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1. Inleiding 

 

De tekst in dit schoolondersteuningsprofiel is grotendeels opgesteld met behulp van het “Rapport audit  
Onderwijsondersteuningsaanbod IVO voortgezet (speciaal) onderwijs”. Dit rapport is opgesteld door 
drs. Jeroen Schuitert van de M&O groep op 20 april 2012. Op 11 november 2015 is dit rapport 
geactualiseerd en omgezet in het schoolondersteuningsprofiel voor ZMLK De Lelie. 

 

In het kader van Passend Onderwijs worden nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
gevormd. Die samenwerkingsverbanden krijgen als taak om de lichtere en zwaardere ondersteuning 
binnen het samenwerkingsverband op een zodanige wijze te organiseren dat er sprake is van een 
dekkend netwerk. De samenwerkingsverbanden brengen daarvoor de ondersteuningsprofielen van 
de reguliere scholen in beeld. Echter ook de onderwijs ondersteuningsarrangementen (ooa’s) die 
door speciale voorzieningen worden aangeboden spelen een belangrijke rol in het dekkende netwerk. 
Het gaat daarbij om het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Vanuit het 
samenwerkingsverband gezien zijn de genoemde scholen leveranciers van onderwijs 
ondersteuningsarrangementen. Om te beoordelen of het samenwerkingsverband een dekkend 
netwerk heeft, moet zij weten welke ooa’s binnen het gebied beschikbaar zijn en welke ontbreken. Als 
duidelijk is welke ooa’s ontbreken staat het samenwerkingsverband voor een beleidskeuze: 
 

Leerlingen naar een voorziening buiten het samenwerkingsverband sturen dat wel zo’n 
ooa beschikbaar heeft (nadeel: reisafstand en afrekenen via grensverkeer).  
Gekoppeld aan een reguliere school of een bestaande speciale school een nieuw ooa 
inrichten (voordeel: thuis nabij; nadeel: kwaliteitsvraagstuk).  

De opbrengsten van de afgenomen audits in de reguliere scholen en de speciale voorzieningen 
bieden de basis voor beleidsbeslissingen van de samenwerkingsverbanden. 
 

De school1 is een speciale voorziening en als zodanig aanbieder van ooa’s voor een smallere of 
bredere doelgroep. Om onze school als aanbieder van ooa’s te karakteriseren maken we 
onderscheid tussen een zogenaamde doelgroepenschool en een integratieve voorziening.  
De doelgroepenschool richt zich op een specifieke doelgroep zoals leerlingen met een lichamelijk 
beperking, een verstandelijke beperking, langdurig zieken etc… Veel speciale scholen zullen 
doelgroepenschool zijn en er in de toekomst regelmatig ook voor kiezen om doelgroepenschool 
te blijven. Onder passend onderwijs blijft deze keuze mogelijk.  
Er zullen echter ook speciale scholen zijn die meer vraaggestuurd willen gaan werken. Zij worden 
wat we noemen een integratieve voorziening. De voorzieningen op de 5 velden worden ook 
vraaggericht ingezet. Er zijn meerdere specialismen binnen deze school beschikbaar en de school is 
in staat om haar voorzieningen als het ware om de reguliere voorzieningen heen te brengen.  
De audit bij speciale voorzieningen was gericht op het geven van een beschrijving van het huidige 
arrangement en een indicatie van mogelijkheden voor verbreding of verdieping van dat arrangement. 
Net als bij het regulier onderwijs laat het arrangement zich beschrijven op de 5 velden en is het 
onderwijsconcept als onderlegger voor deze velden van groot belang. Het gaat om de volgende vijf 
velden:  
1. De hoeveelheid aandacht/handen in de groep  
2. Speciale onderwijsmaterialen  
3. De ruimtelijke omgeving  
4. Expertise  
5. Samenwerking met externe instanties die zich ook met de ondersteuning van het kind 

bezig houden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ‘school’ wordt steeds bedoeld ‘school of andere eenheid 
van onderwijszorg’, in dit geval ZMLK ‘De Lelie’… 

 
Schoolondersteuningsprofiel ZMLK De Lelie 2015-2016 Pagina 3 



2. Het gehanteerde onderwijsconcept binnen de school 

 

Korte impressie van de school 
 
De Lelie maakt deel uit van stichting EduCare. Onder deze stichting voor Christelijk onderwijs vallen drie 

scholen voor speciaal basisonderwijs, één school voor Praktijkonderwijs en twee scholen voor ZML. De Lelie 

verzorgt het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen van 4 tot 20 jaar met een TLV hoog of laag. De 

school is verdeeld in een SO, een VSO en de locatie Driekansen. Driekansen is een samenwerkingsproject 

tussen De Lelie, Emaus  
College cluster 4 en zorginstelling ’s Heeren Loo. Het is bedoeld voor leerlingen met een speciale 
zorgvraag rond gedragsproblematiek, de zogenaamde ‘zmolk-ers’. Op Driekansen is er sinds augustus 
2015 is er ook een zorg- onderwijsgroep. Er bestaat ook sinds drie jaar een gecombineerde 
onderwijszorggroep in het ODC. Met ingang van 1 augustus 2014 heeft deze groep een plek gekregen 
krijgen binnen de SO-locatie van de school. Door de sterke groei van de afgelopen jaren is de school uit 
het hoofdgebouw gegroeid en nu is het SO gesitueerd in een eigen schoolgebouw. Driekansen heeft 
een gebouw op het terrein van ’s Heeren Loo. Er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw. In het 
nieuwe gebouw komt plaats voor het SO en het VSO.  
In het SO en het VSO is de gemiddelde groepsgrootte 10-12 leerlingen per groep. Driekansen heeft 
groepen met maximaal 7 leerlingen per groep. Elke groep heeft de beschikking over een leerkracht 
en onderwijsassistent, eventueel nog aangevuld met ondersteuning vanuit de zorgverlener Careander 
voor individuele functiebegeleiding en zorghandelingen, zoals sondevoeding, toiletgang en dergelijke 
op basis van PGB of andere zorgindicatie, bijvoorbeeld Zorg in Natura (ZIN). Op Driekansen worden 
ook gedetacheerde mensen vanuit de zorginstelling ’s-Heeren Loo ingezet. 
 
In hoeverre heeft de school te maken met verschillen tussen leerlingen?  
Het cognitieve leerniveau op De Lelie is laag, in verband met de cognitieve beperkingen van de 
leerlingen. Alle leerlingen hebben een TLV hoog of laag. Daarnaast zijn er zowel in het SO als in het VSO 
Cumi-leerlingen. De school hanteert geen officiële ondergrens en heeft veel contact met de 
zorgvoorzieningen, zoals het ODC in verband met de overgang van zorg naar onderwijs. Er wordt per 
leerling bekeken of de mogelijkheden die de school kan bieden passend zijn voor het kind. Soms is de 
school handelingsverlegen als bijvoorbeeld de zorg te intensief is. In overleg met de ouders wordt 
onderzocht wat goed is voor hun kind. De bovengrens voor het cognitief functioneren ligt globaal op een 
IQ van 55. Regelmatig komt een hoger IQ ook voor (tot IQ 70) in het geval van bijkomende 
ondersteunings-behoeften, zoals het sociaal-emotioneel functioneren of speciale behoeften rond gedrag. 
De school stemt de plaatsing van zo’n leerling af met collegascholen en treedt dan in overleg met De 
Wingerd (ZML), het  
Praktijkonderwijs en het SBO. In het geval van de locatie Driekansen is bij de indicatie ook altijd 
een professional betrokken van ’s Heeren Loo Dagbesteding en Observatiecentrum.  
De spreiding op het gebied van leren is dus hoog. Ook heeft men binnen de school te maken met grote 
verschillen in gedrag. In elke groep betreft het wel een aantal leerlingen die hiervoor speciale aandacht 
en begeleiding behoeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het structureren van de dagplanning, 
voorspelbaarheid en veiligheid inbouwen, balans inspanning-ontspanning realiseren, prikkelarme 
leeromgeving creëren en dergelijke. Kenmerkend voor de doelgroep zijn de veel voorkomende 
disharmonische ontwikkelingsprofielen. Daarnaast wordt de school geconfronteerd met leerlingen met 
bijkomende stoornissen met zowel internaliserende als externaliserende problematiek, zoals ADHD, 
ASS, angststoornissen, psychische stoornissen, diverse syndromen en dergelijke.  
Door de grote spreiding op het gebied van speciale behoeften rond gedrag, is het team gericht 

op: begrenzing van het gedrag  
stimulering tot activiteit  
inzicht geven in eigen gedrag en laten ervaren van sociale interacties 

 
Ongeveer 15% van de leerlingen is van allochtone afkomst. De sociaal economische status van de 
gezinnen is een redelijke afspiegeling van de samenleving, alhoewel er een groep ouders herkenbaar 
is met beperkte pedagogische vermogens om de behoeften van hun kind goed te kunnen duiden. 
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Hoe wordt binnen de school op speciale onderwijsbehoeften gereageerd? 

 

Algemeen:  
De school deelt de groepen globaal in op basis van leeftijd. Minstens zo belangrijke criteria zijn 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag van de leerlingen en de mate waarin leerlingen 
met elkaar goed of slecht combineren. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt op het 
VSO de indeling mede bepaald door de te volgen leerroute richting uitstroom.  
Binnen de school kunnen grote verschillen ontstaan op het gebied van de cognitieve ontwikkeling. 
De verschillende afdelingen reageren daarop door te differentiëren met subgroepjes binnen de 
groepen. Twee maal per jaar is er een moment voor het opnieuw samenstellen van de groepen. In 
elke groep wordt er gewerkt met een dagschema en pictogrammen voor de activiteiten. Voor elke 
leerling wordt er een uitstroomprofiel opgesteld en bepaald welke leerroute een leerling gaat volgen 
richting deze verwachte uitstroom.  
De afdelingen werken met de CED-leerlijnen en leerdoelen. In principe komen alle leerlijnen aan 
bod. Het gaat dan om: zintuiglijk motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel 
ontwikkeling, leren leren, ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit, voorbereiding op dagbesteding en arbeid 
(gekoppeld stage uitvoering), omgaan met media, mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, 
rekenen uitstroom Arbeid, Engels, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, Seksuele 
vorming, culturele oriëntatie en creatieve expressie, bewegen en sport en de Plancius leerlijnen met 
stamlijn A en B met de items: sociaal en emotionele ontwikkeling, sensomotoriek, spelontwikkeling, 
taakontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid. 
  
De leerdoelen van de leerlijnen zijn in leerroutes opgenomen en de verwachte uitstroom is voor elke 
leerling beschreven in het het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Daarnaast wordt er per schooljaar 
een individueel leerplan opgesteld met daarin de voor die specifieke leerling te behalen doelen. Zowel 
het OPP als het leerplan worden jaarlijks geëvalueerd met ouders/verzorgers en indien nodig 
bijgesteld. De school maakt gebruik van verschillende manieren om extra aandacht te geven aan de 
leerlingen Dit wordt specifiek gemaakt in het handelingsplan van de leerling. Extra aandacht kan 
gegeven worden door:  

individuele aandacht, in een andere ruimte dan de groep  
individuele aandacht, in dezelfde ruimte, maar apart van de groep 
groepsaandacht in homogene subgroepen  
individuele aandacht geïntegreerd in de groepsaanpak (soms 

met extra ondersteuning vanuit de zorg) 

 

Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP):  
Het ontwikkelingsperspectief is de verwachting die we van de leerling hebben over de uitstroom aan 
het eind van de schoolloopbaan op onze school en het niveau dat de leerling op het moment van 
uitstromen heeft. Het is wettelijk bepaald dat voor alle leerlingen in het onderwijs een 
ontwikkelingsperspectief vastgesteld dient te worden. Het gekozen ontwikkelingsperspectief geeft 
een beeld van het te verwachten leerrendement en bepaalt de leerroute die de leerling volgt 
gedurende zijn/haar schoolloopbaan.  
Er zijn verschillende uitstroommogelijkheden, die afhankelijk zijn van de leerroute die de leerling 
volgt. Voor het SO is dat:  
Leerroute 1: VSO ZML-MG belevingsgericht, 1 op 1, ondersteuning vanuit zorg, zorg-
onderwijs Leerroute 2: VSO ZML-MG kleine groep 2 op 7, ondersteuning vanuit zorg, 
onderwijs-zorg Leerroute 3: VSO ZML  
Leerroute 4: VSO ZML/ Regulier speciaal (voortgezet) 
onderwijs Leerroute 5: Regulier speciaal (voortgezet) onderwijs 
 

Voor het VSO is dat: 
Leerroute 1: ervaringsgerichte dagbesteding (individuele begeleiding)  
Leerroute 2: ervaringsgerichte dagbesteding in kleine groepen  
Leerroute 3: arbeidsmatige dagbesteding in groepen  
Leerroute 4: praktijkonderwijs/ Sociale Werkvoorziening/ arbeidsmarktgericht  
Leerroute 5: vervolgonderwijs (ROC)/ arbeidsmarktgericht 

 

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt bepaald op basis van het gemeten functioneren 
(middels toetsing en/of observatie) op de volgende gebieden: verstandelijke mogelijkheden, sociaal-
emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, ‘leren leren’ (werkhouding en taakgerichtheid), 
mondelinge taal/communicatie, schriftelijke taal, lezen en rekenen. Voor het VSO worden ook de 
gebieden stage en Engels meegenomen. 
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Voor alle schoolgaande leerlingen is de ontwikkeling op het gebied van schoolse vaardigheden 
(taal/lezen en rekenen) belangrijk. Voor leerlingen met een verstandelijke beperking zien we dat het 
niveau van de leerling op sociaal-emotioneel gebied en ‘leren leren’ vaak doorslaggevend is voor het 
ontwikkelingsperspectief. 
 

Afdeling SO:  
Leerkrachten bieden structuur aan en leerlingen worden positief bekrachtigd. Er wordt bijvoorbeeld 
gewerkt met een dagschema met picto’s, time-timer en vaste plekken voor de leerlingen in de kring met 
foto’s op de vloer. De leerkrachten gebruiken vaste routines zoals het in een rij naar binnen en naar 
buiten gaan, wachten tot de naam wordt genoemd, zitten op de bank en dergelijke. Ook de vakleerkracht 
muziek structureert sterk met actie/geen actie, hard/zacht, alleen/samen, stickers op de grond en 
dergelijke.  
Het PAD programma (programma alternatieve denkstrategieën) wordt gebruikt met complimentkaarten en 
PAD-kind van de week. Binnen de groepen wordt er gedifferentieerd door middel van leerroute groepjes. 
Er wordt tijd gecreëerd door een groepje zelfstandig te laten werken, terwijl een ander groepje instructie 
krijgt. 
 

Afdeling VSO:  
In de VSO groepen wordt veel gewerkt met leerroute groepen en soms is dat groepsdoorbrekend. In 
dat geval is er een vast programma met koken, textiel, boodschappen en wonen. De gebruikte 
materialen zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen met veel visuele ondersteuning. Herkenbaar 
was de werkwijze met het directe instructiemodel.  
Stage neemt binnen het VSO een belangrijke plaats in. De stage is als volgt opgebouwd:  

- stageverkenning voor leerlingen van 12 tot 14/15 jaar (oriënterend binnen de school 
met startexcursies)  

- stageverdieping voor leerlingen van 15/16 jaar (buiten de school met begeleiding vanuit 
school op basis van arbeidsinteressetest en voorkeur van de leerling) met startexcursie 

- stage-uitvoering voor leerlingen van 16/20 jaar (extern 1, 2, 3 of 4 dagen per week)  
De genoemde leeftijden worden flexibel gehanteerd op grond van de behoeften van de leerling. Er zijn 8 
profielen, waar onder horeca, groen, administratie, textiel, schoonmaak. De leerlingen ervaren in de 
stageverkenning alle profielen (3 per jaar). Men maakt gebruik van een stagemap en stagecontract. De 
stagebegeleider op de locatie vult wekelijks de evaluatie in. Bij de eindevaluatie van de stageperiode is 
er een overleg tussen de ouders, leerling, werkbegeleider en stagecoördinator omtrent afsluiten of 
continueren van de stage. De leerlingen ‘beoordelen’ de eigen prestaties met behulp van een vragenlijst, 
eventueel met begeleiding van Careander in het geval van belevingsgerichte stages. De leerkracht 
maakt een leerlingenkaart met de sterke punten van de leerling. De basisvaardigheden voor de 
stageplekken worden binnen school geoefend. Productiewerk binnen de school is lastig te organiseren. 
De school kiest er overigens bewust voor niet alles binnen de school te halen, maar gebruik te maken 
van de vele mogelijkheden in de regio.  
De nadruk ligt op dagbestedingswerkplekken. De uitstroom naar arbeid (deels met beperkte loonwaarde 

d.m.v. detachering WSW, UWV of reïntegratie met een jobcoach) bedraagt ongeveer 10%. De rest is 

uitstroom naar dagbesteding zonder loonwaarde, zoals naar groen, horeca, licht productiewerk, beeldende 

vorming, e.d. Er bestaat een regionale samenwerking met de stagecoördinatoren van de collegaschool De 

Wingerd, Careander, ’s Heeren Loo, Philadelphia en MEE. Hier wordt gezamenlijk naar praktische 

oplossingen gezocht, worden stageplekken besproken en gedeeld, komt scholing aan de orde e.d. Ook is het 

mogelijk dat leerlingen de AKA opleiding niveau 1 volgen op het Praktijkonderwijs. 

 

Afdeling Driekansen:  
Er is 1 SO groep en er zijn 2 VSO groepen. Er zijn altijd 2 à 3 begeleiders aanwezig, afkomstig uit de school 
en uit ’s Heeren Loo. Driekansen heeft 4 plaatsbekostigde plekken per jaar voor observatie en crisisopvang. 
De helft van de leerlingen woont in een woonvorm van ’s Heeren Loo. De meeste leerlingen hebben naast de 
clusterindicatie ook een zorgindicatie. De intake wordt gezamenlijk verzorgd door De  
Lelie, Emaus College en ’s Heeren Loo. Het Emaus College heeft qua populatie deels een overlap met 
De Lelie omdat men LVB leerlingen opvangt met een cluster 4 indicatie. Voor de leerlingen met een 
lager ontwikkelingsniveau was er geen passend aanbod in de regio en om die reden is Driekansen als 
gezamenlijk samenwerkingsproject geïnitieerd. Vaak gaat het om thuiszittende leerlingen of leerlingen in 
het observatiecentrum die een schoolgang nog niet aankunnen. Alle leerlingen hebben grote psychische 
problemen, gecombineerd met een verstandelijke beperking. De Lelie levert de leerkrachten en 
teamleider aan, ’s Heeren Loo brengt de assistenten en de locatie in en het Emaus College ondersteunt 
bij de intake. 
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Driekansen heeft inmiddels ervaring opgebouwd om leerlingen op het juiste moment door te plaatsen 
naar reguliere ZML-groepen. Men bouwt daarvoor de noodzakelijke voorwaarden op en er is een 
integratie met de stage van de VSO afdeling. Door de kleinschaligheid, de intensieve zorg en de ruime 
faciliteiten kan men gezamenlijk een passend aanbod realiseren voor deze doelgroep die anders 
tussen de wal en het schip terecht was gekomen. Sinds augustus 2015 is er een onderwijszorggroep 
op locatie Driekansen. 

 

Karakterisering van het onderwijsconcept  
De school is gevraagd ten tijde van de audit het onderwijsconcept te karakteriseren door deze te 
toetsen aan een aantal dimensies. In onderstaand overzicht staan uitersten geformuleerd en de 
vraag is wat het meest van toepassing is op de school. Een ‘1’ betekent sterk in de richting van het 
ene uiterste en een ‘4’ sterk in de richting van het andere uiterste. 

 

Onderwijsconcept 1 2  3 4  

Overdragen van kennis      Zelf ontdekken 
       

Kennis verwerven      Werken met kennis 
       

Klassikaal leren      Individueel en groepsleren 
       

Sturing van het leren door de lkr.      Kinderen sturen eigen leren 
       

Alle leerlingen op bepaald      Maximale uit elke leerling halen 
basisniveau brengen       

Leerstof bepaalt de leerweg      Beginsituatie van de leerling 
      bepaalt de leerweg 

Nadruk op gestructureerde      Nadruk op vrije opdrachten 
opdrachten       

Beoordeling van prestaties o.b.v.      Beoordeling van leervorderingen 
gelijke normering      o.b.v. beginsituatie van leerlingen 

Beoordeling door de leerkracht     Zelfbeoordeling door de leerling 
       

Evaluatie onderwijs o.b.v.      Evaluatie onderwijs o.b.v. 
leervorderingen groep      leervorderingen individuele leerling 

Evaluatie onderwijs door de lkr.      Evaluatie samen met leerlingen 
       
 

Inmiddels is er een ontwikkeling gaande waardoor er een beweging ontstaat waarbij de leerstof 
steeds meer de leerweg bepaalt (passend bij de mogelijkheden van de leerling) en er steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van genormeerde toetsing. 

 

Toelichting:  
De school maakt een ontwikkeling door van overwegend aanbodgestuurd naar meer vraaggestuurd. Men 
wil de leerling meer betrekken bij wat de leerling zelf wil en/of nodig heeft, vooral in het VSO. 
Kennisverwerving wordt als een voorwaarde gezien om vervolgens kennis te kunnen toepassen. De 
praktische context van kennis vindt men van belang. Binnen de school is er vooral sprake van 
groepsleren, hetgeen ook blijkt uit de lesbezoeken. De leerkrachten sturen voornamelijk het leren, 
waarbij men goed in staat is vast te stellen wat de vraag van de leerling is. In het VSO is er meer inbreng 
van de leerling mogelijk en dat krijgt ook een plek in het HP. De school is sterk leerlinggericht en gaat uit 
van de beginsituatie van de leerling. Op basis daarvan wordt de leerroute en uitstroom bepaald, waarbij 
men leerdoelen stelt en passende lesstof zoekt. In het SO worden er vooral gestructureerde opdrachten 
gebruikt. In het VSO is er een opbouw naar meer vrijere opdrachten of verwerking. De school gebruikt 
genormeerde toetsen, maar gebruikt deze alleen om de leerlingen te vergelijken ten opzichte van zichzelf 
en niet om de vorderingen af te zetten tegen een gemiddelde groep. Men werkt met portfolio’s waardoor 
de leerlingen een aandeel kunnen leveren in de beoordeling. In het VSO komen daar de zelfevaluaties bij 
van de stagedoelen en vanuit PAD en STIP. De evaluatie van het onderwijs wordt door de leerkrachten 
gedaan. De school werkt niet met een leerlingenraad. Hierover is in het verleden wel nagedacht, maar dit 
had tot nog toe geen prioriteit in de veelheid van ontwikkelpunten. 
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Conclusie:  
Het schoolteam is leerlinggericht en gaat uit van de beginsituatie van de leerling. Het leeraanbod wordt 
in de komende tijd uitgewerkt in groepsplannen en in de context van de uitstroomprofielen. Daarbij wil 
men de zelfsturing van de leerling versterken. Daarbij kan men meer ruimte gaan geven aan de 
zelfbeoordeling van de leerling en de leerlingen een positie geven in de evaluatie van het onderwijs. 
 

Hoe wordt binnen de school de continuïteit van de onderwijszorg voor elke leerling verzekerd?  
De school werkt met de aanpak van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School). Alle 
kwaliteitsindicatoren in de cellen van het BAS-model zijn beschreven en worden jaarlijks besproken, 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De documenten hebben onder andere betrekking op instructie en 
feedback, interactie, structuur en teamleren. Uitwerkingen hiervan zijn: coöperatief leren, effectieve 
leertijd, kerndoelen en differentiatie, basiscommunicatie, responsiviteit, attributie leerkracht en 
leerling, zelfbeoordeling, inrichting school en lokaal, voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag, teamleren 
en zelfstandige leerhouding. De school stelt op dit moment een alles omvattend kwaliteitshandboek 
samen. 
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3. De voorzieningen op de vijf velden 
 
Wij beschrijven hier de voorzieningen van de school tegen de achtergrond van alle mogelijke 
voorzieningen die op dit moment op scholen, van wat voor soort dan ook, bestaan. In de praktijk 
heeft geen enkele school alle voorzieningen.  
Van reguliere scholen kan, in de huidige verdeling van mensen en middelen onder de schoolsoorten, 
verwacht worden dat zij maar beperkt kunnen ‘scoren’ op deze velden van onderwijs 
ondersteuningsvoorzieningen. Speciale scholen (ook het sbo en opdc’s) kunnen op deze velden 
uitgebreidere arrangementen bieden.  
Vergeleken met het reguliere onderwijs biedt het (voortgezet) speciaal onderwijs in zijn algemeenheid:  
1. Meer aandacht per individuele leerling; 
2. Meer (tijd om) aangepast onderwijsmateriaal (te maken);  
3. Een aangepaste fysieke ruimte;  
4. Specifieke expertise;  
5. Zorg van andere instanties, verweven in het onderwijs. 

 

Voor alle typen speciaal onderwijs gelden de kenmerken 1, 2 en 4. In sommige typen speciaal 
onderwijs zien we bovendien de kenmerken 3 en/of 5. Een verschil tussen sbo en (v)so op de vijf 
velden is, dat het speciaal onderwijs een intensiever en meer verdiept aanbod heeft: nog meer tijd 
per leerling, meer specifieke (op een bepaald type leerling toegesneden) materialen, verder 
aangepaste fysieke ruimten, diepte-expertise op bepaalde terreinen en vaker geïntegreerde 
samenwerking met externe partners.  
Tussen de typen speciaal onderwijs kunnen er flinke verschillen zijn. Een groot verschil zal er zijn 
m.b.t. het veld expertise. Zowel de teamexpertise als de individuele expertise zal vaak 
toegesneden zijn op de beperkingen of stoornissen waarvoor de school altijd bedoeld was. 
 

Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas 

 

De Lelie heeft in elke onderwijsgroep een leerkracht en een onderwijsassistent staan. Door het veelal 

werken in parttime functies kan het aantal mensen per groep groter zijn dan twee. Op de Lelie werken op 

elke locatie een intern begeleider en een teamleider. De Lelie werkt nauw samen met Careander en ’s 

Heerenloo. Deze mensen zijn gekoppeld aan de extra zorgvragen (en zorguren) van de leerlingen. 

Daarnaast kan er na verwijzing van de huisarts ook gebruik worden gemaakt van de fysio- en 

ergotherapeut, de logopediste en speltherapeut. Deze specialismen worden via ’s Heeren Loo de school 

binnen gehaald. Ook zijn er binnen de school twee mensen die zich voornamelijk kunnen richten op het 

organiseren van de stage. De school biedt een plek aan stagiaires van verschillende opleidingen die een 

raakvlak hebben met de doelgroep. 

 

Veld 2: de onderwijsmaterialen  
Het gaat hier alleen om heel specifieke, op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toegesneden, materialen 
(materialen die niet op nagenoeg iedere school aanwezig zijn)! 

 
SO afdeling: Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale didactische 
kenmerken Aangepaste leerlijnen:  

 alternatieve methodes, nl.: Rekenboog ( rekenmethode ZML), Zeggen wat je ziet, Lezen wat je 
kunt (Leesmethode)   

 gericht op zelfredzaamheid, nl.: STIP en gebaren leren, woordenschat opbouwen of een 
systeem via PECS  

 met een lager tempo, veel herhalen, nl.: Zeggen wat je ziet, Lezen wat je kunt ( leesprogramma ) 
Lettervormen aanleren en gebaren; speciale toetsen van CITO ( hink-stap toetsen ) 

 die (veel/snel) lezen vermijden, nl.: lijfelijk ervaren van picto woorden  
 gericht op auditieve informatieverwerking, nl. koptelefoon voor rust en concentratie, computer 

en smartbord, tangles  
 gericht op visuele informatieverwerking, nl.: Smartbord, pictogrammen voor dagritme, veel 

structuur, inrichting klas, gebruik visualisering van tijd, themahoek, werken in thema’s, time-timer.  
 gericht op sensomotorische informatieverwerking, nl.: veel werken met sensomotorisch 

materiaal, Schrijven op Maat; lijfelijk ervaren, veel laten proeven, ruiken, voelen en snoezelen.  
 uitgaand van sterk eigen probleemoplossend vermogen, nl.: aanwezigheidsbord, PAD, pad regels, 

klassenregels, schoolregels, pleinregel, gescheiden buiten spelen, voorspelbaarheid in 
leerkrachtgedrag (BAS) 

 anders, nl.: snoezelruimte ter activering van de leerling maar ook ter rustgeving. 
 

 
Schoolondersteuningsprofiel ZMLK De Lelie 2015-2016 Pagina 9 



 
Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale pedagogische/psychologische 
kenmerken: Onderwijsmaterialen ondersteunend bij: 

 methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl.: PAD, STIP 
 begrenzing van het gedrag, nl.: Regels ( BAS ) Padruimte of PAD stoel in elke klas, PACT-training.  
 uitdaging tot alertheid en activiteit, nl. RUST als uitgangspunt, Special 

Heroes??,uitdagen, stimuleren, herhalen, geduld.  
 het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen, nl.: Portfolio, tussendoelen stellen 

en deze vieren, Dikke duimenkaarten, complimentenlijst, positieve benadering.  
 begrip voor sociale interactie (met de volwassenen en de leeftijdsgenoten in de eigen omgeving), 

nl.: Veel oudercontact, heen en weerschrift dagelijks, oudergesprekken, samenspel bevorderen, 
STIP invoeren; Padlessen  

 anders, nl.: leerplan per kind en OPP, ondersteuning vanuit psycholoog, Commissie van 
begeleiding met MEE begeleiding en arts; 

 
Aanpassingsvermogen aan kindspecifieke fysieke belemmeringen (in aanvulling op de 
didactische materialen)  
Aanwezige materialen (zoals zitballen, ‘sissel’-kussens voor hyperactieve kinderen, fysiotherapeutische 
materialen voor revaliderende kinderen, basis verpleegmaterialen voor langdurig zieke kinderen, MRT-

materialen2 aangepast schrijfmateriaal, aangepast meubilair): Snoezelruimte, Triptrapstoelen, Koptelefoon, 
Gebaren bij elk dagonderdeel en alle lessen, Stabilo pennen, Schrijfbak. 

 
VSO afdeling: Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale didactische 
kenmerken Aangepaste leerlijnen:  

 alternatieve methodes, nl.: rekenboog (ZML methode voor rekenen)   
 gericht op zelfredzaamheid, nl.: Prokaarten, Stip, geldrekenmaterialen, klokkijkmaterialen, 

aangepaste materialen voor wegen en meten, materialen voor boodschappen doen, 
verkeersmethode, oefenen van praktische vaardigheden als strijken, was opvouwen, gebruik 
wasmachine/vaatwasser/droger, jas aan- en uittrekken, veters strikken, tas in- en uitpakken  

 met een lager tempo, veel herhalen, nl.: alle methoden en werkwijzen worden zo 
ingezet, bijvoorbeeld “Spelling in de Lift”, “Leeslijn”, gebruik toetsen speciaal 
basisonderwijs, picto-ondersteuning, inzet timetimers. 

 die (veel/snel) lezen vermijden, nl.: gebruik picto’s en pictowereld, Zeggen wat je ziet, Kijken en  
Kiezen, Lezen wat je kunt, zelfgemaakte materialen bij zaakvakken, smartboardlessen  

 gericht op auditieve informatieverwerking, nl.: inzet computer en digitaal schoolbord, 
aanpassen eigen stem, inzet koptelefoons 

 gericht op visuele informatieverwerking, nl.: picto’s, gebruik klok/timetimer, inrichting van de ruimte  
(prikkelarm, opgeruimd, ordening van de tafels)  

 gericht op sensomotorische informatieverwerking, nl.: voorwerpen de klas inbrengen, 
snoezelen, proeven, ruiken, voelen, schrijfmethode Schrijven op Maat  

 uitgaand van sterk eigen probleemoplossend vermogen, nl.: Pad o.a. emotieborden, padstoel, time-
outplek, stoplicht, hulpblokjes, regels geborgd in Bas  

 anders, nl.: in afscherming werken, eigen pictosysteem per leerling, kort en eenduidige 
opdrachten, koptelefoons, stressballen, tussen lessen door mogen bewegen, individueel werken (al 
vanaf instructie), op niveau werken, LVS 2000/cedleerlijnen, Planciusleerlijnen, op alle locaties 
dezelfde leerlijnen en afspraken, sova/weerbaarheidstraining, cursus seksuele gezondheid i.s.m. 
MEE, kisten seksuele gezondheid, lessen woordenschat, werken met blokvakken, arbeidstoeleiding, 
vrijetijdsgroepjes, individuele plannen van aanpak, zelf ontwikkeld lesmateriaal, smartboardlessen, 
woonlokaal om praktische vaardigheden te oefenen. 

 
Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale pedagogische/psychologische 
kenmerken: Onderwijsmaterialen ondersteunend bij: 

 methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl.: PAD, STIP 
 begrenzing van het gedrag, nl.: duidelijke regels (geborgd in BAS), pact-training.  
 uitdaging tot alertheid en activiteit, nl.: inzet Sportmove, bij alles stimuleren, muziekles, 

fysiotherapie, logopedie 
 het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen, nl.: groepsdoelen stellen, tipkaarten 

 

 
2 MRT=motorische remedial teaching 
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per leerling, portfoliomappen, positief klimaat, veiligheid, belonen voor kleine stapjes, racelezen.  

 begrip voor sociale interactie (met de volwassenen en de leeftijdsgenoten in de eigen omgeving), 
nl.: STIP, sova/weerbaarheidstraining, Rots en Water, vrijetijdsgroepjes, pauzeregels, seksuele 
vorming, protocol sociale media, korte lijntjes met ouders/verzorgers  

 anders, nl.: gebruik SRZ voor pedagogische handelingswijzers, aanwezigheid psycholoog en 
mogelijkheid psychologisch onderzoek, Commissie van Begeleiding, contacten met MEE en 
andere instanties, meer mensen op één groep, kleinere groepen, geen overgangscriteria 
 

 

Aanpassingsvermogen aan kindspecifieke fysieke belemmeringen (in aanvulling op de 
didactische materialen)  
Aanwezige materialen (zoals zitballen, ‘sissel’-kussens voor hyperactieve kinderen, fysiotherapeutische 
materialen voor revaliderende kinderen, basis verpleegmaterialen voor langdurig zieke kinderen, MRT-

materialen3 aangepast schrijfmateriaal, aangepast meubilair): Triptraps, Laptop i.p.v. schrijven (soms), 
Inzet Lamypennen, Inzet Stabilopennen, Materialen voor fysiotherapie  

Stressballen  
Gebruik ondersteunende gebaren bij mondeling taalgebruik 

 

 

Veld 3: de ruimtelijke omgeving  
In de SO afdeling zijn de volgende ruimtes beschikbaar / is voldaan aan de volgende ruimtelijke 
eisen: Voor speciale bewegingsbehoeften  

 time-out ruimte4 
Opmerking:  

1. Er is een snoezelruimte op de locatie Fokko Kortlanglaan.  
2. De locatie Fokko Kortlanglaan  is niet specifiek rolstoeltoegankelijk, maar wel snel 

toegankelijk te maken als het nodig is. De locaties Driekansen en het kinderdagcentrum 
zijn wel rolstoeltoegankelijk. 

 
Voor verzorging en therapie 

 verzorgingsruimte5 

 revalidatie- en therapieruimte (bv. voor fysiotherapie)6 

 omgeving gericht op sensorische beleving (snoezelmuur e.d.) 

 rustruimte7 
 
Opmerking: In alle groepen is een time-outplek; een plek waar leerlingen even tot zichzelf kunnen 
komen na een conflict. Daarnaast hebben we op de locatie Driekansen in elke groep een specifieke 
rustruimte. Deze ruimte is prikkelarm en wordt gebruikt om leerlingen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag even af te zonderen als ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. 
 

Voor speciale leerbehoeften 
 speel-/gymlokaal 
 keuken (voor leerlingen)   

1. Buitenschoolse opvang op woensdagmiddagen, opvang in vakanties in samenwerking 
met Careander op de locatie Fokko Kortlanglaan .  

2. De locatie Driekansen kan op het terrein van de instelling waar hun locatie is gebruik maken 
van het zwembad en de kinderboerderij bezoeken. Ook maken zij gebruik van de gymzaal 
op het terrein.  

3. De SO-groepen kunnen tevens gebruik maken van de keuken of het handvaardigheids-
/technieklokaal van het VSO. 

4. Op de locatie Driekansen is een schuur in gebruik als technieklokaal.  
5. Buitenschoolse opvang op de beide locaties van SO en VSO (georganiseerd door Careander) 

 
3 MRT=motorische remedial teaching  
4 Het kan zijn dat de ruimte nog niet als zodanig is ingericht, maar wel eenvoudig om te vormen is.  

5 Idem  

6 Idem  

7 Idem 
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In de VSO afdeling zijn de volgende ruimtes beschikbaar / is voldaan aan de volgende 
ruimtelijke eisen:  
Voor speciale bewegingsbehoeften 

 rolstoeltoegankelijkheid 

 time-out ruimte8 

 extra grootte van de lokalen, gangen en speel/gymruimten 
 een speelplein met extra kwaliteit  

Opm.: PADstoelen en rustruimte op schoolplein (locatie Thorbeckelaan), rustruimte in lokalen (locatie 
Driekansen), de schoolpleinen zijn duidelijke begrensd en sommige gedeeltes zijn afgeschermd 
d.m.v. een geschilderde lijn. 
 
Voor verzorging en therapie 

 verzorgingsruimte9 

 revalidatie- en therapieruimte (bv. voor fysiotherapie)10 
 

 Voor Driekansen is er mogelijkheid tot gebruik van Snoezelruimte van ’s Heerenloo; 
omgeving gericht op sensorische beleving (snoezelmuur e.d.). De locatie Thorbeckelaan maakt 
incidenteel gebruik van de snoezelruimte in een woonvoorziening in de buurt 

 rustruimte11 
 
Opm.: In alle groepen is een time-outplek; een plek waar leerlingen even tot zichzelf kunnen komen 
na een conflict. Daarnaast hebben we op de locatie Driekansen in elke groep een specifieke 
rustruimte. Deze ruimte is prikkelarm en wordt gebruikt om leerlingen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag even af te zonderen als ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. 
 

Voor speciale leerbehoeften  
 handenarbeidlokaal/atelier/technieklokaal (op de locatie Thorbeckelaan; is ook beschikbaar voor de 

locatie Driekansen en de SO-locatie) 
 speel-/gymlokaal 
 keuken (voor leerlingen) 
 schooltuin 
 dierenverblijf 
 zwembad  
 anders, nl.: woonlokaal, vrijetijdslokaal (op de locatie Thorbeckelaan; is ook beschikbaar voor 

de locatie Driekansen)  
Opm.:  
* Buitenschoolse opvang in samenwerking met Careander op woensdagmiddagen op de 
locatie Kennedylaan en Thorbeckelaan.  
* De leerlingen van Driekansen kunnen gebruik maken van de kinderboerderij, het zwembad en 
de sporthal op het terrein 
 

 

Veld 4: de expertise  
Geïntegreerd in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers is 
aanwezig:  

 Kennis over opvattingen en aanpakken in de onderwijszorg (handelingsgericht werken, werken 
met leerlijnen, onderwijsconcepten gebaseerd op onderwijsbehoeften van leerlingen zoals 
coöperatief leren) 

 Een teamaanpak op gedrag (afspraken op papier en werkend in de praktijk)  
 Competenties om ouders als partner te betrekken bij de onderwijszorg voor hun kind 

Toelichting: De school werkt samen met Careander, ‘s-Heerenloo en Groot Emaus.  
Er is teamexpertise op het gebied van leerkrachtgedrag, geborgd in de BAS documenten. Bij 
Driekansen is er veel expertise op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag. De leerkrachten 
stemmen af met de ouders en werken goed met hen samen. Er is veel contact. De teams hebben 
 
 
8 Het kan zijn dat de ruimte nog niet als zodanig is ingericht, maar wel eenvoudig om te vormen is.  
9 Idem 

10 Idem 

11 Idem 
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structureel intervisie waarbij het eigen leerkrachtgedrag en de organisatie aan de orde komt. Door de 
hele school is er sprake van de visie: de school past zich aan de behoeften van de leerling en niet 
andersom. Alle medewerkers zijn vaardig in het op maat benaderen van de leerling, gesteund door 
handelingswijzers die zijn geborgd in de OPP’s. 
 

Nog niet in de volle breedte aanwezig is: 
 Kennis over onderwijszorgvoorzieningen rond de school en in de regio 

 

De beschikbaarheid van expertise (gecertificeerd) op specifieke gebieden is als volgt:  
Binnenschool Buitenschools, Expertiseveld 

 snel toegankelijk  

Nee Ja Visuele beperkingen 

Nee Ja Auditieve beperkingen 

Ja Ja Spraakmoeilijkheden en taalstoornissen 

Ja Ja Verstandelijke beperkingen 

Ja Ja Motorische beperkingen 

Ja Ja Beperkingen door chronische ziektes 

Ja Ja Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) 

Ja Ja ADHD en ADD 

Ja Ja Angst- en hechtingsstoornissen 

Ja Ja Overige psychiatrische aandoeningen 

Ja Ja Gedragsproblemen 

Nee Ja Dyslexie 

Ja Ja Onderwijsachterstanden andere culturen 

Toelichting:  
Er is sprake van een achterhaalde beeldvorming over de school als school voor DS leerlingen. 
De scholen in het SWV hebben geen beeld van de gedragsproblematieken bij de leerlingen. 
 

 

Veld 5: de samenwerking met andere instanties  
Contacten andere instellingen (SO, VSO en Driekansen):  

 Nooit  Sporadisch  Regelmatig  Vaak GHP12 
          
SMW 

 
Bureau Jeugdzorg 

 
GGD 

 
GGZ 

 
MEE 

 
Kinderziekenhuis 

 
Revalidatiekliniek 

 
Justitiële inrichting 

 
KDC 

 
MKD 

 
Gemeente: brede school 

 
Gemeente: VVE 

 
Gemeente: schakelklassen 

 
Gemeente: ketenzorg 

 

Er bestaat een samenwerking met Careander,’s-Heerenloo en Emaus College in verband met 
Driekansen. Daarnaast is er binnen de eigen stichting EduCare veel samenwerking met het SBO 
en Praktijkonderwijs. 
 
 

 
12 GHP=gemeenschappelijk handelingsplan (één kind, één plan). 
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4. Grenzen en groeimogelijkheden van de school 

 
Een basis voor onderwijs aan leerlingen met diverse onderwijsbehoeften wordt gelegd door het 
onderwijsconcept van de school. Op het gebied van de diversiteit zijn drie kenmerken van het 

onderwijsconcept bepalend: 


 het draagvlak binnen het team, 


 de mate waarin de lesstof dan wel de 

individuele onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is, 


 de mate waarin 
leerkrachten tijdens de les in dialoog met de leerling afstemming zoeken tussen de vraag van de leerling 
en het aanbod van de leerkracht. 

 
Het eerste kenmerk verwijst naar de attituden en opvattingen van de leerkrachten ten aanzien 
van zorgleerlingen in de school en de bereidheid daarop met aanpassingen te reageren.  
Het tweede kenmerk, gericht op het lesprogramma, kan worden gezien als een kwalificering op 
een dimensie van methodegestuurd naar leerlingengestuurd.  
Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode als 

leidraad hanteren13. Leerlingen die onvoldoende uit de voeten kunnen met de standaard methode 
krijgen herhalingsstof, extra instructie of verdiepingsstof – zoals die binnen de methode is gegeven. 
Het gemiddelde niveau en tempo van de standaardmethode is maatgevend. Scholen die dit concept 
welbewust hanteren zijn vaak van opvatting dat ‘een leerling bij de groep houden’ betekent dat de 
leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de leerling met speciale behoeften voor wat betreft zijn 
of haar prestaties zoveel mogelijk bij de gemiddelde groep aan te laten haken.  
Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept afstemmen 
op de specifieke leerlingen die op dat moment samen een klas vormen. De start ligt bij de individuele 
onderwijsbehoeften van leerlingen met hun individuele ontwikkelingslijnen. De leerkracht beheerst 
de kerndoelen en de bijbehorende standaard leerlijnen. Daardoor is hij of zij in staat om vrijelijk af te 
wijken van standaard lesmethoden wanneer de onderwijsbehoefte van de leerling daarom vraagt: de 
leerkracht is in staat de kerndoelen te bereiken via verschillende wegen.  
De werkvormen in de groep zijn vaak heterogeen, waardoor ‘een leerling bij de groep houden’ hier 
een gelijke betekenis heeft voor elke leerling. Bij een dergelijk concept worden veelal ook 
standaardmethoden en methodegebonden toetsen gebruikt, maar dan als middel zonder dat zij direct 
het didactisch en pedagogisch handelen sturen.  
Het derde kenmerk, de dialoog tussen leerkracht en leerling, is typerend voor het voortgezet 
onderwijs waar de leerlingen mondig zijn en er beperkte contacturen zijn tussen meerdere 
leerkrachten en een leerling. De leerling is met de leeftijd in toenemende mate mondig en in staat zelf 
(mee) de regie te voeren over wat hij of zij nodig heeft. Over de onderwijsbehoefte van de leerling is al 
veel bekend, de informatie daarover is te verkrijgen van:  

de leerling 
 

de ouders/verzorgers het 
primair onderwijs  
eventuele betrokken externen  

Individuele leerkrachten binnen het VO zijn nauwelijks in staat de onderwijsbehoefte te bepalen, 
vanwege de korte contacten per week. De basis van de onderwijszorg ligt in de school, de school is 
het niveau waarop in algemene zin (nog niet gespecificeerd naar vakken) de onderwijsbehoefte 
bepaald wordt. Het ‘hart’ van de onderwijszorg ligt echter in de klas, in de dialoog tussen leerkracht en 
leerling, met als inzet de volgende vragen van de leerkracht: ‘Wat heb je nodig van mij?’ en ‘Wat kan 
ik bieden aan jou?’.  
Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn 
verschillen tussen leerlingen op het gebied van leercompetenties, leerstijlen, gedragscompetenties, 
gedragsstijlen, culturele achtergronden en gezinsachtergronden. Leerkrachten op scholen die vooral 
methodegestuurd werken, rekken (naarmate er meer verschillende leerlingen in hun klas zitten) de 
mogelijkheden van hun onderwijsaanbod steeds verder op. Manieren om binnen het 
methodegestuurde concept onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften 
zijn o.a. het groeperen van leerplannen, zelfstandig werken, vergroting van de expertise van de 
leerkracht, incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen, de keuze van 
methodes die heel veel ruimte bieden voor gedifferentieerd werken. 
 
 

 
13 Onderzoek van de SLO wijst uit dat gemiddeld ongeveer tweederde van de lestijd op 
Nederlandse scholen les wordt gegeven met gebruik van standaardlesmethoden. 
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Omdat het uitgangspunt van de les bepaald is door de centrale aanpak van de methode, betekent elke 
nieuwe onderwijsbehoefte een extra aanpassing bij die aanpak. Wanneer veel aanpassingen nodig zijn 
beleeft de leerkracht dit vaak als een stapeling van taken en daarmee als een toenemende belasting.  
Soms uit zich dit door de behoefte van de leerkracht aan steeds meer orde en rust in de klas, om de 
controle te kunnen houden over alle verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Met het 
toenemen van de organisatorische belasting van de leerkracht blijft er minder tijd en energie over 
voor het ter plekke inspelen op specifieke behoeften van leerlingen op het moment dat die zich 
aandienen. Het methodegestuurde onderwijsconcept is begrensd in haar capaciteit om leerlingen met 
andere onderwijsbehoeften op te nemen. In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van de 
school weergegeven in de relatie tussen de mate waarin de lesmethode sturend is en de mate waarin 
diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. Scholen bevinden zich ergens op of onder de 
gebogen lijn. Voor De Lelie ziet dat er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een 
onderwijsconcept, startend bij een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken van 
de methodegestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de 
lesinhoud bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas.  
Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer:  
- de school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen;  
- de school meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs wil kunnen bieden;  
- de leerlingenpopulatie van de school steeds meer divers wordt. 
Toelichting:  
De school gebruikt methoden als een middel. Vaak moeten er aanpassingen worden gemaakt en 
stellen de leerkrachten zelf de middelen samen. Vanuit de CED-leerlijnen worden de passende 
methoden uitgezocht. Men heeft een begin gemaakt om deze leerlijnen toe te schrijven naar de 
uitstroomprofielen. Ook is het team bezig met opbrengstgericht werken.  
De opbrengsten worden berekend door te kijken hoe groot het percentage is wat op niveau 
functioneert en dus op niveau van de leerroute uit kan stromen. 
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Groeimogelijkheden voor de school voor wat betreft het onderwijsconcept: 
 

Vooral binnen het VSO is het mogelijk om meer niveaugroepen samen te stellen op basis 
van de uitstroomprofielen. Dit biedt uitzicht op een betere transfer tussen de stage inhoud en 
de aangeboden theorie binnen de school.  
De stagecoördinatoren geven aan dat er nog winst te behalen valt bij het stimuleren van de 
leerlingen met betrekking tot het zelfstandig reizen met openbaar vervoer. Mits goed begeleid zijn 
de leerlingen tot meer zelfredzaamheid in staat dan het team aanvankelijk denkt.  
De nazorg van de schoolverlaters kan de school beter monitoren om zodoende sneller te 
kunnen bijsturen/ondersteunen als een oud-leerling dreigt vast te lopen. Vooral in het 
geval van een zwakkere thuissituatie ligt hier een risico.  
De intakecommissie van Driekansen heeft veel ervaring in het bepalen van de 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen die zich op het snijvlak van (het oude) cluster 3 
en cluster 4 bevinden. Hiermee kan binnen het SWV de afstand tussen beide clusters 
(verder) worden verkleind. De Commissies van Begeleiding in de regio voeren nu al 
overleg over gezamenlijkheid in dit verband. 

 

Grenzen voor de school voor wat betreft het onderwijsconcept: 
 

De voorziening Driekansen biedt duidelijk een meerwaarde voor een doelgroep die tussen de wal 
en het schip terecht dreigt te komen. Dit blijkt wel uit de aanmeldingen uit andere regio’s zoals 
Utrecht. De voorziening is echter kostbaar. Het SWV ziet momenteel de meerwaarde, maar het is 
de vraag of het SWV deze investering ook voor de lange termijn wil faciliteren.  
De opbrengsten in de heterogenen groepen van de lelie worden berekend door te kijken hoe 
groot het percentage is wat op niveau functioneert en dus op niveau van de leerroute uit kan 
stromen. 

 
Driekansen wordt geconfronteerd met een hoge doorstroom van leerlingen. Dit maakt het 
lastig om tot een zekere groepsvorming te komen. De groepsvorming is twee keer per jaar 
wel nadrukkelijk onderdeel van het lesprogramma. 

 

5. Groeimogelijkheden en grenzen op de vijf velden van voorzieningen 

 

Tot nu toe ging het vooral over de fundering binnen een school voor het omgaan met verschillen 

tussen leerlingen. Die fundering is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet genoeg. Tegemoet 

komen aan speciale onderwijsbehoeften kan niet zonder voldoende voorzieningen. Naarmate een 

school meer leerlingen heeft met speciale onderwijsbehoeften, zullen meer voorzieningen nodig zijn 

op de volgende velden: 
 
- handen in de klas  
- speciale onderwijsmaterialen  
- aangepaste ruimtelijke omgeving  
- teamexpertise en specialistische expertise  
- relaties met organisaties buiten het onderwijs die zich met de leerling bezighouden  
Hierna worden de voorzieningen op de school per veld ingedeeld op basis van de beschrijvingen 
die ook van toepassing zijn voor het regulier onderwijs. 
 

 

Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas  
Veld Setting   

 Binnen de klas Binnen de school 

1. Hoeveelheid Er zijn twee paar handen in de klas,  Er is speciale onderwijszorg door zc, mt, 
aandacht en tijd dc/oa voor intensieve (één-op-één)  mz naar behoefte beschikbaar op 

 begeleiding, op permanente basis  permanente basis (gedurende alle 
 (gedurende de gehele week).  dagen). 

   Er is speciale onderwijszorg door AB-er 
   (gedurende enkele dagen per week). 
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Veld 2: de onderwijsmaterialen  

Veld Setting   

 Binnen de klas Binnen de school 

2. Onderwijs-  Zorgleerlingen hebben zo nodig eigen  Er is een rijk geoutilleerde orthotheek 
materialen  leerlijnen voor de kernvakken, afgeleid  met onderwijsmaterialen beschikbaar die 

  van de kerndoelen.  tegemoet komen aan specifieke 

  Er zijn onderwijsmaterialen  didactische kenmerken, speciale 
  beschikbaar met speciale didactische  pedagogische/psychologische 
  kenmerken, speciale  kenmerken en fysieke/lichamelijke 
  pedagogische/psychologische  kenmerken 
  kenmerken en fysieke/lichamelijke  Er wordt door de hele school gewerkt 
  kenmerken, tegemoetkomend aan  met een speciaal programma voor de 
  kindspecifieke belemmeringen (bijv.  sociaal-emotionele ontwikkeling 
  verpleegmateriaal voor langdurig zieke  (preventief pedagogisch schoolklimaat). 
  kinderen).   

Veld 3: de ruimtelijke omgeving   
Veld Setting   

 Binnen de klas Binnen de school 

3. Ruimtelijke  De lokalen zijn aangepast voor  De binnen- en buitenruimte zijn volledig 
omgeving  leerlingen met speciale bewegings-  aangepast voor leerlingen met speciale 

  behoeften (bijv. rolstoelgebruik), de  bewegingsbehoeften (bijv. 
  lokalen zijn ruim bemeten, bieden  rolstoelgebruik, time-out), voor speciale 
  deelruimtes voor diverse activiteiten.  verzorging (bijv. revalidatie, 
    fysiotherapie) en voor speciale 
    leerbehoeften (bijv. schooltuin). 

    Er zijn meerdere aparte ruimtes met een 
    eigen functie (bijv. voor time-out). 

Veld 4: de expertise     
Veld Setting   

 Binnen de klas Binnen de school 

4. Expertise  Alle leerkrachten hebben kennis en  Het gehele team heeft algemene kennis 

  vaardigheden in het omgaan met  van het omgaan met speciale 
  verschillen, zij weten de dialoog met de  onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. 

  leerling te voeren.  Experts vanuit meerdere disciplines met 
  De dc laten zich voortdurend bij-  betrekking tot alle voorkomende 
  scholen, m.b.v. coaching en ‘training  stoornissen en beperkingen zijn direct 
  on the spot’ (video-interactie-  beschikbaar (bijv. schoolmaat- 
  begeleiding).  schappelijk werker, orthopedagogisch 

  Via externe audits/ex ante  specialist, logopedist, 
  inspectiebezoeken blijven dc scherp.  kinderfysiotherapeut, schoolpsycholoog). 

  De dc zetten vormen van collegiale  Er is een ouderconsulent die belangen 
  consultatie in.  behartigt van ouders, hen wegwijs biedt 

  Er zijjn 5 coteachers binnen de school  in de ‘wereld die zorg heet’ (bijv. bij 

  De AB-er kan kennis en expertise  aanvragen extra voorzieningen). 
  overbrengen   

 
De groeimogelijkheid op het gebied van expertise zit vooral in:  

- Het verspreiden van de verworven expertise binnen Driekansen als het gaat om aanpak van 
moeilijk verstaanbaar gedrag (sensitiviteit op lichaamstaal, reduceren van 
prikkelgevoeligheid, stressverlaging, holdingtechnieken en dergelijke).  

- De inzet van de ambulant begeleider en co-teachers naar het reguliere onderwijs. 
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Veld 5: de samenwerking met andere instanties  

Veld Setting             

 Binnen de klas   Binnen de school      

5. Samenwerking De zc, mt, mz, rt’er en dc werken   Er is op structurele basis intensieve  

met andere intensief samen met professionals van   samenwerking en afstemming met vso 
instanties externe instanties (hogescholen en   en andere zorginstellingen (ook met  

 universiteiten), benutten nieuwe    Bureau Jeugdzorg) voor alle    

 wetenschappelijke inzichten en    zorgleerlingen (bijv. gezamenlijke  

 evidence based behandelings-    bijdrage aan uitvoering van ihp).  

 methoden (na raadpleging databank   Externe experts zijn op afroep    
 Effectieve jeugdinterventies).    beschikbaar (bijv. speltherapeut,  

      faalangsttrainer, maar ook wijkagent,  

      wijkverpleegkundige/schoolarts,  

      leerplichtambtenaar).    

      De school biedt i.s.m. instellingen  
      aantrekkelijke (opvoedings)cursussen  
      aan voor ouders.      

Tabel: Visie van de school op de groeimogelijkheden richting integratieve voorziening    
             

   Doelgroepenschool   Integratieve  

          voorziening  

5 velden van voorzieningen  S  V  B   1  2  3 

Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de        A      
klas         B      

Veld 2: de onderwijsmaterialen        A      

         B      

Veld 3: de ruimtelijke omgeving        A      

         B      

Veld 4: de expertise        A      

(teamgebonden/ persoonsgebonden)        B      

Veld 5: de samenwerking met andere instanties        A      

         B      

Legenda: Visie van de school op de groeimogelijkheden richting integratieve voorziening    

S = Smalle doelgroep, V = Verbrede doelgroep, B = Brede doelgroep          

A) In welke mate organiseert de school/voorziening ooa’s in een integratieve vorm?      
1 = in enige mate, incidenteel, 2 = regelmatig, structureel, 3 = volledig geïntegreerd      

B) In welke mate heeft de school/het MT ambitie om ooa’s integratief vorm te geven?      
1 = in enige mate, maar nog geen concrete ideeën op korte termijn           

2 = duidelijke ambitie om op korte termijn een initiatief te ondernemen          

3 = de ambitie heeft al geleid tot een concreet plan van aanpak/intentieverklaring      

 

Tot slot 

 

De Lelie is te karakteriseren als overwegend een verbrede doelgroepenschool voor zeer moeilijk 
lerenden met structurele samenwerking met het ODC voor de onderwijszorggroep, de speciale 
doelgroep voor ‘zmolkers’ binnen Driekansen en toeleiding naar reguliere arbeid en dagbesteding. 
De school heeft de ambitie om zich, op nader te bepalen onderdelen, door te ontwikkelen richting 
een meer integratieve voorziening met behoud van een gesegregeerde locatie voor het SO, VSO 
en Driekansen in samenwerking met de zorg- en onderwijspartners (’s-Heerenloo, Careander, 
Emaus College). Men wil investeren in vermindering van de kloof tussen het (oude) cluster 3 en 
cluster 4 onderwijs. Binnen de eigen stichting EduCare (ZMLK, PrO en SBO) wordt ook nagedacht 
over het grensdoorbrekend organiseren van het ondersteuningsaanbod.  
De Lelie is een open, gastvrije school met oog voor de leerling. Het schoolteam gaat graag de 
discussie aan rond de onderwijszorg naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend 
Onderwijs. De visie van de school is kortweg samengevat: Op De Lelie komt ieder kind binnen eigen 
mogelijkheden tot bloei! 
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