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Passend Onderwijs is inmiddels een feit. Dat brengt de nodige
zorgen met zich mee, maar vooral veel beweging. Het biedt kan
sen en vraagt soms om andere vaardigheden en denkpatronen
van bestuurders, directies en medewerkers. Tegelijk is de on
derwijswereld om ons heen niet plotseling dramatisch veranderd
op 1 augustus 2014. Meer en meer merk ik dat iedereen ziet dat
goede samenwerking voorwaardelijk is en tot mooie resultaten
leidt. We willen u graag laten zien hoe 2014 er voor SSOE uitzag.
Tevens leggen we verantwoording af over onze activiteiten en
besteding van de middelen. 2015 is voor SSOE een ingrijpend
jaar. Bestuurlijke afsplitsing van de Taalbrug en de voorgenomen
fusie met de Antoon van Dijkschool in Helmond staan op de rol.
U leest hier al iets over in deze vernieuwde uitgave. Veel dank aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Ik wens u veel
leesplezier.
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Denken in mogelijkheden
Emma laat ’t zien

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////

“Emma wilde na school en in het weekend afspreken met klasgenootjes.
Ze was toe aan meer sociale contacten en uitdaging in het normale,
dagelijkse leven.” Dus ging Esther, de moeder van Emma, op zoek naar een
reguliere basisschool die open stond voor Emma’s beperking. “Gelukkig
wisten we dat we ook op deze school konden rekenen op de deskundige
begeleiding van Thérèse. Zonder haar was het Emma nooit gelukt.”

Het verschil maken

Van Mytylschool naar
gewone basisschool

-----------------------------------------------------Als bij Emma een goedaardige tumor in
haar hals wordt verwijderd, blijkt dat haar
luchtweg niet is ontwikkeld. Emma kan
dus niet door haar mond en neus ademen
maar doet dat via een trachea canule,
een kunstmatige luchtweg. Emma is vier
jaar wanneer ze naar de Mytylschool in
Eindhoven gaat. Vanaf dat moment wordt
ze begeleid door Thérèse van der Biezen,
logopediste van de Mytylschool: “In het
begin kon Emma helemaal niet praten. Bij
de verwijdering van de tumor zijn namelijk
ook haar stembanden weggehaald. We
hebben meteen een spraakcomputer voor
haar aangevraagd. Die gebruikt Emma
als ondersteuning en stelt haar in staat om
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zelfstandig te communiceren met
anderen. Toen de ouders op zoek waren
naar een gewone basisschool was het
de uitdrukkelijke wens van alle partijen
dat ik Emma zou blijven ondersteunen.”

Relatie met klasgenootjes

-----------------------------------------------------Debby, de juf van Emma in groep 5:
“In februari 2014 kwam ze hier bij ons op
school en haar klasgenootjes vonden het
allemaal reuze interessant. Maar toen het
nieuwe ervan af was, bleek pas de
omvang van het communicatieprobleem
van Emma.” Thérèse: ”Inmiddels kan Emma
op haar eigen manier een beetje praten,
maar zonder volume. In een 1-op-1 situatie
kunnen mensen die haar goed kennen

haar verstaan. Maar een gesprekje met
andere kinderen blijft moeilijk. Een
communicatieprobleem vraagt namelijk
van iedereen, iedere dag opnieuw, een
aanpassing. De kinderen van haar school
moeten beter luisteren en meedenken
en moeten haar meer tijd geven om te
kunnen antwoorden. Tegen de tijd dat
Emma klaar is met typen, zijn de anderen
weer bezig met een nieuw gesprek
en komt Emma’s antwoord als mosterd na
de maaltijd. In overleg met Debby hebben
we gesprekjes georganiseerd met Emma en
haar klasgenootjes. We hebben hen laten
ervaren hoe het is om niet te kunnen
praten. Kinderen mochten voor even aan
de spraakcomputer zitten en vragen stel
len. Sommigen gaven toe de canule eng
te vinden. Er was één meisje dat zich open
lijk verzette tegen Emma. Ik heb dit meisje
gevraagd of zij het hulpje wilde zijn van
Emma als ik er niet ben. Dit heeft heel erg
goed uitgepakt. Zij zijn inmiddels dikke
vriendinnen.”

-----------------------------------------------------Debby: “Het is zo belangrijk dat er mensen
zijn zoals Thérèse die met ons meedenken
en oplossingen aandragen. De kinderen
hebben nu meer begrip voor de situatie.
Als het onrustig is tijdens een kringgesprek
roepen ze: ’Stil, anders horen we Emma
niet.’” Ook Esther is duidelijk: “Thérèse
maakt het verschil. Emma heeft het moei
lijk gehad maar inmiddels vindt ze het fijn
op deze school. Ze is ontzettend gegroeid:
sociaal en emotioneel. Ik hoop dat wij
komend jaar nog meer dan nu van de ex
pertise van Thérèse gebruik kunnen maken.
Je merkt dat de ervaring die Thérèse
meebrengt na 27 jaar Mytylonderwijs van
onschatbare waarde is. Het is belangrijk
dat we iemand om ons heen hebben die
weet hoe je moet omgaan met kinderen
die een lichamelijke beperking hebben. En
natuurlijk zijn we ook blij met deze school.
Zij hebben vanaf het begin gedacht in
mogelijkheden. Zij geloofden in Emma.”

Zonder de
deskundige
begeleiding van
Thérèse was het
Emma nooit
gelukt.
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Autisme is een kwaliteit!

Uitbreiding expertise autisme en onderwijs is must
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor
jonge mensen om uiteindelijk een zinvolle en passen
de plek in de maatschappij te krijgen. Leerlingen met
een autismespectrumstoornis (ASS) krijgen onderwijs
in alle vormen van onderwijs. Zij verwerken informatie
echter op een andere manier. Om goed onderwijs te
kunnen bieden aan deze leerlingen is het een
voorwaarde dat leerkrachten, docenten, mentoren en
leerlingen weten wat autisme is en hoe daarmee
om te gaan. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant,
onderdeel van de externe dienstverlening van SSOE,
ondersteunt scholen al jaren bij het inrichten van het
onderwijs voor leerlingen met ASS.

Laagdrempelig

------------------------------------------------------------------------------------Saskia Sliepenbeek, werkzaam bij het Steunpunt, licht toe:
“Wij zijn al sinds 2003 actief en hebben in de loop der jaren veel
expertise opgebouwd op het gebied van autisme en onderwijs.
Wij werken voor alle scholen in het primair en voortgezet
onderwijs, het MBO en HBO. Niet alleen reguliere scholen maar
zeker ook speciale scholen. We hebben dus ook veel kennis van
leerlingen met ASS met eventueel bijkomende of meervoudige
beperkingen. Daarbij zijn de adviezen en producten ook heel
bruikbaar als het gaat om andere leerlingen met een grote
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behoefte aan structuur. Iedereen die vragen heeft over leerlingen
met ASS of een duidelijk vermoeden hiervan, kan ons benaderen
met vragen op het gebied van autisme. We ondersteunen scholen
op allerlei niveaus: kindgericht (consultaties en begeleidings
trajecten), team- of leerkrachtgericht (coaching  en intervisie),
professionalisering (lezingen, scholing, workshops) en beleids
matig.”

Samenwerking regionaal en landelijk

------------------------------------------------------------------------------------Saskia vervolgt: “Soms komen er ook vragen binnen die verder gaan
dan onderwijs en autisme, zoals: ‘Mijn kind heeft de diagnose
autisme, ik denk dat mijn man het ook heeft.’ In dit soort gevallen
kunnen we de ouder doorverwijzen naar onze collega’s van GGZ.  
We maken namelijk deel uit van het Samenwerkings Verband
Autisme Zuidoost-Brabant (SVA). Door dit netwerk, waar onder
andere ook jeugdzorg en Kentalis deel van uitmaken, kunnen
we sneller reageren op de behoeften van mensen met autisme.
Ik ben binnen het SVA lid van het expertiseteam waar complexe
casussen worden besproken. Hierdoor kunnen we als geen ander
ook bij complexe vragen scholen beleidsmatig ondersteunen.
Daarnaast werken we samen met de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA) en Balans. Voor hen ontwikkelen en leveren we
diensten. Zaken die we weer kunnen inzetten voor onze regio.”

SSOE blijft investeren in
Autisme Steunpunt

We blijven
ook scholen met
leerlingen met
ASS onder
steunen.

Met de wet Passend Onderwijs is per 1 augustus
2014 de directe financiering van de Autisme
Steunpunten vervallen. SSOE, waar het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant onder valt, wil dat
de expertise autisme en onderwijs behouden
blijft en uitgebreid wordt. Daarom blijft SSOE
investeren in het Steunpunt. Zeker in een regio
waar veel aandacht is voor mensen met ASS,
mag dit niet verdwijnen. Ook de samenwer
kingsverbanden PO Eindhoven, VO Eindhovende Kempen en PO en VO Helmond-Peelland
onderschrijven dit belang en dragen bij aan het
in stand houden van het steunpunt.

www.autismesteunpunt.nl of
www.externedienstverlening.nl

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Uitgaan van kwaliteiten

------------------------------------------------------------------------------------“Mensen met autisme hebben veel talenten. Vaak zien zij details
die wij over het hoofd zien. Ook deze mensen zijn waardevol voor
het bedrijfsleven. Wat lastig is, is dat deze leerlingen uiteraard een
diploma nodig hebben om hun kwaliteiten in praktijk te brengen.
En om een diploma te behalen, moet je naar school. En juist dat
functioneren in een groep, het moeten plannen en organiseren van
huiswerk, dat is waar zij moeite mee hebben. Met al deze zaken
moeten we hen helpen. Voor ouders en leerlingen is het een hele
geruststelling om te ervaren dat leerkrachten en medeleerlingen
hier goed mee om kunnen gaan. Een belangrijk voordeel van
het Autisme Steunpunt is dat wij op bijna alle scholen in de regio
komen en dus heel veel scholen kennen. Hierdoor kunnen wij als
geen ander beoordelen op welke school een leerling met ASS het
beste tot zijn recht komt,” besluit Saskia.

Spreekuur

------------------------------------------------------------------------------------Het Autisme Steunpunt heeft 2 ochtenden in de week,
op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 u, telefonisch
spreekuur: 06 - 4705 14 91.
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Duik er maar in!

------------------------------------------------------Op dinsdag- en vrijdagmiddag kunnen alle
SSOE-leerlingen na school op een speelse
manier kennismaken met de duik- en
snorkelsport. Dit gebeurt in het hydrobad
van de Mytylschool Eindhoven. De lessen
worden gegeven door de Red Lobster Divers.
Zij zijn gespecialiseerd in het geven
van opleidingen in een aangepast tempo
en met extra begeleiding. De lessen zijn
bedoeld voor mensen die moeite hebben
om aansluiting te vinden bij een reguliere
duikvereniging of school of na een revali
datieperiode. De lessen worden iedere week
gegeven en duren 45 minuten.

“We zijn heel trots op ons diploma.
We hebben er hard voor gewerkt.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het overgangsproces van een speciale
school naar zelfstandigheid heet ‘transitie’.
Stage lopen, een vervolgopleiding vol
gen of een baan vinden, is vaak een eerste
stap naar die zelfstandigheid. Als je een
beperking hebt, heb je hierbij extra
ondersteuning en begeleiding nodig. Op
het ATC worden leerlingen dan ook
geleidelijk en in kleine stappen op hun
toekomst voorbereid.

Brug naar Werk
Kelly en Ewelina zijn ‘gegroeid’

------------------------------------------------------------------------------------------------------De training Brug naar Werk is speciaal ontwikkeld voor mensen met een
arbeidsbeperking die graag voorbereid aan het werk willen. Kelly (18) en
Ewelina (17), leerlingen van de MBS Eindhoven, zijn twee van de vijf cursisten
die de afgelopen 1,5 jaar de training met veel enthousiasme hebben gevolgd.
Inmiddels hebben de dames hun felbegeerde diploma.
Arie Snelders trainde de meisjes en is zeer trots op hen: “Het is een heel knappe prestatie.
Het is voor het eerst dat ze te maken hebben met huiswerk, meerdere stappen combineren
en uitvoeren.” De cursus die wordt gegeven op het ATC (Arbeids Transitie Centrum) bestaat
uit verschillende modules en wordt afgesloten met een sollicitatiegesprek. Leerlingen
leren er sociale vaardigheden, hoe ze zich moeten verzorgen, welke gedrag er van hen wordt
gewenst op de werkplek én ze leren omgaan met kritiek. Daarnaast krijgen ze inzicht in
wie ze zijn, wat ze willen worden en wat bij hen past. Kelly en Ewelina zijn het met Arie
eens dat ze heel veel geleerd hebben. Ewelina: “We kunnen het overal toepassen, dus
niet alleen op het werk maar ook op school of in andere situaties. We weten hoe we ons
voor moeten stellen en wat we moeten vertellen tijdens een sollicitatie.” Kelly illustreert
dit meteen met een volzin: “Ik kom solliciteren als horecamedewerkster en ik denk dat ik
deze eigenschappen nodig heb voor dit werk. Dit zijn mijn sterke eigenschappen en dit
mijn minder sterke.”
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Arbeids Transitie Centrum (ATC)
Belangrijke schakel tussen onderwijs en zelfstandigheid

Echte arbeidssituatie

Goeran van den Heuvel, een van de werk
begeleiders op het ATC: “Iedere dag zijn hier
leerlingen van SSOE-scholen en van scholen die
begeleid worden door de arbeidstoeleiders van
SSOE, bezig met eenvoudige administratieve
werkzaamheden (stickeren, flyers vouwen, om
pakken) of industriële werkzaamheden
(demontage, sorteren, inpakken). We bootsen
zoveel mogelijk een echte arbeidssituatie na.
Zo zijn we gevestigd op het bedrijventerrein
Ekkersrijt in Eindhoven, ver van hun veilige
omgeving. Ze moeten zelfstandig leren reizen
per bus of fiets, ze moeten op tijd komen
en ze ontmoeten leerlingen die niet bij hen op
school zitten. Iedere leerling heeft een werk
kaart waarop staat aan welke competenties
gewerkt moet worden. Als een leerling bijvoor
beeld niet zo goed is in contacten leggen, dan
zal hij of zij vaker de telefoon moeten opnemen.
Het spreekt voor zich dat wij onze leerlingen
zo goed mogelijk proberen te trainen. Wij zijn
dan ook altijd op zoek naar eenvoudige werk
zaamheden die we voor bedrijven kunnen uit
voeren.”
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Busreis op weg naar...
zelfstandigheid
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gelukkig is het Luka (17) nog nooit overkomen: een buschauffeur die je
zomaar laat staan en doorrijdt. Maar ze is wel voorbereid. Als ze alleen
met de bus reist, heeft ze altijd het formulier bij zich met de officiële
regels waaraan een chauffeur zich heeft te houden.
Luka heeft een spierziekte en zit in een
rolstoel. Samen met haar vriendin Lotte
(16) die een hersenbeschadiging heeft,
is ze vorig jaar gestart met ‘het Busreis
project’. Luka: “We volgen allebei het
VMBO-t aan de Mytylschool in Eindhoven.
Het eindexamenjaar hebben we verdeeld
over twee jaren. We realiseerden ons dat
we eigenlijk nog nooit alleen gereisd
hadden. Wat als ik straks op mijn vervolg
opleiding een paar uur uitval heb en weg
wil? Dan moet ik dat wel kunnen.” Lotte
vult aan: “Ik zit dan wel niet in een rolstoel
maar vind het lastig om me staande te
houden in nieuwe situaties.”
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Bij de start van het project, reisden ze
eerst samen vanuit de Mytylschool met
de bus naar het station in Eindhoven.
Hun uiteindelijke doel was om ook
alleen te kunnen reizen. Lotte wilde dit
kunnen zonder in paniek te raken bij
drukte en onverwachte gebeurtenissen.
Luka wilde naast het zelfstandig kunnen
reizen ook praktische zaken, zoals een
ov-chipkaart, zelf kunnen regelen.  En de
dames hebben dit doel gehaald. Over
hun ‘Busreis op weg naar zelfstandigheid’
heeft Luka onlangs een presentatie
gegeven op Blixembosch.
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Digitaal Loket:
voor alle online vragen
Laagdrempelig en snel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Op de website van SSOE onder de titel externe dienst
verlening of via www.externedienstverlening.nl
kom je direct bij het aanvraagformulier Consultatie
& Advies. Dit aanvraagformulier is het Digitaal Loket
van SSOE. Hier kunnen alle leerkrachten en interne
begeleiders van scholen uit het regulier en speciaal
onderwijs, maar ook ouders en andere verwijzers
hun specifieke hulpvragen stellen.
Het voordeel van dit Digitaal Loket is dat het laagdrempelig
en snel is. Via een aantal eenvoudige stappen kan je je specifieke
hulpvraag kwijt en krijg je meestal diezelfde dag nog een
antwoord van een van de specialisten van de externe dienst van
SSOE.
Bij het Digitaal Loket werken 75 enthousiaste en gedreven pro
fessionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek,
gehoor, spraak-taalontwikkeling,  communicatie, leerachterstand,
gedragsproblematiek en autisme. Daarnaast beschikt het team
over ervaren specialisten logopedie, fysiotherapie en ergotherapie.

12 / HET JAAR VAN SSOE

Sia van Schie, coördinator externe dienstverlening op de MBS
Eindhoven, is een van die specialisten bij het Digitaal Loket: “Het
voordeel van het Digitaal Loket is dat we direct de juiste begeleiding
kunnen bieden aan kinderen en jongeren met een beperking
binnen het regulier en speciaal onderwijs en de voorschoolse voor
zieningen. Dit alles met als doel om de leerlingen in de leeftijd
van 3 tot 20 jaar die speciale ondersteuning nodig hebben, zo goed
mogelijk te laten functioneren op hun school. Ook adviseren,
begeleiden en coachen we leraren en schoolteams. Voor deze
onderwijsprofessionals verzorgen we scholingen in de vorm
van praktijkgerichte voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en
trainingen. We merken dat er veel expertise bij ons aanwezig is
en dat we heel goed thuis zijn in de verschillende problematieken.
Wij kunnen in kleine stapjes denken en zijn in staat om snel in
kaart te brengen wat er met de leerling aan de hand is en op welke
manier de leerling het beste geholpen kan worden. Daarbij
kijken we niet alleen naar het individu maar zeker ook naar de
groep.”

www.externedienstverlening.nl
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“Rekenen is leuker
met een tablet”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MBS Eindhoven is in het schooljaar 2014/2015 in de bovenbouw van het
speciaal onderwijs (SO) gestart met de pilot ‘tablets in de klas’. Richard
Velraeds, sinds 4 jaar leerkracht van SO BB3 (leerlingen in de leeftijd
van 12 jaar), mocht hiermee als eerste in zijn groep aan de slag. En hij is
enthousiast: “Er is meer interactie tussen mij en de leerlingen, je kunt
veel afwisselen met werkvormen en de betrokkenheid van de kinderen
bij de les is groter. De grote kracht van dit onderwijsmiddel is de
visualisatie.”

Kindvriendelijke omgeving

-----------------------------------------------------“Ik vond het meteen al leuk en was vooral
nieuwsgierig naar de mogelijkheden van
het werken met een tablet”, begint Richard.
“Ik merk dat de kinderen er erg goed en
verstandig mee omgaan. We werken met
een kindvriendelijke tablet; de leerlingen
zitten in een beveiligde leeromgeving en
kunnen niet naar sites die wij niet goed
keuren.
Via het programma Prowise Presenter,
kan ik allerlei opdrachten samenstellen
volgens de ZML (zeer moeilijk lerende)
leerlijnen. Alles wat ik maak, kan ik heel
duidelijk met woorden, filmpjes of foto’s
visualiseren: of het nu gaat om het dag
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ritme, om rekensommen of om taal
opdrachten. De ProConnect app is een
waardevolle aanvulling op mijn lessen.

"Ik merk dat de
kinderen er erg
goed en verstandig
mee omgaan"
Via deze app sta ik namelijk online in
verbinding met al mijn leerlingen. Ik kan
bijvoorbeeld een rekenopdracht naar
hen tegelijkertijd versturen. Zij ontvangen

de opdracht op hun scherm en gaan er
vervolgens mee aan de slag. Ze kunnen
inmiddels heel goed typen, schrijven of
lijnen trekken met de verschillende
bewerkingsknoppen”, zegt Richard trots.
“Als ze klaar zijn met de opdracht, sturen
ze die weer naar mij en ik bespreek via
het bord de gemaakte opdrachten na.”

Middel maar geen doel

-----------------------------------------------------“Je hebt heel veel gereedschappen om de
les actiever en dynamischer te maken. Ik
kan bijvoorbeeld het woord pesten in een
3D-wolk plaatsen en bespreken. Kinderen
typen dan een woord dat bij ze opkomt
als ze aan pesten denken en versturen dat
naar mij. Vroeger hield ik een monoloog
over pesten en nu krijg ik meteen feed
back.” Richard ziet het werken met tablets
als een welkome aanvulling op de traditio
nele manier van lesgeven: “Het is een
flexibel middel om op verschillende manie
ren de lesstof te laten beklijven. Maar het
is de afwisseling in actieve werkvormen
die het voor de leerling leuk en leerzaam
houdt,” besluit Richard.
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Specialist
versus huisarts
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wilma Latour en Lisan Cremers van de Mytylschool
begeleiden al jaren leerlingen met een motorische
en/of lichamelijke beperking in het regulier
onderwijs. Zij maken zich sterk voor hen: “Uiterlijk
is er niet altijd iets te zien aan de kinderen, maar er
is natuurlijk wel iets mee aan de hand. We moeten
ervoor waken dat deze leerling kopje onder gaat in
een grote klas waar ook andere problematieken
spelen.”
Wilma: “De leerkrachten in het regulier onderwijs maken Passend
Onderwijs tot een succes. Het is dus van cruciaal belang dat
leraren goed weten hoe zij met dit type leerling moeten omgaan.
In het kader van onze opleiding master SEN (Special Educational
Needs) hebben wij onderzocht en in kaart gebracht welke onder
steuningsbehoeften scholen hebben. Wat heeft een leraar nou
nodig om ervoor te zorgen dat ook deze leerling zich optimaal
ontwikkelt en zelfredzaam wordt?” “Uit de grote respons blijkt
dat er veel behoefte is aan onze specifieke expertise,” vult Lisan
aan. “Leraren willen vooral voorlichting over het ziektebeeld en
praktische adviezen en tips om hiermee om te gaan. Dat varieert
van advies over bepaalde schrijfmaterialen tot adviezen op didac-
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tisch vlak of ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen.
Daarnaast vinden ze het belangrijk om gecoacht te worden
tijdens het gehele proces. Onze ervaring en ondersteuning wordt
gelukkig door zowel leraren, intern begeleiders als zorgcoördinatoren, als een meerwaarde gezien. Wij kennen deze kinderen
en weten als geen ander wat zij nodig hebben om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Of zoals een leraar uit het regulier onderwijs
het treffend samenvatte: ‘Wij zijn de huisarts, jullie de specialist’.”

De externe dienst van de Mytylschool Eindhoven
heeft in het kader van Passend Onderwijs een
diensten- en ondersteuningsaanbod samengesteld
voor het regulier primair en voortgezet onderwijs.

www.externedienstverlening.nl
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Basisschool ’t Slingertouw

Ben ik wel duidelijk?

"Kinderen voelen zich
weer veilig in de groep"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Ik zie al die leerkrachten nog vooraan in de rij zitten. Het was echt
opvallend dat er vanuit een basisschool zoveel belangstelling voor onze
presentatie was.” Hans Weijers van het Autisme Steunpunt ZuidoostBrabant vertelt dat hij een week daarna contact opnam met Iris van
den Heuvel, intern begeleider (IB'er) van basisschool ’t Slingertouw in
Eindhoven. “Ik wilde weten wat die grote opkomst betekende.”
Iris: “We hebben 800 leerlingen verspreid
over twee locaties. En ja, ook onze school
kent leerlingen met autisme. We stellen
ons lerend op zodat we onze leerlingen
steeds beter kunnen begrijpen en bege
leiden. In eerste instantie hebben we
consultatie aangevraagd voor een leerling.
Dat resulteerde al snel in nog een
consultatie en vervolgens in coaching van
leerkrachten. Hans: “Alles wat je toepast
op een kind met autisme is ook goed voor
andere leerlingen die structuur nodig
hebben. In deze overtuiging vonden Iris en
ik elkaar heel snel. Iris: “Hans gaat heel
concreet te werk en creëert betere basale
voorwaarden waar de leerling met autisme
direct van profiteert. En tegelijkertijd ook
de rest van de klas.”
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Coaching leerkrachten

-----------------------------------------------------Hans: “Bij een coaching traject luister ik
heel goed naar de leerkrachten. Wat zijn
nou precies de vragen, waar worstelen zij
mee, hoe is de samenwerking met de IB’er,
ouders en andere leerkrachten? Iris: ”Deze
leerkrachten ervoeren moeilijkheden met
het proces binnen hun groep. Ook hier is
Hans weer heel concreet te werk gegaan.
Wat is de huidige situatie, naar welke
situatie willen we en hoe moet dat gebeu
ren?” Hans: “We geven tools met duidelijke
doelen. Ik leg de verantwoordelijkheid
altijd bij diegenen die worden gecoacht. Zij
moeten echt willen. Iris: “Dat is gelukkig
goed opgepakt door de leerkrachten. De
groep heeft er veel aan gehad. Kinderen
voelden zich weer veilig in de groep en de
kwaliteit van de les ging omhoog.”

Workshops

-----------------------------------------------------Iris: “Ik merkte dat Hans echt het verschil
kon maken en wilde zijn expertise
schoolbreed inzetten. Dit is gebeurd in de
vorm van een drietal workshops die
Hans heeft gegeven voor mijn collega’s van
groep 1 tot en met 8. Er was heel veel
ruimte voor onze inbreng en we hebben
iedere deelnemer zelf laten ervaren
wat autisme met iemand doet. De grootste
winst is dat leerkrachten zich niet meer
laten leiden door gedrag maar vooral kijken
naar wat eronder zit. Waarom gaat
iemand schreeuwen of niet aan het werk?
Is het de geur van een parfum of
begrijpen ze niet wat er gezegd wordt?”
Hans: “Dat is een hele grote sprong voor
waarts. In de interventie maak het echt
uit als je weet waar het probleem zit. Als
het een prikkel is, dan probeer je die weg
te nemen. Soms kom je er niet achter
en is het een combinatie van factoren. Dan
zet je je interventie in op het punt waar
je kans op het meeste resultaat hebt. Dat
is vaak heel basaal: ‘Ben ik wel zo duidelijk
als ik denk dat ik ben?’”
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Jan, Jeanry en Sjors
bereiden zich voor op een baan

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Het is best wel moeilijk om te rijden op een heftruck.
Vooral het inschatten hoe ver je moet indraaien
en hoe hoog je je vork moet hebben, is soms lastig.
Je mag natuurlijk geen andere medewerkers raken.
Maar aan de andere kant is het wel het leukste werk
wat er is.” Aan het woord is Jan Sloof (17 jaar), leer
ling van de Taalbrug. Hij volgde de branchegerichte
cursus Heftruckchauffeur en behaalde in 2014 zijn
certificaat.

Allemaal een stageplaats

------------------------------------------------------------------------------------“Mede dankzij dit certificaat dat landelijk erkend is, loopt Jan nu
2,5 dag in de week stage bij Dutch Pet Products in Horst, vlakbij
de woonplaats van Jan. Hij kan daar nog meer ervaring opdoen
met het heftruck rijden. En belangrijker: de stage mondt eigenlijk
altijd uit in een werkplek.” Monique van den Hurk, teamleider van
de oudste leerlingen in de toeleidende fase op de afdeling Arbeid
& Dagbesteding op de Taalbrug, vertelt enthousiast: “In samen
werking met de andere SSOE-scholen geven we ook de branche
gerichte cursussen ‘Werken in de keuken’ en ‘Werken in het groen’.
Jeanry Oei (17) is in september 2014 begonnen met ‘Werken in de
keuken’ en heeft inmiddels zijn certificaat: “Ik houd van lekker
eten en ben geïnteresseerd in de techniek van het koken. Ik heb
heel veel geleerd over hygiëne, snijtechnieken en hoe je een
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gerecht mooi kunt presenteren.” Een sterk punt van Jeanry is
volgens Monique zijn klantgerichtheid en vriendelijkheid. Deze
eigenschappen zijn belangrijk in de horeca en kan hij laten zien
tijdens zijn stage in de keuken van het IKEA-restaurant. “Ik mag
alle ‘mise-en-place’ voorbereidingen doen en de borden mooi
opmaken,” glundert Jeanry. Iemand die al heel lang zeker weet
dat hij later hovenier wil worden, is Sjors Hersmus (17). Hij hoopt
in 2015 zijn certificaat ‘Werken in het groen’ te halen: “Ik vind het
fijn om buiten bezig te zijn. Ook als het regent. Ik leer namen van
planten en hoe ik met gereedschap om moet gaan.” Sjors loopt
eveneens 2 dagen per week stage in een tuincentrum.

Sjors wil
graag
hovenier
worden!

Certificaat geeft zelfvertrouwen

------------------------------------------------------------------------------------Monique: “Met ingang van het schooljaar 2015/2016  gaan we
ook van start met ‘Schoonmaken in de groothuishouding’.
Daarnaast zijn we volop bezig met het ons oriënteren op nieuwe
cursussen die we willen gaan aanbieden, eventueel samen met
andere opleiders. Belangrijk voordeel van deze branchegerichte
cursussen is dat ze worden afgesloten met een landelijk erkend
certificaat. Onze leerlingen kunnen namelijk geen diploma halen.
Maar wil je ze voorbereiden op zelfstandigheid dan hoort daar
wel een werkplek bij. Met dit certificaat weet een werkgever wat
iemand kan. We merken dat het gevoel van eigenwaarde bij
de leerling hierdoor wordt vergroot. Ze hebben nu een officieel
papiertje.” Maar voordat ze dit certificaat kunnen bemachtigen,
moeten ze eerst een examen afleggen. Ze volgen hiervoor

/ 21

Jeanry
houdt van
lekker eten en
koken.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gedurende 20 weken theorie die is afgestemd op hun taalbegrip
en krijgen op locatie lessen in de praktijk. Sjors vindt het best
moeilijk om de verschillende namen van planten te onthouden.
Jan en Jeanry hebben inmiddels al examen afgelegd. Jan: “Ik
had geen enkele fout bij de theorietoets. Ook het praktijkexamen
ging heel goed: ik had 3 strafpunten maar gelukkig mag je er
15 in totaal hebben.” Jeanry vond het examen heel spannend:
“Ik maak nooit een fout tijdens het koken, maar toen wel.”

VSO Taalbrug
De Taalbrug verzorgt onderwijs aan leerlingen met een taal
ontwikkelingsstoornis. Een aantal daarvan is tevens slechthorend
of heeft een stoornis in het autismespectrum. Bij deze leerlingen
leidt dat specifiek tot een communicatieve beperking.
De afdeling Arbeid & Dagbesteding bereidt leerlingen in de leeftijd
van 12 tot 20 jaar voor tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid
op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In de
laatste fase van deze opleiding wordt het lespakket afgestemd op
de individuele behoefte van iedere leerling.
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Jan doet
ervaring op
met heftruck
rijden tijdens
zijn stage.
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Numicon: een
rekenmethode die werkt!
Rekenen is denken in patronen

“
De vormen van Numicon maken
getallen concreet omdat
kinderen de getallen letter
lijk kunnen zien en voelen"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Numicon is een rekenmethode uit Engeland waarbij
kinderen spelenderwijs leren rekenen. Sia van Schie,
coördinator externe dienstverlening op de MBS
Eindhoven, een school voor zeer moeilijk lerende (ZML)
leerlingen, werkt nu 3 jaar met Numicon en is over
tuigd van de kracht van deze rekenmethode: “Alle zin
tuigen komen aan bod bij deze manier van rekenen.
Kinderen zien en voelen daadwerkelijk wat ze doen.
Hierdoor worden getallen minder abstract. Zelfs de
meest zwakke rekenaars, krijgen weer zin in rekenen
en roepen: ‘Oh, zit het zo!’.”

terwijl de leerkracht leerstof aanbood van groep 4. Dan is er een
dilemma. We zijn toen naast de eigen methode van de basisschool
ook aan de slag gegaan met Numicon en de resultaten waren al
snel zichtbaar. De leerlingen gingen in kleine stapjes merkbaar voor
uit. En nog belangrijker: ze vinden de rekenles weer leuk. ”

Vanaf groep 1

------------------------------------------------------------------------------------Toen Sia een aantal jaren geleden kennis maakte met Numicon
had zij meteen vertrouwen in deze complete methode die bedoeld
is voor kinderen uit het regulier en speciaal basisonderwijs vanaf
groep 1: “De vormen van Numicon maken getallen concreet omdat
kinderen de getallen letterlijk kunnen zien en voelen. De methode
neemt de kinderen als het ware vanzelf mee in het leren om
abstract te denken. Doordat het getal-symbool wordt gekoppeld
aan een bepaald patroon krijgen kinderen met rekenproblemen
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inzicht in hun eigen handelen. Kinderen zien en begrijpen daadwerkelijk wat ze doen.” Steeds meer scholen uit het regulier en
speciaal onderwijs werken met het materiaal van Numicon.
Sia: “We hebben al mooie resultaten geboekt met deze methode,
ook in het regulier onderwijs. Laatst klopte een leerkracht van

“Alle zintuigen komen aan bod
bij deze manier van rekenen"
een SBO-school (speciaal basisonderwijs) bij ons aan met de
vraag: ‘Hoe krijg ik mijn leerlingen aan het rekenen?’ Wij gingen
vervolgens met die groep en de leerkracht aan de slag. We
brachten de leerlingen in kaart via onze ZML-leerlijnen en stemden
op basis hiervan het groepsplan af. In die groep bleek dat de
leerlingen in de leeftijd van 8 jaar op een ZML-rekenniveau 1 tot en
met 4 zaten. Dit correspondeert met  groep 1 en 2 basisonderwijs,

Training kennismaken en
werken met Numicon

------------------------------------------------------------------------------------Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze rekenmethode worden
er 4 keer per jaar twee trainingen aangeboden. Sia: “De cursus
wordt meestal gegeven op woensdagmiddag. We werken met een
maximale groepsgrootte van 20 personen. De eerste training
bestaat uit het kennismaken met het materiaal en het leren werken
met Numicon in kleine groepjes. In de tweede training gaan we
dieper op de methode in en delen we onze kennis en ervaringen.”
Van iedereen die de cursus heeft bijgewoond en ermee werkt,
horen Sia en haar collega’s steeds weer dezelfde opmerking:
‘Waarom heb ik deze cursus niet eerder gedaan?’

www.externedienstverlening.nl
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Goed
voorbeeld
doet goed
volgen
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sinds 10 jaar draaien zeer moeilijk lerende kinderen
succesvol mee op het Novalis College, een reguliere
middelbare school voor vrijeschoolonderwijs
in Eindhoven. Dit project met de naam ‘De Blauwe
Bloem’ is een initiatief van ouders in samenwerking
met het Novalis College, het voormalig Regionaal
Expertisecentrum Zuidoost-Brabant en SSOE.
De ouders van deze leerlingen met een beperking,
willen kunnen kiezen voor een reguliere school en
hebben daarnaast een voorkeur voor de uitgangs
punten van de vrijeschool.
Een mooi voorbeeld van Passend Onderwijs waarbij zowel de
leerlingen als de leerkrachten deskundig worden begeleid door
de specialisten van de externe dienstverlening van de MBS
Eindhoven.  
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Kinderen leren van elkaar

------------------------------------------------------------------------------------Bij het vrijeschoolonderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling
en het individueel welbevinden van alle kinderen centraal. De
Blauwe Bloem-kinderen werken aan hun sociale en cognitieve
ontwikkeling in een basisgroep en volgen daarnaast hun eigen
integratietraject. Afhankelijk van hun mogelijkheden en interesses
volgen ze samen met reguliere leerlingen lessen in bijvoorbeeld
koken, muziek, drama en textiele vaardigheden. De leerling met
een verstandelijke beperking wordt tijdens deze lessen begeleid
door een reguliere leerling. Kinderen kunnen namelijk heel veel
van elkaar leren: juist als er verschillen zijn. Leerlingen met
een lage intelligentie halen heel veel voordeel uit het samen met
normaal begaafde kinderen omgaan. En de reguliere leerling leert
rekening houden met een mens waarbij de ontwikkeling wat trager
en beperkter verloopt.

Rol MBS Eindhoven

------------------------------------------------------------------------------------Vooral bij deze integratielessen speelt de externe dienstverlening
van de MBS Eindhoven een belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is:
‘Hoe kunnen we deze leerlingen zo goed mogelijk laten integreren?’.
Het welbevinden van het kind moet voorop staan. Als een kind
niet gelukkig is, neemt het niets op. Ook de vakdocenten worden
intensief begeleid. Het is belangrijk dat zij ook leren zien dat
hun handelingen en werkwijze wel degelijk zijn vruchten afwerpt.
Ook al gaat dat langzamer bij kinderen met een verstandelijke
beperking.
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Toekomst 'De Blauwe Bloem'
Met de nieuwe wet Passend Onderwijs mogen per 1
augustus 2014 Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen
niet meer worden geregistreerd bij het regulier voort
gezet onderwijs. De wet staat niet toe dat leerlingen
die niet in staat worden geacht om een officieel
diploma te halen, worden ingeschreven op een regu
liere middelbare school. Hiermee dreigde het voort
bestaan van het project ‘De Blauwe Bloem’ in gevaar
te komen. SSOE heeft gezocht naar een oplossing
om dit mooie en vroege voorbeeld van onderwijs op
maat te kunnen laten voortbestaan. Dit houdt in
dat integratieklas ‘De Blauwe Bloem’ met ingang van
het nieuwe schooljaar een nevenvestiging van de
MBS Eindhoven wordt. Het Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Eindhoven/De Kempen en de
gemeente Eindhoven hebben voorjaar 2015 ‘een ver
klaring van Geen Bezwaar’ afgegeven. De integratie
van leerlingen met een verstandelijke beperking in
het regulier onderwijs is met deze verklaring gegaran
deerd. Concreet betekent dit dat deze leerlingen ge
woon op het Novalis College hun lessen zullen blijven
volgen maar dat er een ontwikkelingsperspectief
plan (OOP) van elke leerling moet zijn met een eigen
integratietraject en uitstroomprofiel. De leerlingen
volgen dus het curriculum van de speciale school, in
dit geval de MBS Eindhoven,  met alle elementen van
de vrijeschool daarin verweven.  

In gesprek met
Marianne van Eijndhoven
Voorzitter Raad van Toezicht SSOE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je bent sinds 1 januari 2014
voorzitter van de Raad van
Toezicht (RvT) van SSOE. Wat
heeft je hiertoe bewogen?

-----------------------------------------------------Ik ben al lid van de RvT sinds 2010. Hiervoor
was ik 12 jaar wethouder in Bergeijk, onder
andere van onderwijs. Al die jaren ging
mijn voorkeur uit naar het behartigen van
de zorgportefeuille. Mijn hart ligt bij de
kwetsbaren in onze samenleving en ik wil
me dan ook graag inzetten voor deze
doelgroep.

2014 is een druk jaar geweest
voor SSOE. Wat hebben jullie
allemaal gedaan?
-----------------------------------------------------We hebben veel aandacht en tijd besteed
aan de ontvlechting van cluster 2 en 3.
Voor beide clusters zijn we het afgelopen
jaar op zoek geweest naar een passende
partner. Die hebben we gevonden in de

Mgr. Hanssenschool (INNOVO) voor
cluster 2 en in de Antoon van Dijkschool
voor cluster 3. Bij de voorbereiding
van een samengaan komt uiteraard veel
kijken. Denk aan financiën, personeels
beleid, de samenstelling van de gover
nancestructuur en overleg met diverse
externe partijen.

Ook is er een nieuwe
bestuurder gekomen
bij SSOE, Hilbert de Vries.

-----------------------------------------------------We hebben eind 2014 afscheid genomen
van Addie Smolders als bestuurder van
SSOE. Addie heeft SSOE op de kaart gezet
en het is voor haar een prachtig, onverge
telijk afscheid geworden. We zijn erg blij
dat we een nieuwe, deskundige bestuurder
hebben gevonden in de persoon van
Hilbert de Vries. Samen met een vertegen
woordiging van de GMR (gemeenschappe
lijke medezeggenschapsraad) en de
directie heb ik  deel uitgemaakt van de

selectiecommissie. Ook dit is een
zorgvuldig proces geweest en heeft  de
nodige aandacht gevraagd.

Hoe zie je de toekomst
van SSOE?

-----------------------------------------------------2014 was een druk maar ook een goed
jaar. De nodige zaken zijn op de rit gezet
zodat SSOE in mijn ogen een goede en
gezonde toekomst tegemoet kan gaan.
De samenwerking binnen de RvT is zeer
collegiaal en we vullen elkaar goed aan.
Hierdoor kunnen we adequate besluiten
nemen. Dit alles in het belang van goed
onderwijs in een prettige omgeving voor
zowel de leerlingen als de medewerkers.
De RvT was in 2014 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Marianne van Eijndhoven  
Vice-voorzitter: Miel Boeijkens
Leden: Arlène Denissen (portefeuille
financiën), Rutger van Deursen en Hans
Droppert
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Samenwerkingsverband
VO Helmond-Peelland
maakt balans op

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hans Schapenk is in het dagelijks leven rector van
de OMO scholengroep Helmond. Hieronder vallen
het Carolus Borromeus College, het Dr.-Knippen
bergcollege en het Vakcollege Helmond. Sinds het
schooljaar 2012/2013 is hij tevens voorzitter van
een van de eerste samenwerkingsverbanden op het
gebied van zorg en ondersteuning aan scholen in
Nederland: het Samenwerkingsverband (SWV) VO
Helmond-Peelland. Samen met hem maken we de
balans op.

Pilot

-------------------------------------------------------------------------------------

“Het SWV VO Helmond-Peelland bestaat officieel sinds het
schooljaar 2013/2014. Daarvoor hebben wij een jaar als pilot
gedraaid,” steekt Hans Schapenk van wal. “Het SWV VO
Helmond-Peelland heeft als taak ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk leerlingen op school in de regio les kunnen volgen.
Als leerlingen extra hulp nodig hebben op school, coördineren
wij dat. Het gaat in ons SWV om 27 scholen voor voortgezet
en voortgezet speciaal onderwijs, waaronder ook scholen van
SSOE. De 15.000 leerlingen wonen voornamelijk in de
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gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, GemertBakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. Het
streven is om zoveel mogelijk van deze leerlingen in de buurt
van hun eigen woonplaats naar school te laten gaan.”

Geld wordt herverdeeld

-------------------------------------------------------------------------------------

“Vroeger kregen de scholen rechtstreeks geld van de overheid
voor zorg en ondersteuning aan leerlingen op school. Nu
ontvangen wij het geld en verdelen dat onder alle scholen
die lid zijn van ons SWV”, vervolgt Hans. “Er wordt in eerste
instantie dus niet bezuinigd door de overheid op landelijk
niveau maar het geld wordt als het ware herverdeeld. De
samenwerkingsverbanden zijn opgericht vanuit de gedachte
dat leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs
moeten worden geplaatst. Wij hebben als SWV de taak om de
kwaliteit van zorg in het regulier voortgezet onderwijs te
verbeteren zodat minder leerlingen speciaal onderwijs volgen.
Ons SWV telt meer leerlingen in het VSO dan het landelijk
gemiddelde. We krijgen geld van de overheid op basis van
het landelijk gemiddelde. Als we deze scheve verhouding niet
rechttrekken, dan zitten we uiteindelijk met een tekort. Wij
zullen dus onze ondersteuning en kwaliteit van de zorg in het

VO moeten verbeteren zodat er meer leerlingen regulier
onderwijs kunnen volgen.
Alle leerlingen komen aan het eind van hun schoolcarrière in
dezelfde samenleving terecht. Daar wordt ook geen rekening
gehouden met eventuele tekortkomingen en beperkingen.
En waar leer je nou meer weerstand opbouwen dan op een
middelbare school? Dat neemt niet weg dat het natuurlijk
onmogelijk is om alle kinderen regulier onderwijs te laten
volgen. De problematieken zijn soms zo groot dat het niet
anders kan en het kind speciaal onderwijs moet volgen. Het
moet wel haalbaar zijn.”

Investeren in zorg

-------------------------------------------------------------------------------------

“Het eerste jaar hebben we in het VO veel geïnvesteerd in
scholing van onze medewerkers en pas later hebben we de
organisatie van de zorg aangepast.” Hans schetst een voor
beeld: “We zijn op het Carolus Borromeus College, een
reguliere school voor mavo, havo en vwo, gestart met een

“Het streven is om zoveel
mogelijk van deze leerlingen
in de buurt van hun eigen
woonplaats naar school te
laten gaan."
zogenaamde ‘vluchtheuvelklas’. In deze klas zitten veel leerlingen met een autisme spectrumstoornis (ASS). Er zijn veel
prikkels op een reguliere school en zelfs iets onschuldigs als

een tijdelijke roosterwijziging kan deze kinderen behoorlijk
uit balans brengen. Deze leerlingen moeten dan even de
mogelijkheid hebben om hun normale les te ontvluchten en
letterlijk even op adem te komen. Dit kan in de vluchtheuvel
klas waar ze worden gerustgesteld en onder begeleiding van
een docent hun huiswerk kunnen maken. Dit is natuurlijk een
extra investering maar hierdoor kunnen we deze leerlingen
wel binnen het regulier onderwijs houden.”

Zorg op elke school hetzelfde

-------------------------------------------------------------------------------------

“In het SWV werken onderwijs, gemeenten en organisaties
op het gebied van arbeid nauw samen. Helaas hebben leer
lingen soms meer nodig dan alleen onderwijsondersteuning.
Dan komt jeugdzorg om de hoek kijken. We hebben regelmatig
overleg met wethouders uit de regio over de inrichting van
de jeugdzorg. Op elke school binnen ons SWV is er een contactpersoon die het aanspreekpunt is voor de jeugdzorg en deze
persoon werkt nauw samen met de zorgcoördinator.
Alle scholen binnen ons SWV bieden dezelfde basisonder
steuning aan leerlingen. Het maakt geen verschil of je in
Gemert of in Helmond op school zit. De zorgcoördinatoren
van de verschillende scholen delen hun kennis zoveel mogelijk
met elkaar. We helpen elkaar om naar een hoger niveau van
zorg en ondersteuning te groeien.”
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Toekomstvisie

-------------------------------------------------------------------------------------

Hans verwacht dat in de toekomst het VO en het VSO alleen
maar nader tot elkaar zullen komen: “Het grote voordeel
van een SWV is dat de aangesloten scholen elkaar kennen en
elkaar ook gemakkelijker spreken. Zo zit een aantal leerlingen
van de Antoon van Dijkschool (VSO) in een integratieklas met
leerlingen van het Vakcollege Helmond (school voor VMBO).
Deze VSO-leerlingen zullen geen regulier diploma halen maar
ze maken wel gebruik van alle schoolse voorzieningen van
het Vakcollege Helmond en zitten dus ook gewoon met de
reguliere leerlingen in de kantine. Dat vinden ze fijn, ze
voelen zich hier thuis. Een ander voorbeeld is de zogenaamde
synthese-klas, een samenwerking tussen de Aloyisius
Stichting en het Vakcollege Helmond. Deze klas bestaat uit
kinderen met een gedragsproblematiek en wordt geleid door
2 docenten die alle vakken doceren. De bedoeling is dat deze
leerlingen langzamerhand worden voorbereid op het regulier
onderwijs en na een paar jaar de overstap naar dit onderwijs
kunnen maken.” Hans besluit: “Passend Onderwijs brengt voor
leerlingen en ouders dus ook nieuwe kansen. Wij, de scholen,
krijgen de verantwoordelijkheid om er iets van te maken.”

www.swv-peelland.nl

Taalbrug

Mensen inzetten op basis van competenties
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alle medewerkers van de SSOE-scholen zijn verantwoordelijk voor de
ondersteuning van leerlingen. Of het nu gaat om leerlingen die op een
SSOE-school zitten of om leerlingen in het regulier onderwijs die door
de externe dienst begeleid en ondersteund worden.
Voor de directie van de Taalbrug, José
Clevis en Alexander Claassen, was dit de
voornaamste reden om de zelfstandige
externe dienst van de Taalbrug te
integreren in  de moederschool. Vanaf
augustus 2014 zijn hiervoor de eerste
stappen gezet.

Arrangementen

-----------------------------------------------------José: "De nieuwe aanmeldsystematiek
houdt in dat leerlingen voor een bepaalde
tijd een ‘intensief’, ‘medium’ of ‘licht’
arrangement aangeboden krijgen. ‘Inten
sief’ betekent plaatsing op de Taalbrug en
‘licht’ en ‘medium’ is ondersteuning op
een reguliere school. De zwaarte van het
arrangement zegt dus iets over de onder
wijsbehoefte van de leerling.” Alexander:
“Door naast de criteria van cluster 2, de
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onderwijsbehoefte van de leerling
centraal te stellen kunnen we de leerling
meer kansen bieden. Dit betekent tevens
dat er een grotere samenhang zal ont
staan tussen onze medewerkers van de
externe dienst en onze medewerkers hier
op school.” José legt uit: “Voorheen was de
externe dienst er voor de ondersteuning
van de cluster 2-leerlingen in het regulier
onderwijs. En onze leerkrachten waren ge
richt op het onderwijs hier op de Taalbrug.
Het waren dus duidelijk twee gescheiden
organisaties terwijl we samen verantwoor
delijk zijn voor het welzijn van de leerling
en heel veel van elkaar kunnen leren. Het
is enorm belangrijk om vanuit één visie en
één methodiek te werken.” Ook Alexander
is van mening dat de verbinding nood
zakelijk is: “Om ervoor te zorgen dat leer
lingen zich optimaal kunnen ontwikkelen,
kunnen doorstromen naar thuis-nabij

onderwijs en om de ondersteuning zo
goed mogelijk in te richten, is het
belangrijk om onze expertise van buiten
naar binnen te halen en andersom. Het
inzetten van onze mensen op basis
van hun competenties komt uiteindelijk
alleen maar ten goede aan het kind.”
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Samen sterker in de regio

Voorgenomen bestuurlijke fusie Antoon van Dijkschool
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De bestuurders en toezichthouders van SSOE en
Stichting Expertisecentrum Antoon van Dijk uit
Helmond hebben in september 2014 een intentie
verklaring tot een bestuurlijke fusie getekend.

Verdere uitbouw expertise

------------------------------------------------------------------------------------Het idee voor een samenwerking komt niet helemaal uit de lucht
vallen. Beide stichtingen bieden onderwijs en ondersteuning aan
dezelfde categorie leerlingen. De regio’s grenzen aan elkaar en
zijn voor een deel zelfs overlappend. Door de voorgenomen fusie
kunnen zij zich nog sterker dan voorheen profileren in de regio.
Beide stichtingen hebben de onderwijskwaliteit hoog in het vaan
del staan. Zij kunnen dus veel van elkaar leren en op deze manier
hun expertise continueren en verder uitbouwen.

De Antoon van Dijkschool in vogelvlucht

------------------------------------------------------------------------------------Henk Norder, interim directeur van de Antoon van Dijkschool in
Helmond vindt de voorgenomen fusie een verstandig plan: “Door
de veranderingen die Passend Onderwijs met zich meebrengt,
is het noodzakelijk dat je je krachten zoveel mogelijk bundelt. Wij
zijn, net zoals de scholen van SSOE, gespecialiseerd in onderwijs
aan zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS). Wij bieden Speciaal Onderwijs (SO) en
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) op maat aan ruim 200 leer
lingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dat doen we door deze
leerlingen een veilige en gestructureerde leefomgeving te bieden.
Samen met de ouders leveren we een bijdrage aan een volwaar
dige toekomst van hun kind. We brengen ze kennis en vaardig
heden bij op het niveau dat bij hen past maar we willen vooral
ook dat ze weerbaarheid opbouwen. We  proberen de leerling met
een breed scala aan praktijklessen, interne stages en sociale
vaardigheidstrainingen zo optimaal mogelijk klaar te stomen voor
dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of arbeid.”

www.antoonvandijkschool.nl
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Antoon van Dijkschool:
Alvast een klein kijkje in de keuken
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Leerlingen
zijn hard aa
n
het werk op
de Antoon v
an
Dijkschool.
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De Antoon van Dijkschoolschool is in het schooljaar 2014
gestart met thematisch onderwijs. Meteen bij binnenkomst
zien we de themahoek. Ouders en teamleden zorgen elke
vier weken voor de versiering en aankleding van een nieuw
thema. Dit thema zie je in alle klassen terug. In het SO
zijn in verschillende ruimtes kinderen bezig met groepsover
stijgend lezen op verschillende niveaus. Verderop is er een
living waar een leerling een bed opmaakt en waar een andere
leerling de was strijkt en opvouwt. In het VSO zien we
hoe leerlingen een warme maaltijd bereiden voor het team.
Onderweg komen we een paar jongens tegen die bezig
zijn met de koffieronde en alle leerkrachten van een natje
en een droogje voorzien. En als we buiten kijken, is een
aantal jongens en meisjes druk bezig in de kassen en in de
moestuin met het planten van zaadjes. Wanneer we weg
gaan worden we vriendelijk uitgezwaaid door een leerling
die een interne stage loopt bij de receptie.
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GMR

‘Ogen en oren van de werkvloer’
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2014 was een druk jaar voor de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
raad) van SSOE. “Met name de gevolgen van de afsplitsing van de cluster
2-scholen binnen SSOE, heeft de gemoederen nogal beziggehouden,” vertelt
voorzitter Leontien van Leuken. “Het heeft heel veel tijd en aandacht gevergd
van iedereen binnen de GMR. Gelukkig is het een fijne club mensen. We gaan
respectvol met elkaar om, er heerst een positieve sfeer en er wordt door het
bestuur echt naar ons geluisterd.”

Laat je stem horen

-----------------------------------------------------In de GMR wordt elke SSOE-school ver
tegenwoordigd door één lid uit de ouder
geleding en één lid uit de personeelsge
leding. Ze houden zich bezig met allerlei
zaken die ‘bovenschools’ geregeld zijn of
die van belang zijn voor alle SSOEscholen. Marjolein de Laat, werkzaam bij
de externe dienst van de MBS Eindhoven,
is sinds een aantal jaren lid: “Ik vind het
belangrijk om mijn stem te laten horen
via de daarvoor geëigende instrumenten.
Als je ergens iets van vindt, kun je beter
gaan zitten op de plek waar de besluiten
genomen worden. Dan kun je tenminste
invloed uitoefenen.”
Leontien, muziekdocent op de Taalbrug
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en al heel lang lid van de GMR, benadrukt
dat dit ook echt zo is: “Onze stem wordt
gehoord, we worden serieus genomen door
het bestuur. De stukken waarover we
moeten adviseren of een besluit moeten
nemen, ontvangen we ruimschoots op
tijd. En als we hierover een vraag hebben
dan krijgen we snel antwoord.  Ook als
we extra uitleg of een toelichting willen,
is het nooit een probleem.”

rondom de afsplitsing van de Taalbrug.
Dan is het prettig dat mensen je weten
te vinden. Vaak gebeurt dat informeel,
tijdens een pauze. We juichen het alleen
maar toe als mensen ons benaderen. Hun
mening telt en nemen wij graag mee
bij elk te nemen besluit in de GMR. Ook
de mening van de ouders in de GMR,
is zeer belangrijk. Wij zien de zaken door
een GMR-bril. Zij hebben vaak een frisse
en relativerende kijk op zaken.”

Frisse blik ouders en personeel

Het volledige GMR-jaarverslag is te lezen
op www.ssoe.nl.

-----------------------------------------------------Leontien en Marjolein vinden het fijn als
medewerkers van de SSOE-scholen naar
hen komen met vragen en opmerkingen:
“Er zijn vooral veel praktische vragen

/ 39

Er is geen plafond
Workshop Mediërend leren

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Iedere leerkracht kijkt naar kansen bij leerlingen en probeert ze
dagelijks uit te dagen. Toch horen we vaak: ‘Het zit er niet in, het
plafond is bereikt.’ Wij zeggen: ‘Er is geen plafond, hoogstens een
deelplafond maar er zijn altijd gaatjes’,” aldus Anouk van Hulten
(Mytylschool) en Nicole Zewald (MBS Eindhoven).
Zij volgden de afgelopen 3 jaar de master Mediërend leren en delen
hun kennis via workshops en consultaties met tal van collega’s in
het speciaal en regulier onderwijs.
Anouk: “Een kind kan pas leren op het moment dat het begrijpt en
voelt waarom het zo leert. In wezen is dit de kern van Mediërend
leren. Onze visie op kinderen is door het volgen van deze master
daadwerkelijk veranderd. Er kan echt meer gehaald worden
uit leerlingen dan we vaak denken. Hiervoor moeten we vooral
vertrouwen op de eigen kracht van kinderen en het zorgen
‘loslaten’.”
Bij Mediërend leren volg je het denkproces van de leerling.
Binnen dit proces onderscheiden we 23 cognitieve functies die
iedereen -van jong tot oud en van moeilijk tot gemakkelijk
lerend- nodig heeft om te kunnen leren.  De functies ‘ruimtelijke
relaties’, ‘nauwkeurig zijn’ en ‘waarnemen’ zijn verantwoordelijk
voor maar liefst 50% van de fouten die we maken. “Wij brengen
alle cognitieve functies in kaart en kijken welke versterkt moeten
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worden bij de leerling,” aldus Nicole. “Een leerkracht concludeerde
op basis van een cito-analyse dat een leerling weinig getalbegrip
had. Wij kwamen erachter dat de leerling niet uitviel op
getalbegrip maar dat de leesrichting van de leerling bij een bepaald
onderdeel het probleem was. De functie ‘ruimtelijke relaties’ moet
bij deze leerling dus versterkt worden. Anders heeft het totaal
geen zin om meer van dit soort zelfde sommen aan te bieden. In
onze workshops laten we iedere deelnemer eerst zelf ervaren
hoe het met hun cognitieve functies gesteld is. Dat is een mooie
eyeopener. Iedereen begrijpt dan meteen wat je bedoelt en waar
dus ook kansen liggen om meer uit een leerling te halen.”

"We moeten
vooral
vertrouwen op
de eigen kracht
van kinderen"
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De SSOE-scholen

Het jaar 2014 in cijfers
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activa 31-12-2014
n  Materiele vaste activa
n  Vorderingen
n  Liquide middelen

Passiva 31-12-2014
2.173.098 - 16%

9.607.376 - 71%

876.533 - 6%

Totale activa: € 13.500.748

Baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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Totale passiva: € 13.500.748

Realisatie
2014

Begroting
2014

31.806
26.756
548
2.188
1.970
344
41
385

29.904
26.610
565
1.532
1.752
-555
85
-470

Taalbrug SO

Mgr. Witloxweg 14
5624 JH Eindhoven
040 - 251 5859

Leuvenlaan 23
5628 CC Eindhoven
040 - 242 5728

----------------------------------------Jacob Oppenheimstraat 1
5652 HG Eindhoven
040-251 5859
mbs.administratie@ssoe.nl

Mytylschool Eindhoven

----------------------------------------Toledolaan 4
5629 CC Eindhoven
040 - 241 8181
mytyl_administratie@ssoe.nl

4.028.482 - 30%

1.720.274
13%

x 1000

n  Eigen vermogen
n  Kortlopende schulden
n  Voorzieningen

MBS Eindhoven

8.595.733 - 64%

----------------------------------------Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
040 - 290 2345
taalbrug.administratie@ssoe.nl

Taalbrug Venlo
Vijverhofstraat 4
5913 TV Venlo
077 - 399 8820
taalbrug.venlo@ssoe.nl

Taalbrug VSO

----------------------------------------Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
040 - 290 2345
taalbrug.administratie@ssoe.nl

Expertisecentrum
Antoon van Dijkschool

(met ingang van augustus 2015)
----------------------------------------Berkveld 19
5709 AE Helmond
0492 - 516 335

Voor meer
informatie:
secretariaat@
ssoe.nl

Bestuursbureau SSOE

----------------------------------------------------Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven
040 - 216 3850 | secretariaat@ssoe.nl
www.ssoe.nl
-----------------------------------------------------

