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WAAR WIL DE OUDER / VERZORGER
HET OVER HEBBEN?

ervaringen (werk, vrije tijd, school)

in deze publicatie verwijzen we naar de jongere met ‘hij’.
niet omdat het alleen om de jongens gaat in het onderwijs,
maar uitsluitend omdat dit het stuk beter leesbaar maakt.

<

<

<

WAAR WIL DE MENTOR
HET OVER HEBBEN?

AAN DENKEN

deze vraag beantwoorden we door in het eerste hoofdstuk te
vertellen door welke bril wij naar het onderwerp Passend
onderwijs kijken. deze visie werken we vervolgens uit in de
hoofdstukken 2 tot en met 5. Hierin beschrijven we wat leerarrangementen zijn en welke varianten je hebt (hoofdstuk 2) en
lichten we ‘de onderwijsbehoefte van de jongere’ toe (hoofdstuk
3): wat is dat, hoe komt dat tot stand en wat zijn de mogelijkheden van de school om hier invulling aan te geven? in hoofdstuk 4 ligt de focus op de driehoek school-ouder-jongere. we
beschrijven wat de inzet van de verschillende partners is om
dit tot een vruchtbaar geheel te maken. in hoofdstuk 5 tot slot
beschrijven welke domeinen een leerarrangement bestrijkt.
we besluiten in hoofdstuk 6 met onze ervaringen met passend onderwijs op diverse scholen en de dilemma’s die we
nog tegenkomen.

<

<

<

WAT GAAN WE BESPREKEN?

K
<I

de centrale vraag van deze publicatie is: wat is volgens ons de
manier om onderwijs passend te maken?

WAAR WIL JE HET OVER HEBBEN?

SCHO

Wat u leest in deze publicatie

naast deze publicatie heeft aPs ook een ‘mentorboard’ met
handleiding ontwikkeld. dit is een instrument (een dashboard)
dat de mentor, begeleider of docent kan gebruiken bij voeren
van de gesprekken met de jongeren. dit mentorboard helpt
om tot een goed ‘leerarrangement’ te komen met de leerling. Het helpt om het onderwijs daadwerkelijk passend
te maken.

<

Tegen deze achtergrond hebben we als aPs onze ideeën en
onze visie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs gevormd. Ze zijn de uitkomst van een boeiende zoektocht die we samen met scholen en wetenschappers hebben
ondernomen. in opdracht van het ministerie van oC&w
hebben we onze ideeën gebundeld in deze publicatie.

Wat we naast deze publicatie nog meer hebben

K O M ST

Passend onderwijs, aldus de overheid, is onderwijs dat
aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. de
inspectie ziet toe op de uitvoering van de zorgplicht door
schoolbesturen (17).

we hopen met deze publicatie schoolleiders, zorgcoördinatoren en intern begeleiders te inspireren en uit te dagen
de eigen praktijk tegen het licht te houden, én wellicht
nieuwe praktijken vorm te geven.

TO E

Voor u ligt een publicatie over Passend onderwijs. een onderwerp dat de afgelopen jaren vaak de actualiteit heeft gehaald,
omdat de overheid in 2012 zorgplicht in wil voeren voor scholen. Met deze zorgplicht worden schoolbesturen verplicht om
passend onderwijs te verzorgen voor leerlingen (inclusief
leerlingen met extra onderwijsbehoeften) en voortijdige
schooluitval te voorkomen. de inzet is om in de zomer van 2011
het wetsvoorstel Passend onderwijs aan te bieden. streefdatum voor inwerkingtreding van deze wet is 1 augustus 2012.
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WAAR BEWAREN WE DIT FORMULIER?

LANGE TERMIJNDOEL

kwalificatie / opleiding

sociale competentie

persoonlijk

KORTE TERMIJNDOEL

waar ga je aan werken?

wat heb je nodig van de mentor/docenten?

hoe pak je het aan (in bijv. groep, les, stage, thuis, studiezaal, keuzewerktijd

leerling

wat merken we er van (gedrag, houding, (tussen)producten)?

leerlingnummer
wat doe je als je problemen tegenkomt?
in gesprek met

datum
APS
Bezoekadres
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
T 030 285 68 22
I www.aps.nl

volgende afspraak

leren
inspireren

afb. 01 Mentorboard
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... ‘Passend’
betekent voor
ons: voor elke
leerling goed
onderwijs dat
aansluit op de
onderwijsbehoefte en de
leermogelijkheden van de
leerlingen
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• 01. Wat Passend Onderwijs volgens ons is

De term Passend Onderwijs wordt door veel partijen gebruikt
en dekt niet altijd dezelfde lading. In dit hoofdstuk beschrijven we daarom eerst wat volgens ons passend onderwijs is.

Passend onderwijs is voor alle leerlingen
Bij de term Passend Onderwijs wordt veelal gedacht aan
de opvang van jongeren met een specifieke onderwijsvraag
en de mogelijkheden die het regulier onderwijs kan bieden.
Vaak gaat het dan om de vraag welke zorgarrangementen
scholen kunnen aanbieden. In de ze publicatie hebben wij
echter als uitgangspunt dat het de opdracht van ons onderwijs is het leren voor alle leerlingen passend te maken.

Bij passend onderwijs gaan we uit van wat de leerling
wél kan
‘Passend’ betekent voor ons: voor elke leerling goed
onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoefte en de leermogelijkheden van de leerlingen. Leermogelijkheden. We
gaan dus uit van wat de leerling wél kan (en praten minder
vanuit de zorg over de leerling). Wij vinden dat passend
onderwijs de talenten van leerlingen zichtbaar moet maken
en deze talenten als vertrekpunt moet nemen.

Passend onderwijs is aanbod- én vraaggericht.
Uitgaan van de onderwijsbehoefte en de leermogelijkheden
van de leerling vraagt een kanteling van aanbodgericht werken vanuit de instellingen (zorg en onderwijs) naar onderwijs, waarin de specifieke hulp- en onderwijsvraag van de
jongere mede het vertrekpunt vormt.

Bij passend onderwijs hebben jongere, ouder en
docent gezamenlijk de regie
Op basis van de onderwijsbehoefte van de jongere en het
aanbod vanuit de school wordt een leerarrangement voor de
jongere opgesteld, oftewel een specifiek onderwijsaanbod. In
dit leerarrangement worden doelen opgenomen die liggen op
het gebied van sociale vaardigheden, kennis en kwalificatie
en een eventueel specifieke begeleidingsbehoefte. Wij geloven dat de kracht van een dergelijke aanpak toeneemt wanneer de school (mentor), de jongere én de ouder/verzorger
zich hier eigenaar van voelen. We noemen dit de driehoek.

Passend onderwijs zorgt voor opgroeien en ingroeien
Als een rode draad door deze publicatie loopt onze visie dat
de school de opdracht heeft jongeren te begeleiden bij het
opgroeien en het ingroeien in onze samenleving.
Met opgroeien doelen we op de persoonlijke ontwikkeling van
de jongere. De school stimuleert en ondersteunt de jongere
te worden wie hij/zij in de breedste zin van het woord is
(sociaal, cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek, spiritueel en
intellectueel).
Daarnaast heeft de school een opdracht in het ingroeien in
de samenleving. Daarin staat de school in samenwerking met
andere instellingen en professionals om de jongere heen
om deze te begeleiden bij zijn ontwikkeling tot burger in een
democratische samenleving. Dit wordt uitgedrukt in meer
vormende doelen (bijvoorbeeld op een geweldloze manier
omgaan met conflicten, je mening kunnen verwoorden,
omgaan met meningsverschillen).
Ook dit type doelen komen terug in een leerarrangement.

Passend onderwijs integreert hulp in het primaire
proces
Door passend onderwijs (en de concrete vormgeving daarvan
in leerarrangementen) richten wij ons op leren én opvoeden
oftewel op onderwijs én vorming van jongeren. Wat ons
betreft is hierbij het onderscheid tussen onderwijs en zorg
minder van belang geworden. Het gaat immers om het
creëren van een passende plek en een passend leerarrangement dat de jongeren de beste mogelijkheden geeft om zich
persoonlijk te ontwikkelen – op te groeien – maar ook in te
groeien in de maatschappij.
Dit vraagt om een beweging naar binnen, naar het primaire
proces van de school. Dit ter vervanging van de beweging
naar buiten, zoals we die nu kennen, waarbij de jongere en
de zorg worden doorgeschoven naar de specialisten en de
zorginstellingen. De zorg, waar nodig, wordt zoveel mogelijk
ingebracht in het primaire proces; de jongere wordt zo min
mogelijk uit de klas gehaald.

Alle jongeren vinden een plek op de juiste school
Passend onderwijs houdt wat ons betreft niet op bij één
bepaalde school. Kan de ene school een jongere écht het
passende onderwijs niet bieden, dan moeten de scholen
binnen het samenwerkingsverband overleggen binnen welke
school de leerling wel zou kunnen passen.

Passend onderwijs   alles is leren
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... Een leerarrangement is
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tussen
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• 02. Het leerarrangement

Het begrip Passend Onderwijs wordt concreet gemaakt door
het maken van leerarrangementen voor iedere leerling. Een
leerarrangement is een specifiek onderwijsaanbod. Een
onderwijsaanbod, inclusief extra ondersteuning als dat nodig
is. Het wordt samengesteld op basis van:
• de onderwijsbehoefte van de jongere én
• het onderwijsaanbod vanuit de school.

Een leerarrangement is een match tussen betekenisvol
en zinvol onderwijs
Iedere jongere heeft zijn eigen talent en leermogelijkheden en
de daaruit voortkomende onderwijsbehoefte. Als het onderwijs
daarop aansluit noemen we het onderwijs betekenisvol.
Iedere school heeft zijn eigen onderwijsaanbod bestaande uit
kennis, methodieken, vakken, leergebieden. Als dit onderwijsaanbod goed gekoppeld wordt aan de leervragen van
jongeren noemen we het onderwijs zinvol.
In het leerarrangement moeten de vraag van de jongere en
het aanbod van de school samenkomen. Dit stelt de school
in staat om het aanbod toe te spitsen op relevante kennis
en vaardigheden. Het is aan de school om de match tussen
betekenisvol en zinvol leren optimaal te laten zijn. Dit vraagt
om een houding waarbij de school niet alleen vóór maar
zoveel mogelijk mét de jongeren onderwijs maakt. Hier gaan
we dieper op in bij de driehoek.

talenten, maatschappelijke vorming en – indien nodig – het
compenseren van leermogelijkheden die ontbreken. Bovendien ondersteunt dit alles doel één, namelijk het halen van
het diploma en opdoen van de juiste kennis en vaardigheden.
Deze vormende doelstellingen zorgen ervoor dat een leerarrangement inclusief is, ze maken dat een arrangement
breder is dan een zorgroute, omdat ze zorg met onderwijs
verbinden. Want: álles is leren!

Leerarrangementen op micro- of macroniveau
Je kunt leerarrangementen ontwerpen op micro- en macroniveau. Een leerarrangement op microniveau is een route
die een kwalificatiedoel dient en die een individuele leerling
met zijn leraar kan afspreken. Bij een leerarrangement op
macroniveau gaat het altijd om een route die zowel kwalificatiedoelen als socialisatiedoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen centraal stelt.

• Voorbeeld van een leerarrangement op
microniveau
De docent wiskunde biedt twee routes aan:
Route 1  de leerlingen werken gedurende vier weken
aan een hoofdstuk over formules. Dit doen zij aan de
hand van de methode Moderne Wiskunde A1 deel 2
Hoofdstuk A2. Per les wordt een paragraaf gedaan.

In het leerarrangement staan kwalificatie-,
socialisatie- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen

Route 2  de inhoud (formules) wordt aangeboden in de

In een leerarrangement worden doelen opgenomen op het
gebied van sociale vaardigheden, kennis en kwalificatie en
een eventueel specifieke begeleidingsbehoefte.
Binnen ieder leerarrangement staan de leerdoelen vast.
Deze worden zowel door de jongere als de school bepaald.
Het gaat daarbij om drie soorten doelen, namelijk:
• kwalificatiedoelen,
• socialisatiedoelen en
• persoonlijke ontwikkelingsdoelen (26).

aantal examenvragen verwerkt.

vorm van een praktische opdracht. Daarin zitten een

De leerlingen kunnen bij geschiedenis kiezen hoe zij het
hoofdstuk doorwerken:
Route 1  zij lezen de teksten en bronnen in de methode
en maken vervolgens de vragen.
Route 2  zij lezen de teksten en bronnen en maken
vervolgens een samenvatting.
Route 3  zij lezen de teksten, bronnen en vragen en
bespreken deze in groepjes met de docent.

Bij kwalificatiedoelen gaat het om het halen van een diploma
en aanleren van de relevante kennis en vaardigheden. De
andere twee doelen, de socialisatie- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen zijn meer pedagogisch of vormend van aard.
Ze dragen bij aan persoonlijke groei, ontwikkelen van eigen

De leerlingen kunnen kiezen hoe zij zich de leerstof
eigen maken. Het beoogde eindresultaat – het leerdoel
– is door de docent bepaald. Binnen de door de docent
gestelde kaders ontstaan verschillende leerroutes (3).
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• Voorbeeld van leerarrangement op macroniveau
Ahmed zit in 3 vmbo. Hij is erg onrustig, neemt niks
serieus, is heel druk en presteert onder zijn niveau.
Na veel straf en herhaaldelijk waarschuwen is de
klas en het docententeam het helemaal zat. Ahmed
wordt overgeplaatst naar de rebound. De reboundvoorziening zit in hetzelfde gebouw. Hier wordt
samen met Ahmed zijn leerarrangement opnieuw
bekeken en aangepast. Naast de bestaande kwalificatiedoelen komen ook persoonlijke doelen en
socialisatiedoelen in beeld. Dat betekent dat Ahmed
verder werkt aan zijn opleidingsprogramma en dat er
aandacht is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Hier-

De weg om de leerdoelen te bereiken kunnen per jongere,
maar ook per school verschillend zijn. De gekozen route is
afhankelijk van de leermogelijkheden en de vormings- en
zorgdoelen van de jongere en het onderwijs/zorgprofiel
van de school. Bij dezelfde leerdoelen kunnen binnen ieder
leerarrangement voor heel verschillende leeractiviteiten en
leeromgevingen gekozen worden. Bijvoorbeeld om specifieke
ondersteuning te kunnen bieden of barrières voor leren weg
te nemen. Denk daarbij op macroniveau aan ‘special classes’,
een reboundvoorziening of ondersteuning door interne en
externe professionals, binnen en buiten de school. Maar
buiten dat kunnen jongeren (op microniveau) ervoor kiezen
om binnen de reguliere les op heel verschillende manieren
de leerstof eigen te maken. Simpelweg omdat hun leerstijlen verschillend zijn.

voor wordt het programma Equip gebruikt. Ahmed
heeft iedere week een voortgangsgesprek met zijn
mentor en wekelijks worden zijn ouders op de hoogte
gebracht. Na 9 weken gaat Ahmed weer terug naar
zijn oude klas.

• Nog een voorbeeld van een leerarrangement
op macroniveau

Type leerarrangement op vier verschillende
schooltypen
De mate waarin leerlingen invloed hebben op de leerdoelen
en de weg die ze kunnen bepalen om die doelen te bereiken
verschilt per school. Scholen kunnen nogal verschillen in:
• de mate van flexibiliteit bij het bepalen van de leeren zorgroute,
• de mate van transparantie bij het formuleren van de
leerdoelen en
• het maken van de match tussen betekenisvol en
zinvol leren.

In een vmbo-TL klas zit John. John is autistisch. Hij
wil het liefst in een gewone klas les hebben, wil geen
uitzondering zijn. Samen met zijn ouders heeft John
een gesprek met zijn mentor. De ouders spreken
vooral hun zorg om John uit. Ze zijn bang dat John
gepest gaat worden in een gewone vmbo-klas. Het
liefst willen ze dat John in een speciale klas komt.
De mentor legt uit dat het belangrijk is om niet altijd
vanuit ‘zorg’ te denken, maar dat het ook om leren

Scholen verschillen immers van elkaar als het gaat om hun
onderwijsvisie, schoolcultuur en -organisatie. We onderscheiden vier type scholen:
1. De school die leerstofgericht is en docent-gestuurd
2. De school die gericht is op het leerproces
3. De individueel gerichte school
4.	De school die gericht is op de levensloopontwikkeling van
de leerling

gaat. Dat de onderwijsbehoefte van John doorslaggevend is. Gezamenlijk ontwerpen zij een arrangement.
Ze spreken met elkaar af hoeveel uren John in de
reguliere klas les zal hebben en hoeveel in de
‘special class’ die de school heeft ingericht.

12
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... Ahmed heeft iedere week een voortgangsgesprek met zijn mentor
en wekelijks worden zijn ouders op de hoogte gebracht.

In de tabel op de volgende pagina kunt u lezen hoe onderwijs, vorming en zorg in deze scholen zijn ingevuld en de
mate waarin ze los staan van elkaar dan wel geïntegreerd
zijn. We vermelden daarbij wat de startvraag is die jongeren
zichzelf kunnen stellen bij het ontwerpen van een leerarrangement en de mate waarin dat leerarrangement
flexibel en betekenisvol kan worden ingevuld.

De kwaliteit van het leerarrangement
Tot slot iets over de kwaliteit van het leerarrangement. Deze
wordt bepaald door de volgende indicatoren. We werken deze
in de volgende hoofdstukken verder uit:
1. De mate waarin er zicht is op de onderwijs- en zorgbehoefte van de jongere.
2. De mate van regievoering door de driehoek school
(mentor) – jongere – ouder/verzorger, en afstemming
tussen aanstuurders en uitvoerders binnen en buiten de
school: wie doet wat, wanneer en hoe?

3. De competenties van de mentoren, docenten, zorgcoördinatoren, afdelingsleiders en het onderwijszorgprofiel van de school.
4. De mate waarin er (een flexibele) afstemming is tussen de
onderwijs- en zorgbehoefte van de jongere en het aanbod
van de school; welke aanpak het beste rekening houdt
met de talenten en leermogelijkheden van de jongere.
5. De mate van integratie tussen onderwijs, vorming en zorg
in de school en daarbuiten.
6. De wijze waarop de verschillende interne en externe
deskundigen elkaar aanvullen en versterken.

... de weg om
leerdoelen te
bereiken kan
variëren ...
Passend onderwijs   alles is leren
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• SCHOOLTYPEN PASSEND ONDERWIJS

Type school

ONDERWIJS



De school bepaalt het leer-

bepalen de invulling van het onderwijs.

arrangement. De ambitie en

• De kerndoelen en eindexamentermen zijn

competentie van de jongere

• De inhoud van de vakken en leerprestaties

1.



Leerstofgericht en
docentgestuurd

richtinggevend.




De school bepaalt het leerarrange-

leerproces.

ment en houdt in de uitvoering en



• In de klas kunnen jongeren op verschil-

Leerproces gericht

‘matchen’ hiermee al dan niet.

• Het leertempo is voor iedereen gelijk.

• De docent is ook begeleider van het

2.

Leerarrangement

lende manieren leren en aan de leerstof

begeleiding rekening met verschillen tussen leerlingen.

werken.



Het leerarrangement geeft vorm

tussen leerlingen.

aan de onderwijsbehoefte van de

• School houdt rekening met verschillen

3.



• Het onderwijs is flexibel en gericht op indi-

‘OP MAAT’

viduele leer- en opvoedingsvraagstukken.



• De jongere leert zijn eigen ontwikkeling
te sturen (portfolio) ondersteund door een

jongere en richt zich op alle drie de
leerdoelen: de kwalificatiedoelen,
de socialisatiedoelen en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

kernteam.



• School richt zich op de cognitieve ontwikkeling én op het opgroeien en ingroeien.



Leerarrangementen worden op

centraal.

maat gemaakt waarbij de levens-

• Opgroeien & ingroeien van de jongere staan

4.



• De aangeboden programma’s zijn gericht

Levensloop
gericht

op doorlopende levensloopbaan-

loopbaan van de jongere en zijn
onderwijsbehoefte centraal staan.

ontwikkeling van jongeren



• Er wordt samengewerkt met zorgen maatschappelijke instellingen.

(vrij uitgewerkt op basis van Bron 12 en het concept onderwijsbehoeften en schoolprofiel van Jan Hooiveld, APS)
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Alle schooltypen op een rij.

Startvragen



•W
 elk curriculum kan ik aan?
•W
 at is mijn niveau?
•W
 at is het hoogst haalbare?
• Wat kan ik?

Zorg gescheiden of geïntegreerd

•

• Wat is mijn ambitie?

Type 1 vragen en vragen als:



•H
 oe kunnen begeleiding en

wie ‘afhaakt’ wordt door de zorgspecialist apart genomen en weer
‘op niveau’ gebracht.

•

Kinderen met gedragsproblemen gaan uiteindelijk de school uit.

•

Gestandaardiseerde zorgprocedures lopen parallel aan het onderwijsproces.
De zorg wordt aangestuurd door de zorgcoördinator en uitgevoerd door het

•

interne zorgteam.

• Hoe leer ik?

• Wat wil ik kunnen?

Onderwijs en zorg- cq. begeleidingsactiviteiten worden gescheiden:

•
•

Het zorgteam regisseert parallelle zorgtrajecten gericht op één leerling.
De jongere maakt afspraken met de docent over de manier van leren. Bij

werkvormen worden aanpast aan

stagnatie neemt de docent het initiatief tot een gesprek. Zonodig wordt de

mijn manier van leren?

mentor of het zorgteam ingeschakeld. Dit ‘zorgproces’ wordt aangestuurd
middels handelingsplannen.

Type 1 en 2 vragen en vragen als:


•W
 at zijn mijn leervragen binnen en

•

Kinderen met gedragsproblemen komen in aparte groepen.

•

Onderwijs, vorming en zorg worden geïntegreerd door vorming van kernteams, waar docenten en (zorg)specialisten gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor het onderwijsprogramma.

• Wat kan ik willen?

buiten het curriculum?



•
•

• Wat zijn mijn persoonlijke

Het kernteam stemt het werk af met de jongere en zijn ouders of verzorgers.
Kinderen met gedragsproblemen hebben een eigen programma, dat onder
andere gericht is op sociale integratie.

leervragen?

Type 1, 2 en 3 vragen en vragen als:



• Wat kom ik hier doen op school en

•

De school werkt vanuit een integrale oriëntatie, waarbij het leren de grenzen

•

De school werkt samen met externe partners als jeugdzorg, politie,

van de eigen school overstijgt.

waar wil ik aan werken?


•W
 at kan ik goed?
•W
 at wil ik (nog) leren?
•W
 at kan ik leren?

maatschappelijk werk, maar ook van sportverenigingen, buurthuizen,

• Wat doe ik graag?

bedrijven, afnemende scholen (een boveninstitutionele samenwerking)

•

De keten van verschillende instanties die samen het onderwijs, de vorming
en de zorg vormgeven, hebben gezamenlijke uitgangspunten over leren en
opvoeden van jongeren.

•

De regie van zorg en onderwijs ligt bij de driehoek. (jongere, school, ouder/
betekenisvolle volwassene)
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... In de
interactie
tussen de
jongere en de
leraar wordt
de onderwijsbehoefte van
de jongere
zichtbaar.
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• 03. Onderwijsbehoeften vaststellen

Wat heeft een jongere nodig om een bepaald leerdoel te bereiken? Oftewel: wat is zijn onderwijsbehoefte? Het leerdoel
van de jongere is van tevoren vastgesteld, bijvoorbeeld in
een methode of in een leerlijn, maar de weg er naartoe is
flexibel, de leerling heeft meerdere mogelijkheden om zijn
doel te bereiken. De vraag is welke weg hem het beste past.
De onderwijsbehoefte moet worden vastgesteld voordat een
goed leerarrangement kan worden gemaakt.
Bij onderwijsbehoeften gaat het om drie belangrijke
factoren:
• Wat kan de jongere leren. Wat zijn z’n talenten en
leermogelijkheden, wat heeft hij te ontwikkelen en te
compenseren.
• Hoe kan de leerling leren. Wat heeft hij nodig om het leren
te optimaliseren? Wat is zijn leerstijl en hoe kun je daar
bij aansluiten. Hierbij kun je denken aan de werkwijze,
methodiek, manier van leren etc.
• In welke omstandigheden kan de leerling leren (ruimte,
licht, geluid, contact...). Welke belemmeringen heeft de
jongere en op welke manier kunnen die gecompenseerd,
vermeden of aangepakt worden (middelen, extra training,
medicatie…).

In de interactie tussen de jongere en de leraar wordt de
onderwijsbehoefte van de jongere zichtbaar. Interactie vormt
samen met observatie en dialoog het vertrekpunt van de
leerlingbegeleiding. Een instrument waarmee docenten en
mentoren de dialoog met de leerling kunnen vormgeven is
het ‘mentorboard’ dat APS ontwikkeld heeft.

• Twee voorbeelden
Een docent, een moeder en een leerling zitten om tafel.
De leerling heeft een werkstuk gemaakt met als titel:
‘wie ben ik?’ De moeder is totaal onder de indruk. ‘Heb
jij dat gemaakt?’ vraagt ze vol ongeloof aan haar dochter. De dochter knikt trots.
‘Waar wil je de komende tijd aan werken?’ vraagt de
docent vervolgens aan het meisje. ‘Ik zou graag een
modeopleiding gaan volgen’, antwoordt het meisje. De
docent en het meisje en de moeder maken afspraken
hoe dit meisje zich kan oriënteren op een modeopleiding. Ze krijgt hiervoor hele gerichte opdrachten. Daarnaast maken ze ook afspraken over haar opleidingsprogramma; welke vakken en sociale competenties zij

Onderwijsbehoeften gelden altijd voor een korte termijn. Na
verloop van tijd moeten ze weer opnieuw worden vastgesteld.
(bron: Jan Hooiveld, APS)

nodig heeft voor deze opleiding. Aan het eind van het
gesprek gaan de mentor, de moeder en haar dochter
heel tevreden uit elkaar. De moeder is erg trots op haar
dochter. Ze belooft haar te helpen daar waar nodig. De

Onderwijsbehoefte in kaart brengen en de rol van
de docent

dochter straalt. Er is meer vertrouwen ontstaan.

Elke jongere komt als uniek persoon met zijn eigen voorgeschiedenis de school binnen. Het is de taak van de leraar om
de impliciete onderwijsbehoefte van de jongere zichtbaar te
maken (5). De jongere is niet altijd in staat om helder te
formuleren wat hij verwacht van het onderwijs, waar zijn
kwaliteiten en leermogelijkheden liggen en waar hij begeleiding zou willen ontvangen. Bovendien zij jongeren vaak
geneigd niet te veel van zichzelf te eisen. Zolang het comfortabel blijft, is het goed. Voor de docent is het de kunst de
jongere uit te dagen en er voor te zorgen dat hij uit zijn comfortzone komt. Belangrijk hierbij is dat de docent zich voortdurend realiseert welk doel hij nastreeft met de jongere, en
wat de jongere nodig heeft om het leren te optimaliseren. Dit
alles vraagt een open houding van de leraar en de school.

Soraira volgt de ISK klas. Zij gaat nu beginnen in de
talentenklas op het vmbo. Soraira is heel goed in
dansen. Het is haar lust en haar leven. Op het vmbo
wordt samen met haar en haar ouders vastgesteld
wat zij nodig heeft om haar talent verder uit te bouwen
en om te werken aan haar opleiding. Elke drie weken
is er opnieuw een gesprek in de driehoek. Leerlingen
moeten elke keer opnieuw vertellen waar ze goed in zijn
en wat ze nodig hebben om nog beter te worden. Drie
onderwerpen staan altijd centraal in deze gesprekken:
sociale emotionele competenties, talent en toekomst.
Soraira voelt zich als een vis in het water. Als ze leren
kan afwisselen met dansen dan is het leerarrangement
voor haar helemaal goed!
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... DE DRIEHOEK
MAAKT EEN VERBINDING TUSSEN
SCHOOL, DE LEEFWERELD EN DE
JONGERE ZELF.
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... De ouders van Maarten, een begeleider van de genoemde
voorziening en Maarten zelf maken samen een (leer)arrangement.

• 04. De driehoek

Als we willen komen tot een passend leerarrangement voor
elke jongeren zijn drie partijen belangrijk:
• de jongere
• de school
• de opvoeder.

Maarten is 15 en is van twee scholen afgestuurd. Hij
past niet in een schoolstructuur zegt hij zelf, maar hij is
nog leerplichtig. De ouders van Maarten zitten met hun
handen in het haar en Maarten weet het zelf ook niet
meer. Hij meldt zich aan bij een 24-uurs voorziening.

We noemen dit de driehoek. Door in de driehoek te werken
bereik je meerdere doelen.

Dit is een campus die jongeren een plek biedt binnen
een gemeenschap, waar zij actief participeren, leren en
ervaren dat hun aanwezigheid en bijdrage er toe doet.

De driehoek zorgt voor passende individuele
leerarrangementen

De ouders van Maarten, een begeleider van de

Tot voor kort speelden bij het ontwerpen van passend onderwijs vooral de mentor en de zorgcoördinator een belangrijke rol. Maar als je passend onderwijs ziet als onderwijs
dat uitgaat van de onderwijsbehoefte van jongeren en zijn
hulpvragen, dan is deze aanpak niet toereikend. Dan is het
belangrijk dat de jongeren zelf, de ouders, leraren en de
interne en externe specialisten gezamenlijk bijdragen aan
de invulling van het leerarrangement. Met z’n allen ken je de
jongere tenslotte het best.

arrangement. Maarten werkt daar verder aan de op-

voorziening en Maarten zelf maken samen een (leer)
leiding waarmee hij bezig was en aan zijn persoonlijke
ontwikkeling. Op de campus heeft hij ook andere taken
zoals tafel dekken en schoonmaken. Elke avond is er
een mogelijkheid om mee te doen aan ontspanningsactiviteiten. Daarnaast gaat Maarten leren boxen; daar
kan hij een hoop agressie kwijt. In het weekend gaat hij
naar huis en één keer per drie weken is er een gesprek
in de driehoek. Op deze manier blijven ook ouders verbonden bij zijn ontwikkeling. Het is niet altijd makkelijk

De driehoek versterkt het primaire proces

voor Maarten. Hij gaat door diepe dalen, maar komt er

Binnen de driehoek worden leerarrangementen vormgegeven voor de jongere en zijn of haar onderwijsbehoefte.
Door in de driehoek te werken, is de expertise van de specialisten bovendien niet alleen gericht op de jongere zelf, maar
profiteren ook de andere partijen van hun kennis. Dus niet
alleen de jongeren, maar ook docenten, mentoren, ouders,
interne en externe specialisten vergroten door directer
samen te werken hun competenties. Dit versterkt hun
opvoedende en onderwijsgevende rol, wat bijdraagt aan de
versterking van het gehele primaire proces.

uiteindelijk goed uit. Hij haalt zijn havo-diploma en er
wordt met hem georiënteerd op een vervolgopleiding.

Ronald van Leeuwen van het Auris College Utrecht
constateert dat leerlingen met een cluster 2-indicatie
maar twee mogelijkheden voor voortgezet onderwijs
hebben: speciaal onderwijs of regulier onderwijs met
ambulante begeleiding. Hij schetst vervolgens een

De driehoek verbindt de school, de jongere en
zijn leefwereld

derde mogelijkheid: het voortgezet onderwijs-extra.

Een ander krachtig voordeel van de driehoek is dat deze een
verbinding mogelijk maakt tussen school, de leefwereld en
de jongere zelf. Een effectieve ondersteuning van de jongeren
vereist samenwerking en afstemming tussen de betrokkenen
binnen de verschillende domeinen (6).

waar dagelijks een cluster 2-specialist aanwezig is.

Dit is onderwijs aan een reguliere school dicht bij huis,
Deze geeft maatwerkondersteuning aan leerlingen,
leerkrachten en het team. Hulp is concreet, vraaggericht en meteen aanwezig op het moment dat daar
behoefte aan is. De specialist valt onder Auris, maar
de dagelijkse aansturing ligt bij de schoolleiding van de
reguliere school (15).
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Werken in de driehoek vraagt de volgende competenties van ouders:
•	Aandacht voor en betrokkenheid bij schoolervaringen en
schoolprestaties van jongeren.
• Bereidheid tot samenwerken met school en zich houden aan
afspraken die gemaakt worden.
•	Reflectie op eigen opvoedingsgedrag en deze durven inbrengen
en feedback daarover kunnen ontvangen.

De rol van de jongere binnen de driehoek:
De jongere moet binnen de eisen van de opleiding die de
jongere volgt, eigen leerbehoeften en leerwensen duidelijk
zien te krijgen. Wat wil een leerling bereiken, hoe komen
zijn kwaliteiten en talenten het best tot ontwikkeling en wat
heeft hij nodig om dat te bereiken. Dat lukt een jongere niet
zo maar, daar heeft hij een mentor en ouders bij nodig die de
goede vragen stelt en de goede context creëert.
Naarmate de jongere ouder wordt zal zijn aandeel in het
driehoeksverband toenemen. De jongere zal beter in staat
zijn om zijn onderwijsbehoefte te formuleren en zal meer in
staat zijn om het leerarrangement mede vorm te geven.
De rol van de school binnen de driehoek:
De school wordt binnen de driehoek vertegenwoordigd door
de mentor. De mentor wordt tegenwoordig gezien als organisator en begeleider van leerprocessen of ontwikkelingsprocessen van de leerlingen (23). Over welke competenties
moet een mentor beschikken:
• De mentor kan een vertrouwensband met de jongere
creëren. Dat is van belang om een goed gesprek op
gang te kunnen brengen. Als er sprake is van wederzijds vertrouwen dan kunnen jongeren vrijuit spreken
over bepaalde behoeftes en gevoelens. Door wederzijds
vertrouwen ontstaat er tevens gezamenlijke verant

woordelijkheid van de leerling en de mentor voor bepaalde
zaken (5). Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een basis
voor handelen.
• De mentor kan de goede vragen stellen en kan feedback
geven, zodat reflectie bij de jongeren op gang komt en zodat
de mentor inzicht krijgt in wat de leerlingen bezig houdt.
• De mentor is een sensitief persoon.
• De mentor signaleert binnen het primaire proces op
welk(e) gebied(en) een leerling specifieke onder
steuning nodig heeft. Op sommige momenten zal dit
signaleren op een indirecte manier verlopen door overleg
met andere docenten en ouders. Op andere momenten
kan dat door middel van observatie van het gedrag van
de leerling in de klas.
• De mentor is aanspreekpunt voor leraren, zodat leraren
op de hoogte zijn van de extra ondersteuning van de jongeren en daar hun interventies op kunnen afstemmen.
• De mentor is daarnaast ook aanspreekpunt voor andere
geledingen: ouders, teamleider, zorgcoördinator,
interne en externe zorgprofessionals. Hij is de ‘spil’ van
de begeleiding.
• In de driehoek kan een mentor verbinden en begrenzen.

De ideale mentor is een sensitief persoon met de volgende competenties
De mentor
creëert een vertrouwenswband met de jongere

Als er sprake is van wederzijds vertrouwen dan kunnen
jongeren vrijuit spreken over bepaalde behoeftes en
gevoelens. Door wederzijds vertrouwen ontstaat er ook
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerling en de
mentor voor bepaalde zaken (5). Deze gedeelde verantwoordelijkheid is een basis voor handelen.

stelt de goede vragen stellen en geeft feedback

Als de reflectie bij de jongeren op gang komt krijgt de
mentor inzicht in wat de leerlingen bezig houdt.

signaleert binnen het primaire proces op welk(e) gebied(en)

Signaleren kan op een indirecte manier door overleg met

een leerling specifieke ondersteuning nodig heeft.

andere docenten en ouders of door middel van observatie
van het gedrag van de leerling in de klas.
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Als er sprake is
van wederzijds
vertrouwen
dan kunnen
jongeren vrijuit
spreken over
bepaalde
behoeftes en
gevoelens.
De rol van de opvoeder binnen de driehoek
Omdat de ouders de eerste verantwoordelijken voor hun kind
zijn en zij hun kind het beste kennen, is het van groot belang
om de ouders te betrekken bij het passend maken van een
leerarrangement van jongeren. Hun kennis en vaardigheden
kunnen gebruikt worden om, samen met professionals, het
kind te ondersteunen. Ook voelen leerkrachten zich moreel
en praktisch gesteund door samenwerking met ouders (21).

Het is overigens raadzaam om te onderzoeken of een
driehoeksgespek de veiligheid biedt die de jongere nodig
heeft om zichzelf te kunnen zijn. Het is aan de school om dit
samen met de jongere te bekijken. Besproken kan worden of
de jongeren liever een andere ‘derde persoon’ als gesprekspartner kiest. Wees daarbij wel bewust van gevoelens van
loyaliteit bij de jongere ten aanzien van de ouders.
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... De eerste
weken wist ik
niet hoe ik ze
kon bereiken...’
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• 05. De drie domeinen van een leerarrangement

In het leerarrangement komen drie doelen aan bod: de
persoonlijke ontwikkelingsdoelen, de socialisatie- en kwalificatiedoelen. Deze drie doelen bestrijken drie domeinen (10):
• ik: de binnen wereld
• ik en de ander: de leefwereld
• ik en de samenleving:
sociaal-maatschappelijke instituties
We laveren in het dagelijks leven voortdurend tussen deze
drie ‘sferen’: de persoonlijke sfeer (de binnenwereld),
de privésfeer en de publieke sfeer (de leefwereld) en de
politiek-maatschappelijke sfeer (sociaal-maatschappelijke
instituties)

• Twee citaten die verwijzen naar leerinhouden van
de drie bovengenoemde domeinen
Kinderen met autisme kunnen op sommige vlakken
heel goed meekomen, maar op het sociale vlak juist
helemaal niet. De eerste weken wist ik niet hoe ik ze
kon bereiken.. (16)
Naast het (reguliere) onderwijsprogramma is er aandacht voor gedragsbeïnvloeding, door te werken met

Ik: de binnenwereld
In dit domein gaat het om identiteitsontwikkeling, zelfstandig kunnen functioneren, talenten ontplooien en
gelukkig worden. Jongeren in het voortgezet onderwijs bevinden zich in een ontwikkelingsfase waarin zij sterk gericht
zijn op zichzelf (in relatie tot de ander.) Dat is belangrijk met
het oog op de ontwikkeling van burgerschap, omdat je je pas
kunt verhouden tot de ander als je weet wie je zelf bent en
wat je zelf wil en kan.

Ik en de ander: de leefwereld
Dagelijks doen jongeren ervaringen op met anderen in hun
leefwereld. Ze gaan naar school, hangen met vrienden op het
plein in de buurt, ze chatten, voetballen met de jongens van
het voetbalteam, gaan naar de moskee met familieleden en
ze kijken thuis televisie met het gezin. Dit kunnen ervaringen
zijn die essentieel zijn voor opgroeien en ingroeien. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met conflicten met anderen? Hoe maak
je vrienden? Hoe wordt je echt lid van een groep? Hoe leer
je gebruik maken van de voorzieningen in de school en in
de buurt? Hoe leer je verantwoordelijkheid nemen voor de
directe leefomgeving? Hoe ga je om met verschillen tussen
mensen? In dit domein leren jongeren zich bijvoorbeeld verplaatsen in de motieven van anderen (empathie, tolerantie),
geweldloos meningsverschillen oplossen, omgaan met culturele verschillen, een ander helpen en grenzen accepteren.

concentratieoefeningen en weerbaarheidtrainingen
met programma’s als Rots & Water, Equip en Outdoor.
Ook is er, indien nodig, aandacht voor een “vriendenprogramma”. Hierbij leer je hoe je “de goede vrienden
maakt in plaats van “de verkeerde”… (2)

Ik en de samenleving: sociaal-maatschappelijke
instituties
In dit domein gaat het om geïnstitutionaliseerde kennis.
Deze kennis komt aan de orde in de traditionele (school)
vakken, zoals taal, rekenen, wiskunde, maatschappijleer,
aardrijkskunde, recht. Het is kennis die we nodig hebben om
te kunnen functioneren in de maatschappij.
Dit domein is het meest abstract en staat het verst af van
de belevingswereld van jongeren. Het is de kunst om de
abstracte leerinhouden voor hen betekenisvol te maken;
dat is overigens iets anders dan het onderwijs leuk maken.
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... Passend
moet je
zoeken binnen
de visie, de
cultuur en de
mogelijkheden
van de school.
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• 6. Passend onderwijs: onze ervaringen

In de afgelopen periode hebben we met veel scholen meer
of minder meegewerkt rond dit thema. Op diverse scholen
wordt op dit moment zowel op microniveau (in de lessen)
als op macroniveau (schooloverstijgend) al hard gewerkt
aan het vormgeven van leerarrangementen. We zijn daarin
verschillende vormen van leerarrangementen tegengekomen: een reboundvoorziening, 24 uurs opvang, didactische differentiatie binnen de groepen en tijdelijke
special classes. De kwaliteit van een leerarrangement is
voor een groot deel afhankelijk van de competenties van de
betrokkenen.
We hebben gezien dat er op verschillende manieren samengewerkt wordt tussen onderwijs en het zorgcircuit. Wanneer
er geen gedeelde visie is, leidt dit tot minder geïntegreerde
traject voor jongeren. Trajecten waarin onderwijs en zorg
zich gescheiden van elkaar afspelen. We pleiten dan ook
voor gezamenlijke visieontwikkeling van onderwijs en
hulpverlening.
We hebben ook gezien dat er op verschillende manier wordt
samengewerkt tussen scholen onderling. Bij goed onderling
overleg is er meestal binnen een samenwerkingsverband
van scholen voor iedere leerling een goede plek. Het is belangrijk dat scholen leren overleggen met elkaar om ervoor
te zorgen dat alle kinderen plek hebben op de goede school.
Dat vraagt helderheid over hun onderwijs-zorgprofiel.
Daarnaast hangt de manier waarop passend onderwijs
vorm krijgt sterk samen met ‘het type’ school. In die zin is
er ook geen vaste vorm aan te geven. We realiseren ons dat
er een spanning bestaat tussen de door ons gegeven visie
en de weerbarstige werkelijkheid. Het type school bepaalt
tenslotte de vormgeving van passend onderwijs.
Passend moet je zoeken binnen de visie, de cultuur en de
mogelijkheden van de school.
Wanneer de school en de docenten pedagogisch en didactisch hun werk naar behoren doen profiteert 85% van de
jongeren daarvan. En daar ligt het beginpunt van passend
onderwijs.
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