiding nodig, bijvoorbeeld 
bij sommige leerlingen met gedragsproblemen. We observeren dan 

Expertisecentra 
ondersteunen scholen

Vier vragen over de toeleiding naar 
het speciaal onderwijs

Maatwerk voor leraar, IB-er en school

‘Expertise speciaal onder-
wijs zoveel mogelijk op 
gewone school’

 Scholen kunnen de meeste hulp zelf organiseren, maar voor extra begeleiding kunnen ze terecht bij de 
Dienstencentra. Of het nu gaat om de begeleiding van een leraar, van een IB-er, van een leerling of van een heel team.

Dynamica	XL	(onder	bestuur	
van	Zaan	Primair)	ondersteunt	
de basisscholen van Zaan 
Primair, Spoor in de Zaanstreek, 
De Werf en de Vrije school. 
Agora	Support	(onder	bestuur	
van	Agora)	is	er	voor	de	scholen	
van Agora en De Roos. 
Dynamica en Agora Support 
werken nauw samen en vullen 
elkaar aan. 

Voor meer informatie:  
www.dynamicaxl.nl en  
www.agora.nu

eerst in de klas en vervolgens 
begeleiden we de leraar bij het 
ontwikkelen van vaardigheden 
die deze kan inzetten. Dat zijn de 
zogenaamde arrangementen die 
wij bieden aan scholen, leraren 
of leerlingen. Het is op maat 
gemaakte ondersteuning, training 
en kennisoverdracht.”
Agora Support en Dynamica 
XL werken naast elkaar en 
waar mogelijk samen. Bart 
Brinkkemper, directeur van Agora 
Support: “Uiteindelijk werken we 
allemaal in belang van het kind 
en goed Passend Onderwijs.”

Team
De IB-er kan een Diensten-
centrum om ondersteuning 
vragen. Dat kan weer gebeuren 
op verzoek van een leraar, 
maar het kan natuurlijk ook 
dat de IB-er of de directeur zelf 
tot de conclusie komen dat 

Wat is de positie van het speciaal (basis)onderwijs? En welke 
leerlingen komen hiervoor in aanmerking? Vier vragen over de 
toeleiding tot het speciaal (basis)onderwijs die we beantwoorden met 
Karin Guldemond, toelaatbaarheidsdeskundige bij SWV Primair  
Onderwijs Zaanstreek

1. Bestaat het speciaal onderwijs nog?
Natuurlijk	bestaat	het	speciaal	(basis)onderwijs	nog	steeds,	maar	
dit heeft nu wel een andere positie. De expertise van het speciaal 
onderwijs zetten we zoveel mogelijk in op de gewone basisschool, 
bijvoorbeeld in de vorm van specifieke ondersteuning van de leraar of 
ondersteuning van de leerling onder regie van de leraar. 
Maar ook in de nieuwe situatie kan het gebeuren dat een leerling 
zoveel ondersteuning nodig heeft dat een reguliere school deze niet 
kan bieden. In dat geval ‘overstijgen de ondersteuningsbehoeften van 

ouders, docenten en IB-ers de 
mogelijkheden van het reguliere 
onderwijs’. Denk aan kinderen 
met een stapeling van ernstige 
problemen of kinderen met 
moeilijk ‘te lezen’ gedrag. Zij 
kunnen alsnog naar een school 
voor	speciaal	(basis)onderwijs,	
maar dit is in principe tijdelijk, 
namelijk totdat de leerling weer 
kan meedoen aan het reguliere 
onderwijs.

2. Wie komen in aanmer-
king voor het speciaal 
(basis)onderwijs?
In de oude situatie oordeelde de 
commissie voor indicatiestelling 
(CvI)	volgens	een	medisch	
denkmodel. Een diagnose voor 
ADHD of PDD-NOS kon naast 
ernstige onderwijsbeperkingen 
voldoende zijn voor een indicatie 
voor het speciaal onderwijs. 
De ambities van Passend 

Karin Guldemond: “Nadrukkelijker dan voorheen is het speciaal onderwijs geen ‘eindstation’.”

ondersteuning nodig is. Wat doet 
het Dienstencentrum nu met 
die aanvraag? Brinkkemper: 
“Als een vraag binnenkomt, 
gaat die naar de daarvoor 
aangewezen persoon binnen 
ons team. Bij een complexe 
vraag overleggen we met de 
hele groep over wat de beste 
aanpak is. Ons team bestaat 
uit specialisten met hun eigen 
deskundigheid en expertise, 
zoals voormalig ambulant 
begeleiders of consulenten 
onderwijs, logopedisten, 
schoolmaatschappelijk werkers 
en specialisten meerbegaafden. 
In overleg met de IB-er stellen we 
een arrangement op. De IB-er is 
echt de spin in het web. De IB-er 
zorgt voor het totaalplaatje van 
het kind en wij zorgen er voor 
dat de noodzakelijke kennis en 
vaardigheden op de juiste plek 
komen.”

Onderwijs zijn onder andere dat 
er minder thuiszitters komen, 
dat ouders niet meer hoeven 
te ‘shoppen’ en dat onderwijs 
aan leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte aan 
kwaliteit wint. Verder is bepaald 
dat onderwijsdeskundigen 
meedenken of een leerling 
in aanmerking komt voor het 
speciaal	(basis)onderwijs.	
Guldemond ontwikkelde samen 
met onderzoeker Inez Berends 
van PI Research hiertoe de 
beoordelingssystematiek 
‘Passend Plaatsen’ die aansluit 
bij het handelingsgericht werken. 
Passend Plaatsen kijkt bij de 
beoordeling of een leerling in 
aanmerking komt voor een 
zogeheten toelaatbaarheids-
verklaring naar het volgende:
-  Leerlingaspecten. Wat is de 
onderwijsbehoefte, is  
de leerling zich bewust van het 
eigen handelen, in welke mate 
ondervindt de leerling hinder 
en in welke mate is de leerling 
bereid hulp te accepteren?
-  Ouderaspecten. Welke steun 
heeft de ouder nodig, is de ouder 
zich bewust van de problemen 
op school, is de ouder bereid en 
in staat verantwoording te nemen 
voor het eigen handelen en is de 
ouder in staat de leerling en  
school te ondersteunen?
-  Schoolaspecten. Welke 
ondersteuningsbehoeften  
hebben de leraar en IB-er, is 
aan de school planmatig te 
werk gegaan en is de school 
ondersteuning geboden?
Deze drie aspecten 
bepalen of een leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring. 
Ook leerlingen met ernstige 
cognitieve, medische 
en kinderpsychiatrische 
problematiek vallen binnen dit 
beoordelingskader. Je kunt deze 
problemen namelijk niet los zien 
van een eventuele diagnose. 
Zo zal een leerling met een 
lichamelijke beperking, die 
bereid is hulp te accepteren en 
die thuis een ondersteunende 
omgeving heeft, minder snel op 
het speciaal onderwijs worden 
geplaatst dan een leerling 
met dezelfde problematiek, 
maar die niet bereid is hulp 
te accepteren en van wie de 
ouders pedagogisch iets minder 
machtig zijn. Doorslaggevend 
is het of een school denkt 
te kunnen voldoen aan de 
specifieke onderwijsbehoeften 
van een leerling. Niet de 
diagnose staat centraal, maar de 
onderwijsbehoeften.

3. Wie beslist over de toe- 
lating tot het speciaal  
(basis)onderwijs?
De directeur van een 
school vraagt de 
toelaatbaarheidsverklaring aan. 
Die aanvraag wordt besproken 
in een groep waarin de volgende 
mensen zitting hebben:
-  De toelaatbaarheids-
functionaris. Dat is Karin 
Guldemond of haar collega  
Ans van Zanten;
-  Een van de coördinatoren van 
SWV Primair Onderwijs Zaanstad;
-  Een vertegenwoordiger van 
school; de IB-er of de leraar;
-		De	ouder(s)	van	de	leerling;
-  De leerling zelf als deze in 
groep 8 zit.
Deze groep kijkt naar de school-, 
ouder- en leerlingaspecten, 
of de school de benodigde 
ondersteuning kan leveren of 
dat de school onvoldoende 
tegemoet kan komen aan de 
specifieke onderwijsbehoeften 
van de leerling Als dat 
laatste het geval is, wordt in 
gezamenlijkheid besloten een 
toelaatbaarheidsverklaring af te 
geven. Dit advies is bindend.

4. Voor welke periode wordt 
een leerling geplaatst in het 
speciaal (basis)onderwijs?
Nadrukkelijker dan voorheen 
is het speciaal onderwijs geen 
‘eindstation’. Een leerling verblijft 
op het speciaal onderwijs net zo 
lang als nodig is om hem of haar 
weer terug te kunnen plaatsen 
naar het regulier onderwijs. Het 
kan zijn dat een leerling slechts 
enkele maanden op het speciaal 
onderwijs verblijft en door de 
aanpak daar ook weer beter kan 
functioneren op een reguliere 
school. Maar het kan ook zijn 
dat een leerling voor onbepaalde 
tijd op het speciaal onderwijs 
verblijft. Dat geldt onder andere 
voor leerlingen met een ernstig 
meervoudige beperking. 
Een toelaatbaarheidsverklaring 
wordt voor maximaal twee jaar 
afgegeven. Na die twee jaar 
wordt gekeken of het speciaal 
onderwijs nog steeds het meest 
passend is voor de leerling. Er 
kan ook worden besloten om een 
toelaatbaarheidsverklaring voor 
een jaar af te geven. Dit gebeurt 
als er een reële kans is dat de 
leerling binnen afzienbare tijd 
weer terug kan naar het regulier 
onderwijs.

Samen werken aan onderwijs 
dichtbij huis is een uitgave van het 
Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Zaanstad

De artikelen in deze krant vertegen-
woordigen niet noodzakelijkerwijs het 
standpunt van het samenwerkings-
verband. Evenmin kunnen aan de 
inhoud van deze krant rechten  
worden ontleend.
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Op dit moment bereidt de 
twaalfjarige Robin zich voor op 
de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. En dat kon bijna 
niemand zich zes jaar geleden 
voorstellen. Toen volgde hij nog 
ZMLK-onderwijs. De jongen had 
een verstandelijke beperking 
en een vorm van autisme. Het 
speciaal onderwijs leek dus 
een uitkomst. Maar zijn ouders 
Sylvia en Roland, dachten er 
anders over en mede dankzij De 
Eendragt en De Harpoen kon 
Robin gewoon onderwijs volgen. 
Met een verbluffend resultaat.

“Toen Robin een jaar of drie 
was, kregen we door dat er iets 
aan de hand was. Later bleek 
dat hij een vorm van autisme 
en een verstandelijke beperking 
had. Dan kun je bij de pakken 
neerzitten, maar voor ons was het 
een startpunt. Wij wilden kijken 
hoe Robin zo normaal mogelijk 
kon opgroeien.”
Op dat moment bezocht hij 
het Medisch Kinderdagverblijf, 
vervolgens de Autiklas van 
Het Anker en het lag voor de 
hand dat hij zijn carrière in 
het speciaal onderwijs zou 
voortzetten, want wie begin deze 
eeuw eenmaal het stempel 
‘speciaal onderwijs’ had, kwam 
er niet zo maar van af. Sylvia: “Hij 
werd daar redelijk beschermd, 
onder andere om te voorkomen 
dat hij overprikkeld raakte. 
Maar wij hadden het idee dat 
er cognitief meer in Robin zat, 
dan er op school uitkwam. Thuis 
pikte hij meer op dan op school 
en hij vertelde ons ook allemaal 
verhalen.”

Prikkels
Sylvia en Roland vonden het 
bovendien belangrijk dat Robin 
in een zo normaal mogelijke 
omgeving kon opgroeien. “Je kunt 

De reuzenstappen  
van Robin

‘Durf te denken  
in mogelijkheden’

Robin ging ook op de timmerclub 
en de kanovereniging. De 
tandemfiets verdween en maakte 
plaats voor een gewone fiets. En 
misschien het meest opvallende; 
bij een test bleek hij ineens 
een veel hoger IQ te hebben. 
Roland: “Toen de eerste test werd 
afgenomen, kon Robin zich nog 
niet goed uiten. Bovendien was 
hij niet gemotiveerd. Hij kon het 
toch niet. Waarom zou hij moeite 
doen? Bij de tweede test was hij 
juist gemotiveerd. Hij wilde graag 
laten zien wat hij kon. Bovendien 
had hij leren omgaan met 
vreemde mensen, zodat hij niet 
meer bang was voor de mevrouw 
die de test afnam.” Robin was nu 
ook niet meer een jongen met 
een verstandelijke beperking, 
maar een jongen met een licht 
verstandelijke beperking. Een 
wereld van verschil.”

Voortgezet onderwijs
Robin is alweer bezig met de 
volgende stap, de overstap naar 

Sylvia en Roland, de ouders van Robin: “Je kunt een kind wel in een prikkelarme  
omgeving les geven, maar in de samenleving krijgt hij ook allerlei prikkels.”

Ondersteuningsplanraad
Sylvia is ook een van de leden van de Ondersteuningsplanraad. 
In deze raad kunnen medewerkers en ouders meepraten,  
meedenken en meebeslissen over de invulling van het  
Passend Onderwijs. Ook heeft de OPR initiatiefrecht en kan dus 
zelf ideeën inbrengen bij het samenwerkingsverband. 

Sylvia vindt het belangrijk dat ouders in de OPR zijn vertegen-
woordigd: “Je moet namelijk niet alleen denken in regels en 
plannen, maar ook kijken hoe dat voor kinderen uitpakt.”

het voortgezet onderwijs. Roland: 
“Het voortgezet onderwijs vergt 
andere vaardigheden. Je moet 
niet alleen dingen begrijpen, je 
moet ze ook reproduceren. Dat 
vroeg een iets andere aanpak 
dan binnen de Eendragt. We 
zochten samen met de Eendragt 
naar andere mogelijkheden 
en kwamen uiteindelijk bij de 
Harpoen in Jisp, een kleine 
dorpsschool die tabletonderwijs 
gaf. Dat laatste was erg 
belangrijk, want de vragen die de 
kinderen krijgen zijn verschillend 
en passen zich aan het niveau 
aan. Heb je een vraag fout, dan 
is de volgende vraag makkelijker. 
Dat stimuleert enorm en dat was 
precies wat Robin nodig heeft.”

Netwerk
Een succesverhaal, maar Sylvia 
en Roland hebben er hard aan 
getrokken. Toch hebben ze geen 
onderwijsachtergrond. Roland is 
controller bij een bank en Sylvia 
werkt in de zorg. Dat ze toch zelf 
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een kind wel in een prikkelarme 
omgeving les geven, maar in de 
samenleving krijgt hij ook allerlei 
prikkels. Het is juist belangrijk dat 
hij met prikkels leert omgaan.”
Beide ouders gingen aan de slag. 
Ze maakten een handelingsplan 
die de cognitieve en sociaal-
emotionele vaardigheden 
beschreef die Robin onder 
de knie moest hebben voor 
de overgang naar het regulier 
onderwijs. Ze zochten hulp 
bij het Feuerstein centrum* 
voor het cognitieve deel en 
maakte gebruik van een 
gedragsreguleringsprogramma 
voor het sociaal-emotionele 
aspect. Ondertussen zochten 
ze naar een school die Robin 
op wilde nemen. Dat was niet 
eenvoudig. De meeste scholen 
stonden huiverig tegenover de 
komst van een jongen met een 
dubbele beperking. Alleen De 
Eendragt in Wormer dacht daar 
anders over. Ze zouden daar 
net beginnen met een pilot 
voor Passend Onderwijs en met 
ondersteunende hulp kon Robin 
daar aan de slag.

Reuzenstap
Het was een reuzenstap, die 
overgang van het ZMLK naar 
het regulier onderwijs, maar 
het pakte verrassend goed uit. 
Robin kwam in een gewone klas 
met gewone kinderen. Sylvia: 
“Dingen die hem in het speciaal 
onderwijs alleen maar verteld 
konden worden, leerde hij nu in 
de praktijk. Hij leerde omgaan 
met gewone kinderen. Eerst 
schrok hij van de grappen en de 
baldadige opmerkingen. Hij nam 
ze te letterlijk. Maar hij leerde 
er vanzelf in de praktijk mee 
omgaan. Zo leerde hij dat hij niet 
bang hoefde te zijn voor andere 
kinderen.”
En het bleef niet bij school. 

degelijke handelingsplannen 
opstelden komt door 
systematisch te denken en door 
een netwerk om zich heen te 
verzamelen van deskundigen die 
hun ondersteunen. Sylvia: “Wij 
keken niet naar de beperkingen, 
maar naar de mogelijkheden.”
Niet alle ouders zullen in staat 
zijn zelf zo’n degelijk plan op te 
stellen, maar volgens Sylvia en 
Roland moet dat lukken door 
de juiste mensen om je heen 
te verzamelen. Bovendien is het 
nu met het Passend Onderwijs 
makkelijker faciliteiten te regelen, 
zodat kinderen als Robin gewoon 
mee kunnen doen met het 
reguliere onderwijs. Roland: “Durf 
te denken in mogelijkheden.”

• De Feuerstein methode is een 
methode om mensen met een 
handicap of leerbeperking van 
welke aard dan ook te leren 
leren. 
Zie: http://www.feuerstein.nl/


