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Voorwoord
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van de MBS (SOP). Het is een lijvig en technisch stuk dat realiseer ik me. In eerste instantie is het dan
ook bedoeld als intern verantwoordingsstuk van waaruit gewerkt wordt. Het is echter zeker ook, beschikbaar voor derden zoals
samenwerkingsverbanden, collega-scholen of instellingen, zodat meerderen er hun voordeel mee kunnen doen.
Het schoolondersteuningsprofiel is het ‘kloppende hart’ van onze organisatie, het behelst namelijk het totale onderwijsinhoudelijke deel van de
school en raakt daarmee de kern van het bestaansrecht van de school.
Het is ook een vertaling van wetgeving, beleidsvoornemens, visie en schoolontwikkeling van afgelopen jaren. Daarmee zegt het ook veel over de
kwaliteit van onze school. We denken met de wijze waarop ons onderwijs is ingericht en de keuzes die we hierbij hebben gemaakt een gedegen
invulling te kunnen geven aan Passend Onderwijs.
De MBS zit in de fase waarin ze krachtige stappen heeft gemaakt in het opbrengstgericht denken en handelen. De planmatigheid is enorm
toegenomen door de invoering van de leerlijnen, het Passend Lesmodel, de leerroutes en sinds 2012 het schoolondersteuningsprofiel (waarvan nu
deze geactualiseerde, derde versie anno 2016). In 2014 is hier het werken met Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's)1 bijgekomen en in het
schooljaar 2015-2016 de feitelijke invoering van Parnassys als leerlingvolgsysteem. Ook ten aanzien van arbeidstoeleiding is de doelgerichtheid en
samenhang vergroot met voor alle leerroutes een duidelijke doorgaande lijn van het pre-adviesgesprek, via interne diensten, veldoriëntatie, naar
het arbeidstransitiecentrum (ATC)2 en via externe stages uiteindelijk naar vaste plek voor werk/dagbesteding. Ook na schoolverlaten worden de
leerlingen gevolgd door middel van een systeem van bestendiging.
De planmatigheid is terug te zien in het handelen van de leraren, de onderwijsondersteuning, en de planmatigheid in de innovaties en
verbeterprocessen. We willen te allen tijde verantwoording kunnen afleggen over de opbrengsten, het leren en onderwijzen, de
onderwijsondersteuning (leerlingenzorg), onze kwaliteitszorg en de keuze voor verbeterprocessen.
Samen met de leerling én ouders/verzorgers willen we het bovengenoemde proces zorgvuldig doorlopen om het ontwikkelingsperspectief vorm te
geven en de beoogde uitstroombestemming te bereiken, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
Ons gevoel van verantwoordelijkheid is groot en wordt extra aangesproken om dat het gaat om (vaak kwetsbare) leerlingen met een beperking en
onderwijsachterstand die ons zijn toevertrouwd. Wij zijn ons hiervan zeer bewust.
Het MBS-team laat hiermee ook haar ambitie en professionaliteit zien. Met recht durf ik te zeggen sterk, passend en bevlogen.
1

Een ontwikkelingsperspectief is volgens de inspectie “een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode, gebaseerd op het verwachte
uitstroomniveau” . (Duiden en doen, CED.)
2

Voor een groot deel van de populatie: de leerlingen van leerroute C uitgezonderd.
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Dit herziene document is in overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen. Het is bijgesteld op basis van nieuwe inzichten, evaluatie- en
ervaringsgegevens die we in de afgelopen jaren als school hebben verzameld en opgedaan. Het is te beschouwen als een document dat met
regelmaat opnieuw zal worden aangescherpt en verbeterd, passend bij de veranderende context waarin we als school opereren.
Henk CJ Smeets, directeur MBS
Juli 2016

1. Schoolontwikkeling & kwaliteitsbewaking

1.1 Inleiding schoolontwikkeling
De MBS staat voor belangrijke veranderingen. Per 1-8-2013 is de Wet Kwaliteit (V)SO van kracht en per 1-8-2014 is de stelselverandering Passend
Onderwijs een feit. Hierdoor verandert het gehele primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) momenteel ingrijpend .
De MBS Eindhoven is een school voor zeer moeilijk lerenden. Dit zijn leerlingen met een duidelijke ontwikkelingsachterstand en een zodanige
onderwijsbeperking en leerbelemmering dat zij zijn aangewezen op deze vorm van speciaal onderwijs. De MBS heeft haar doelgroep de afgelopen
jaren enorm zien veranderen en verschuiven, met name in verscheidenheid en complexiteit. Met de eisen die de wet stelt , de veranderende
doelgroep en de toegenomen complexiteit heeft de MBS gerichte keuzes gemaakt in visie en beleid. Daarbij heeft ze vooral ingezet op ambitie en
kwaliteit. De instroom van jonge kinderen is kleiner geworden; het VSO is momenteel de grootste afdeling.
De keuze voor opbrengstgericht werken is wettelijk bepaald in de Wet Kwaliteit, maar wat betekent dat concreet voor de doelgroep zeer moeilijk
lerenden? Deze vraag hebben wij ons gesteld en daar is het team een paar jaar geleden mee aan de slag gegaan.
Dit is een doorgaand proces waarin steeds op basis van evaluatie, reflectie en metingen (data, duiden, doelen, doen: kort gezegd - 4D- ) bijstellingen
doorgevoerd worden in het onderwijsaanbod, en -proces op individueel, groeps- en schoolniveau.
Het schoolondersteuningsprofiel van oktober 2013 is daarom nu (voorjaar 2016) aangepast, zodat het een actueel beeld geeft van het onderwijs
zoals dat momenteel op de MBS wordt verzorgd.
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De MBS heeft in de loop der jaren een eigen ‘stromenbeleid’ met (sinds kort) 4 leerroutes ontwikkeld dat recht doet aan een reëel uitstroomprofiel
van elke individuele leerling. Leerlingen ontvangen een adequaat aanbod in de leerroute waarin ze geplaatst zijn. Het ontwikkelingsperspectief van
de leerling is leidend voor de leerroute waarin hij/zij geplaatst is. Dit wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 van dit SOP en vormt inhoudelijk ook
de kern van het gevoerde onderwijskundig beleid van de MBS.
Eerst wordt in de volgende paragrafen toegelicht wat de functie is van dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) en hoe het proces van kwaliteits- en
leerlingenzorg op de MBS is ingericht om opbrengst- en handelingsgericht te kunnen werken.

1.2 Betekenis en functie van schoolondersteuningsprofiel3
Werken in leerroutes is een richtlijn voor en geeft houvast bij de vormgeving van passend onderwijs op de MBS. Het expliciteert onze
basisondersteuning en onze extra ondersteuning. Hiermee wordt het schoolondersteuningsprofiel van de MBS vormgegeven.
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Dit gebeurt op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning. Dat levert een beeld op van zowel de
onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning.
De kwaliteitsnormen voor het (V)SO garanderen al een hoog niveau van basisondersteuning. Scholen voor (V)SO zoals de MBS komen immers pas in
beeld indien blijkt dat de ondersteuningsmogelijkheden van regulier onderwijs ontoereikend zijn.
In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school welke ondersteuning zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil
ontwikkelen (ambities). Daarmee wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er in de toekomst waarschijnlijk zullen zijn.
Het ondersteuningsprofiel is voor een school de basis voor de communicatie met ouders. Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de
school wel of niet voor hun kind kan betekenen. Als ouders hun kind aanmelden bij de school dient het ondersteuningsprofiel als basis voor de
afweging of een school de onderwijsondersteuning kan bieden waaraan het kind behoefte heeft. Het ondersteuningsprofiel zal niet steeds direct en
eenduidig een antwoord bieden op die vraag; ieder kind en iedere situatie is uniek. Toch zal het ondersteuningsprofiel helpen om een
beargumenteerde afweging te maken.

3

De algemen tekst over het schoolondersteuniningsprofiel is een gedeelte uit: Werken met een schoolondersteuningsprofiel, PO-Raad 2012.
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Dit schoolondersteuningsprofiel bewerkstelligt op de MBS als organisatie:
 Een betere afstemming van het onderwijsaanbod op en begeleiding van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het aanbod is zo
ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen.
 Een zo groot mogelijk aantal leerlingen dat de gestelde streefniveaus van de school haalt.
 Het toewijzen van leerlingen aan de juiste aanpak.
 Een efficiënter gebruik van onderwijstijd en doelgerichtheid in de groepsplannen.
 Ruimte en aandacht voor ieder kind; laat iedere leerling tot zijn/haar recht komen. Het betekent niet dat iedere leerling een afzonderlijke
aanpak behoeft.
 Een efficiëntere groepssamenstelling.
 Een aanbod dat goed voorbereidt op de specifieke uitstroombestemming van de leerling en de kennis, vaardigheden en attitude die de leerling
daarbij nodig heeft.
 Duidelijkheid in communicatie zowel intern in het schoolteam als naar derden (ouders, andere scholen, samenwerkingsverbanden, werkplekken,
centra voor dagbesteding, inspectie etc.) over de werkwijze en het onderwijsaanbod van de MBS.

1.3 Kwaliteitsbewaking
De focus heeft gelegen en zal steeds blijven liggen op de kwaliteit van het onderwijsteam.
Er gaat in de jaarplanning veel aandacht uit naar intervisie, scholing, onderlinge klassenbezoeken, groepsplanbesprekingen, klassenconsultaties door
orthopedagoog, logopedisten, IB en teamleider om zodoende de kwaliteit van de lessen en daarmee leeropbrengsten van leerlingen op het
gewenste niveau te houden. De MBS heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire
omgeving. De MBS heeft 3 logopedisten, 3 internbegeleiders en een aandachtsfunctionaris Autisme in dienst, bovendien zijn er 2 orthopedagogen in
dienst (waarvan 1 erkend GGZ-psycholoog is.) Professionalisering is een vast onderwerp gesprek binnen de Digitale Gespreks Cyclus die met elke
medewerker wordt uitgevoerd. Een groot deel van de leerkrachten heeft een Master SEN opleiding voltooid of is bezig om deze opleiding te volgen.
Er vinden jaarlijks specifieke scholingen plaats op afdelingsniveau om ook teambreed specifieke knowhow te ontwikkelen en te borgen.
Daarbij gaat de MBS (sinds het schooljaar 2014-2015 in opbouw) meer te werk volgens het ontwikkelmodel Samen leren inhoud geven (van
6
september 2016

Schoolaanzet, zie bijlage).
Daarbij wordt aan de hand van 5 aspecten invulling gegeven aan de ontwikkeling naar een 'lerende organisatie':
- koers,
- data en feedback,
- lerende professional,
- samen leren in het team en
- georganiseerd leiderschap
Sinds 2014-2015 wordt er bijvoorbeeld niet alleen gewerkt aan school-brede ontwikkelpunten, maar wordt door middel van teamplannen per
afdeling (SO/VSO/leerroute C) steeds specifieker gewerkt aan verbeteringen en vernieuwingen die binnen de betreffende afdeling nodig geacht
worden. Dit is een van de aspecten die MBS heeft ingevoerd om vorm te geven aan de lerende organisatie en teams verantwoordelijk te maken
voor het onderwijs op de MBS. Het sluit aan bij de ontwikkeling naar ‘lerende professional' en het ‘samen leren in het team’ uit het model Samen
leren inhoud geven. De MBS is voornemens om aan de hand van de Werkwijzer Samen leren inhoud geven dit proces de komende jaren te
versterken. Bovendien zal het continueren en versterken van samenwerking op diverse niveaus in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid
een punt van aandacht zijn. De MBS wil hierin haar kennis en expertise verder uitdragen en versterken binnen de regio.
Data, Duiden, Doelen, Doen (4D)
De MBS heeft een hoog ambitieniveau en wil elke leerling een kwalitatief goed aanbod bieden gebaseerd op data-analyse. De school wil
datagestuurd opbrengstgericht werken. (Dit vormt ook 1 van de elementen van het ontwikkelmodel Samen leren inhoud geven: gebruik van data
en feedback.) Hierbij hanteert de MBS een planmatige aanpak om de kwaliteit van het onderwijsaanbod en van de resultaten systematisch te
bewaken en bij te stellen. Door middel van de volgende 4 cyclische stappen:
 Data: Op leerling- groeps- en schoolniveau worden de leeropbrengsten van de leerlingen systematisch en frequent verzameld.
 Duiden: Deze gegevens worden geanalyseerd op de verschillende niveaus. Op basis van toets- en observatiegegevens worden
verbeterdoelen bepaald.
 Doelen: Op school- en groepsniveau worden naar aanleiding van de analyse van data eventueel nieuwe inhouden en leerstandaarden
(streefdoelen) vastgesteld. Op basis van deze ambities worden onderwijsleeraanpakken opgesteld, die het verschillende groepen leerlingen
mogelijk moeten maken om de vastgestelde streefniveaus te halen.
 Doen: Elke leerling krijgt een uitdagend onderwijsaanbod dat bijdraagt aan maximalisering van de mogelijkheden van de leerling. De
leerkracht werkt doelbewust en planmatig en organiseert dat het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
in zijn groep.
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Hieronder staat het proces van Data Duiden Doelen en Doen schematisch weergegeven.

Leerlingvolgsysteem Parnassys als centraal
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Leerlingvolgsysteem Parnassys als centraal instrument binnen de kwaliteitszorg
De recente invoering van Parnassys als leerlingvolgsysteem faciliteert op de MBS het datagestuurd opbrengstgericht werken en is daarmee een
belangrijk kwaliteitsinstrument: Zowel op leerling- als op groeps- en schoolniveau ontstaat inzicht (middels heldere visualisatie) in de mate waarin
leerlingen voldoen aan de gestelde streefdoelen. De leerstandaarden zijn als onderlegger in het systeem aangebracht waardoor resultaten direct
kunnen worden afgezet tegen de gestelde doelen en voorsprong of achterstanden tijdig kunnen worden gesignaleerd. Het systeem is in 2015-2016
in gebruik genomen. Er is een uitgebreid implementatieplan opgesteld voor de komende 2 schooljaren. Bovendien wordt het cyclisch en
systematisch uitvoeren van de leerlingenzorg ook versterkt en ondersteund door Parnassys. In de volgende paragraaf wordt de leerlingenzorg
toegelicht.

1.4 Cyclus leerlingenzorg
De school is verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijsaanbod om de leerlingen in staat te stellen die kwaliteiten te verwerven.
Hoe waarborgt de school dat elke leerling passende ondersteuning krijgt?
De MBS kent een systeem van leerlingenzorg- ondersteuning dat er op gericht is om leerlingen zich naar hun mogelijkheden optimaal te laten
ontwikkelen. De MBS durft ambitieus normen en streefdoelen te stellen zoals aangegeven in dit schoolondersteuningsprofiel. Hier wordt globaal
weergegeven hoe het proces van leerlingenzorg is ingericht.
De volgende punten maken deel uit van de zorgcyclus van de MBS rondom leerling en groep:




Bij aanmelding van leerlingen vindt een zorgvuldige, ook warme overdracht van informatie plaats. Zowel met ouders/verzorgers als met de
toeleverende instantie/school wordt de onderwijsbehoefte van de leerling zorgvuldig besproken. Indien mogelijk observeert de
orthopedagoog/IB-er van de MBS de nieuwe leerling op de school van herkomst.
Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen gedurende de hele schoolloopbaan als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse
van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Handelingsgerichte dossieranalyse leidt tot een vertaalslag van de onderwijsbehoeftes binnen de context van de school en thuissituatie in
directe en haalbare handelingssuggesties. De orthopedagoog voert de dossieranalyse uit en stelt het start-OPP op.
9
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Het ontwikkelingsperspectiefplan OPP is een belangrijk document binnen de cyclus van leerlingenzorg. Per schooljaar 2013-2014 is er voor
iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld/bijgesteld. Bij instroom op de MBS in het SO, en ook bij de door- of instroom in
het vso wordt het ontwikkelingsperspectief bepaald en vastgelegd in het (OPP) van de leerling. Het eerste OPP wordt in de Commissie van
Begeleiding vastgesteld. De onderwijsbehoefte en de begeleidingsstijl worden samen met de belemmerende en stimulerende factoren ter tafel
gebracht. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de ouders/verzorgers en voor zover mogelijk met de leerling zelf. Het OPP is een
groeidocument. Het wordt steeds bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling die de leerling doormaakt.
De ambitie in het gestelde ontwikkelingsperspectief is hoog. Leerlingen volgen onderwijs in een leerroute die leidt naar een bepaalde vorm van
vervolgonderwijs (vanuit so), werk of dagbesteding, die passend is voor de betreffende leerling. Vervolgens wordt het onderwijsaanbod
(leerroute-streefniveau-arrangement) bepaald.
Op basis van de ontwikkelingsperspectiefplannen van alle leerlingen wordt een groepsplan opgesteld en vastgelegd in Parnassys. Vervolgens
worden drie keer per jaar groepsplanbesprekingen gehouden, waarbij de informatie uit alle OPP’s van de leerlingen van de groep samenkomt.
In het groepsplan wordt op basis van alle informatie over de leerlingen, de leerresultaten en de streefdoelen bepaald welke doelen centraal
staan in de komende periode en op welke manier hieraan gewerkt wordt. Ook wordt afgestemd welke aanpakken worden ingezet om te
waarborgen dat alle leerlingen in de groep de gestelde doelen kunnen behalen. Op basis van de groepsplanbespreking wordt het groepsplan
(dit zijn de zgn. sublesgroepen in Parnassys) opgesteld. Dit gebeurt 2x per jaar.
Systematisch werken de leraren en ondersteuners aan gestelde doelen met leerlingen, passend bij de gekozen leerroute A, B plus, B of C. (Een
nadere toelichting hierop volgt in het vervolg van dit document.) Voor het aanbieden van leerstof worden de leerlijnen van de WEC-Raad
(IQ<35/Plancius en ZML 2012 ) gebruikt. (Zie bijlage 6). Binnen een leerroute krijgen leerlingen een ‘basisaanpak’ geboden, met daarnaast een
talent- en/of (zeer) intensieve aanpak voor die leerlingen die dat op bepaalde domeinen nodig hebben. (Een nadere toelichting hierop volgt in
het vervolg van dit document.)
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd m.b.v. toetsen die worden afgenomen volgens een schoolspecifieke toetskalender.
Opbrengsten worden naar aanleiding van methodegebonden en jaarlijkse niet-methodegebonden toetsen (zie bijlage 5 toetskalender) per
vakgebied in kaart gebracht en worden gebruikt als bron bij het samenstellen van het OPP. De toetskalender zal komend schooljaar grondig
worden herzien op grond van wijzigingen in het onderwijskundig beleid van de school. Bovendien zullen Cito toetsen voor VSO Dagbesteding en
PRO waarschijnlijk worden ingevoerd. Resultaten worden geregistreerd d.m.v. CITO-LOVS.
Door middel van groepsplanbesprekingen en klassenconsultaties wordt het onderwijsleerproces in de groep gevolgd, geëvalueerd en bijgesteld.
Na elke werkperiode wordt het groepsplan geëvalueerd aan de hand van de gestelde doelen en worden nieuwe doelen voor de volgende
werkperiode vastgesteld. Dit is een cyclisch proces, telkens weer wordt gekeken of deze leerling zich conform zijn/haar mogelijkheden
ontwikkelt.
In oudergesprekken, MDO's (multi-disciplinair overleg), zorgteam en CVB (commissie van begeleiding) wordt de specifieke ontwikkeling op
leerlingniveau gevolgd in het licht van het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheden van de leerling, de ouders en de leerkracht
10
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bepalen wat er nodig is. Soms kan er aanleiding zijn om een leerling in een andere leerroute te plaatsen, dit wordt altijd met ouders besproken
en ook de leerling zelf wordt daar in principe, mits dit tot zijn/haar mogelijkheden behoort, in betrokken. De besluitvorming hierover ligt bij de
Commissie van Begeleiding (CVB).
Daar waar leerkrachten problemen signaleren in de ontwikkeling van leerlingen of er anderszins zaken zijn die het leren en de ontwikkeling van
een leerling belemmeren kan de leerkracht het zorgteam consulteren middels een hulpvraag.
Vanuit het zorgteam (waarvan teamleiders, orthopedagogen, intern begeleiders, en communicatie specialist deel uitmaken) volgt dan nadere
observatie/onderzoek/begeleiding/coaching om te bewerkstellingen dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en de leerkracht competent is
om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen.
Een belangrijk deel van de planning en documentatie die verbonden is aan de bovenstaande cyclus vindt sinds het schooljaar 2015-2016 plaats
door middel van Parnassys, een webbased administratie- en leerlingvolgsysteem. (m.u.v. de planning en resultaten van de Cito-toetsen en
klassenconsultaties.)

11
september 2016

Alle leerkrachten, ongeacht de leerroute, doorlopen drie keer per jaar de cyclus van handelingsgericht werken met de bijbehorende stappen van
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en groepsplan:
Waarnemen
 verzamelen van (toets/observatie)gegevens (OPP), evalueren vorig plan
Hoe gaat het met de ontwikkeling van de leerlingen in mijn groep?
 Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Welke leerlingen vallen op door een lage of hoge toetsscore ? Is er incidenteel sprake van terugval/sterke vooruitgang of speelt dit al langere
tijd ?
Begrijpen
 Onderwijsbehoeften benoemen
Wat vragen deze leerlingen van mij ?
Plannen
 Het clusteren van leerlingen
Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk) groep(je), omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen ?
Realiseren
 Uitvoeren van het groepsplan
Op welke momenten doe ik wat en hoelang ?

In de volgende paragrafen wordt toegelicht welke visie de MBS heeft op de onderwijsbehoeften van de zml-doelgroep en wat daarbij de missie van
de MBS als onderwijsinstelling is. Daarna zal in hoofdstuk 5 worden toegelicht welke onderwijskundige keuzes de school heeft gemaakt.
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2. Ambities MBS: Onze missie & kernwaardes
De missie van de MBS:
We zijn een goede school voor onze leerlingen d.w.z. een school waar leerlingen zich thuis voelen, zich conform hun mogelijkheden ontwikkelen en
uitgedaagd worden om te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke volwassenheid in de verschillende levensdomeinen. MAATWERK IS ONZE
KRACHT.
De MBS houdt rekening met en toont respect voor de handicap of liever gezegd de beperking van het kind en de houding van de ouders in het
omgaan met die beperking. Het onderwijssysteem van de Mgr. Bekkersschool heeft als fundamenteel kenmerk dat er ruimte en aandacht is voor
ieder kind. Dit is voor de medewerkers/begeleiders van de MBS telkens weer een nieuw avontuur van uitdaging en het zoeken naar mogelijkheden.
Soms is het niet eenvoudig om de scheiding tussen onderwijs, zorg en ondersteuning aan te geven, maar als onderwijsinstelling is het onze primaire
taak om goed onderwijs te bieden. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is het belangrijk dat we aandacht besteden aan zowel de leervakken en
vakgebieden als zelfredzaamheid, communicatie, gedrag, sociale vaardigheden en -competentie. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig
mogelijke deelname aan de maatschappij waar het gaat om burgerschap, wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Daarom willen we dat de afhankelijkheid uiteindelijk zo klein mogelijk wordt. Leerlingen moeten door succeservaringen en aanmoediging
zelfvertrouwen krijgen om zaken zelf te doen. Onze leerlingen leren veel door praktische ervaringen en ‘door te doen’.
De mate waarin de zelfstandigheid en zelfredzaamheid behaald wordt is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de individuele leerling en de
directe omgeving (thuis, school, stageplek, arbeids-omgeving, woonvorm, clubs e.d.) waarin het kind of de jongvolwassene verblijft.

Enige jaren geleden hebben we als team met elkaar de drie kernwaardes van de MBS geformuleerd, kernwaardes die er voor ons echt toe doen; zij
komen in ons dagelijks handelen, maar ook in de vastgestelde gedragsprotocollen tot uitdrukking.
1. RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN; in de driehoek leerling-medewerker-ouder. Dit impliceert voor ons gedrag, dat in woord en daad eerlijkheid,
integriteit, open en heldere communicatie, accepteren van de ander zoals hij/zij is, tolerantie, professionaliteit, en uitgaan van positieve
bedoelingen laat zien;
2. VERANTWOORDELIJKHEID; iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid vanuit zijn taken en bevoegdheden die hij heeft en kan daar op
aangesproken worden. De basis om deze kernwaarde goed vorm te geven is, om vanuit betrokkenheid, met humor en plezier hebben in je werk,
vertrouwen en ruimte krijgen maar ook geven…. te komen tot (persoonlijke) groei;
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3. DENKEN IN MOGELIJKHEDEN/KANSEN; daar hoort in een grote organisatie uitdaging, ontwikkeling maar ook afstemming, flexibiliteit en
planmatigheid bij.
Het onderwijs op de MBS wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol
leerklimaat.
De missie van de MBS (‘maatwerk is onze kracht’) sluit nauw aan bij de missie van de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE), waar de
MBS deel van uitmaakt: “Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de
maatschappij”
In aansluiting hierop is één van de kernwaarden van de MBS: het denken in mogelijkheden. Het model dat in de volgende paragrafen toegelicht
wordt, is gebaseerd op het idee van het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en hun mogelijkheden. We spreken leerlingen op hun beste
kunnen aan, zowel de leerlingen die meer aan kunnen als de leerlingen die extra zorg behoeven.
Bovenstaande vraagt op de MBS pedagogisch gezien een specifieke insteek, namelijk een basiskwaliteit van leerkrachten om gedrag te beïnvloeden
en het onderwijsleerproces zo in te richten dat elk kind optimaal tot leren komt. Dit vraagt soms voor bepaalde leerlingen (tijdelijk) een specifieke
aanpak (tijd, ruimte, aanbod, begeleiding, materiaal) om ook voor hen leren mogelijk te maken: maatwerk.
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3. Visie op de doelgroep
De MBS heeft de afgelopen jaren haar doelgroep zien veranderen en verschuiven in verscheidenheid en complexiteit. Met de eisen die de wet stelt,
de veranderende doelgroep en de toegenomen complexiteit heeft de MBS gerichte keuzes gemaakt in visie en beleid. Daarbij heeft ze vooral ingezet
op ambitie en kwaliteit.
De doelgroep van de MBS is breed en er worden geen strikte IQ-grenzen meer gehanteerd, maar er is altijd sprake van een (forse) leer- en
ontwikkelingsachterstand en een bepaalde mate van verstandelijke beperking, vaak in combinatie met problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling en/of sensorische informatieverwerking.
Het leren van de ZML leerlingen wordt gekenmerkt door:
 Capaciteit van de leerling, wat zich vertaalt in ‘leren door doen’
 Egocentrisch
 Concrete beleving
 Emotionele betrokkenheid
 Doelen die hanteerbaar zijn in het dagelijks leven
Het scheidsveld tussen de doelgroep van het (voormalige) cluster III en cluster IV is niet altijd scherp te trekken. We denken te kunnen leren van
cluster IV maar ook zij van ons, vooral in het bovenste segment van onze doelgroep en het onderste segment van cluster IV. Het is niet wenselijk om
de IQ grens op te trekken naar een IQ dat hoger is dan 80. Soms laten leerlingen een bijzonder profiel zien, waarbij zij ondanks een wat hoger IQ
toch moeite hebben in een setting van cluster 4 of regulier (praktijk)onderwijs te functioneren. Bij dergelijke ‘grensgevallen’ is het goed om te
bekijken of mogelijk het klimaat en de leeromgeving van de MBS beter aansluit dan andere vormen van onderwijs (regulier of speciaal). Hierbij zijn
vaak ook sociaal-emotionele factoren (denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingsleeftijd en sociale weerbaarheid) van doorslaggevend belang.
Er zitten relatief gezien veel leerlingen op school, die bekend zijn met een autisme spectrum stoornis (ASS). Grofweg 1/3 van de onze populatie
heeft een ASS-diagnose De school heeft dan ook veel expertise voor deze specifieke doelgroep in huis en wil zich daarin blijven ontwikkelen.
De MBS heeft in de afgelopen jaren een krachtig en helder beleid gevoerd rondom opbrengstgericht- en handelingsgericht werken. Voor het primair
proces betekent dit concreet dat er planmatig en gestructureerd volgens de ZML- leerlijnen met leerlingen gewerkt wordt. Door het aanbod
adequaat te differentiëren komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze onderwijsbehoeften zijn echter divers en
uiteenlopend en soms kunnen de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen het leren behoorlijk in de weg staan. We zullen nog meer
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een weg moeten vinden om goed en adequaat antwoord te geven op sociaal-emotionele problematiek en vaak bijbehorende gedragsproblemen die
het leren soms behoorlijk in de weg kunnen staan.
In dit ‘schoolondersteuningsprofiel van de MBS’ (SOP) zijn de ambitie, verantwoording en de onderwijsinhoudelijke beleidsuitgangspunten
uitgebreid verwoord. De MBS werkt met leerroutes voor leerlingen die leiden naar een uitstroom profiel Arbeid of Dagbesteding (in verschillende
gradaties).
De opbrengsten van de prestaties binnen de leerroutes en de schoolstandaarden worden per jaar geëvalueerd en bijgesteld.
De leerroutes doen recht aan de mogelijkheden, verscheidenheid en complexiteit van onze leerlingen en geven een antwoord op een planmatig
leerstofaanbod en de redelijkerwijs te verwachten uitstroomperspectieven voor de individuele leerling. We hebben een hoge ambitie met
leerlingen, geven kwalitatief goed onderwijs en leggen verantwoording af over gemaakte keuzes, interventies en aanpassingen in de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte.
Zie voor een nadere toelichting op onze visie op gedrag, autisme, taalonderwijs en communicatie, visie op praktijkvoorbereiding hoofdstuk 1 van het
Schoolplan 2016-2020.
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4. Externe dienstverlening
De Externe Dienst heeft een duidelijke relatie met het onderwijs dat de MBS biedt. Behalve het onderwijs dat leerlingen op de leslocaties van de
MBS krijgen is er dus ook een groep leerlingen in het reguliere onderwijs die specialistische begeleiding van leerkrachten met een zml-expertise
krijgt. Deze begeleiders zetten in de vorm van Externe Dienstverlening hun expertise in in het reguliere onderwijs. Deze komt niet alleen ten goede
aan de leerlingen met verstandelijke beperking, maar ook aan de betrokken begeleiders om de leerling heen, het schoolteam en niet in de laatste
plaats ook aan de ouders van deze leerlingen. De SSOE-expertisecentra bestaan uit 3 scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal
onderwijs (VSO), maar ook uit de Externe Dienstverlening (ED), het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en het Arbeids Transitie Centrum (ATC). De
ED en het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant begeleiden samen leerlingen in het regulier onderwijs en adviseren, coachen, scholen en begeleiden
intern begeleiders, leerkrachten en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen.
De expertise van de medewerkers van de ED dekt een breed gebied: leerachterstand, gedragsproblematiek, autisme, motoriek en communicatie.
De Externe Dienst bestaat uit orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, (vak)leerkrachten en andere specialisten. Zij
hebben veel ervaring en expertise in het begeleiden van leerlingen in het speciaal onderwijs.
De Externe Dienst biedt:
 Informatie, advies, coaching en begeleiding van leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams en ouders bij specifieke hulpvragen en
complexe casussen.
 Ondersteuning en ambulante begeleiding aan leerlingen met een beperking.
 Begeleiding van leerlingen bij de overgang naar een nieuwe fase. Dit kan gaan om de instroom naar onderwijs, de overstap naar een nieuwe
school of de overgang van school naar dagbesteding of (passende) arbeid.
 Advies aan directies en besturen van scholen over vormgeving en uitvoering van passend onderwijs binnen school, organisatie of
samenwerkingsverband.
 Workshops, trainingen, presentaties (op maat) op het gebied van leermoeilijkheden, gedragsproblemen, motoriek en communicatie.

Voor meer informatie: www.externedienstverlening.nl
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5. Schoolondersteuningsprofiel MBS: Werken in 4 leerroutes met passende aanpakken
5.1 Profiel arbeidsmarktgericht en profiel dagbesteding op de MBS4
De MBS biedt leerlingen een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel en leerlingen met een profiel dagbesteding een passend onderwijsaanbod door
middel van leerroutes.
Per leerroute is er een geheel van kerndoelen, niveaus leerlijnen, leertijden, werkwijzen en ondersteuning bepaald dat zo is samengesteld dat
leerlingen zich zo ontwikkelen dat zij voldoende voorbereid zijn op hun toekomstige situatie wat betreft wonen, werk en vrije tijd (ieder naar
zijn/haar mogelijkheden).
In het arbeidsmarktgerichte profiel en het profiel dagbesteding halen leerlingen geen diploma. Er is sprake van eindonderwijs. Wel kunnen
leerlingen (bij beide profielen) certificaten behalen om hun kansen op de arbeidsmarkt of in het maatschappelijk veld te vergroten. Hier kan een
onderscheid gemaakt worden tussen meer praktijkgerichte certificaten en meer theoretische certificaten. Behaalde certificaten worden vermeld op
het vso-getuigschrift. Bij schoolverlaten ontvangen leerlingen en ouders een overgangsdocument/transitiedocument. (Het laatste OPP van de
leerling dient als overgangsdocument.) Behalve de verplichte documenten getuigschrift en overgangsdocument, werkt de MBS met een portfolio. In
het portfolio kunnen leerlingen voor hen belangrijke documenten, bewijsstukken en informatie verzamelen gedurende hun schoolloopbaan:
certificaten, beoordelingen, stageverslagen, etc. Op de MBS is het portfolio opgenomen in de map Van School naar Werk. Deze map 'groeit' met de
leerlingen mee gedurende de gehele VSO-periode. De informatie uit dit portfolio kunnen leerlingen gebruiken als achtergrond en bewijs bij het
overgangsdocument en zodoende inzetten bij het informeren van partijen betrokken bij de vervolgstap. Maar vooral moet het portfolio een
belangrijke rol spelen bij het vergroten van het zelfbeeld en de motivatie van de leerling.
Het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op een baan op de arbeidsmarkt. Het gaat hier in het geval van de MBS om de
beschermde arbeidsmarkt. Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, maar die wel in staat zijn om te werken onder
MBO 1 niveau. Stage is in dit uitstroomprofiel verplicht. Voor dit profiel zijn er naast kerndoelen voor de verschillende vakgebieden ook
leergebiedoverstijgende kerndoelen en kerndoelen gericht op de voorbereiding op arbeid. Voor leerlingen met een verstandelijke beperking zoals

4

Deze tekst is voor een belangrijk deel gebaseerd op: www.passendonderwijs.nl/brochures/brochures-over-kwaliteit-in-het-vso/
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op de MBS blijkt echter referentieniveau 1F vaak net niet haalbaar. Zij beheersen bij schoolverlaten op 18-jarige leeftijd gemiddeld de leerstof tot en
met groep 5/6 van het reguliere basisonderwijs.
Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van al dan niet arbeidsmatige dagactiviteiten. Het gaat
hier om leerlingen, die niet in staat zijn zelfstandig op de arbeidsmarkt te participeren, ook niet op de beschermde arbeidsmarkt. Het onderwijs in
dit uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding, die zo mogelijk arbeidsmatig
worden ingevuld. Het is gericht op persoonlijkheidsvorming en sociale competenties en de redzaamheid van leerlingen in de toekomstige woon-,
leef- en werksituatie.
Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt niet specifiek in het VSO aangeboden op de MBS: Voor leerlingen in leerroute A in het SO is de
doorstroom naar aanpalend vervolgonderwijs (d.w.z. SBO of Praktijkonderwijs) wel een mogelijkheid. En voor sommige leerlingen in de onderbouw
van het VSO is in uitzonderlijke gevallen doorstroom naar praktijkonderwijs mogelijk. Het profiel arbeid is niet ingericht op doorstroom naar het
vervolgonderwijs in de zin van mbo, hbo en wo.
In beide profielen hanteert de MBS de (V)SO kerndoelen voor ZML onderwijs5 als kader. Kerndoelen geven een beeld van het inhoudelijk aanbod
van het onderwijs. Kerndoelen zijn ingedeeld in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen. Kerndoelen geven een beschrijving van
de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden en omschrijven het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze
bereikt worden. Deze zijn in de bijlage toegevoegd.

Hierna volgt een overzicht van de uitstroomperspectieven met daarbij ook het perspectief ten aanzien van wonen en vrije tijd.

5

Het betreft de kerndoelen die zijn bepaald met de Wet kwaliteit v(s)o van 2013. Er zijn in opdracht van het Ministerie OCW door de SLO nieuwe kerndoelen geformuleerd voor
het VSO voor de uitstroomrichtingen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. De kerndoelen VSO zijn in 2013 (schooljaar 2013-2014) worden opgenomen in het wettelijk kader
(bron: www.slo.nl). Zie: https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/07/Kerndoelen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
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Uitstroomperspectieven voor Wonen, Werken en Vrije tijd:
ARBEIDSMARKT
Leerroute A
Werken:
Beschut werk/intensief begeleide vorm van arbeid*
Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, uitgezonderd leerlingen die een Wajong-uitkering krijgen.
Wonen:
Vormen van begeleid wonen.
Vrije tijd:
Neemt zelfstandig deel aan verenigingen en/ of vrijwilligerswerk.
Uitstroom vanuit leerroute A is met 18 jaar, bij uitzondering met 19 jaar. Dit wordt in het OPP onderbouwd.
* Reguliere arbeid/SWV hoort hier ook bij, maar in de praktijk blijkt dat nagenoeg al onze leerling (zeer) intensieve begeleiding nodig hebben in een
reguliere werksetting.
DAGBESTEDING/ARBEIDSMARKT
Leerroute B plus
Werken: Een vorm van (arbeidsmatige/taakgerichte) dagbesteding.(Voor enkele leerlingen: beschut werken.)
Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, uitgezonderd leerlingen die een Wajong-uitkering krijgen.
Wonen: Vormen van begeleid wonen.
Vrije tijd: Neemt onder begeleiding deel aan verenigingen en/ of vrijwilligerswerk.
Uitstroom vanuit leerroute B plus is met 18 jaar, bij uitzondering met 19 jaar. Dit wordt in het OPP onderbouwd.
DAGBESTEDING
Leerroute B
Werken: Een vorm van activiteitgerichte dagbesteding.
Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, uitgezonderd leerlingen die een Wajong-uitkering krijgen.
Wonen: Vormen van begeleid wonen.
Vrije tijd: Neemt onder begeleiding deel aan verenigingen en/ of vrijwilligerswerk.
Uitstroom vanuit leerroute B is met 18 jaar, bij uitzondering met 19 jaar. Dit wordt in het OPP onderbouwd.
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DAGBESTEDING
Leerroute C
Werken: Een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding.
(Met registratie in het landelijke doelgroepenregister, voor leerlingen die geen Wajong-uitkering krijgen.)
Wonen: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van wonen
Vrije tijd: Een zeer intensief begeleide en beschermde vorm van vrije tijdsbesteding.
Uitstroom vanuit leerroute C is met 19 jaar, bij uitzondering met 18 jaar. Dit wordt in het OPP onderbouwd.

5.2 Opbrengstgericht werken (OGW) versus en handelingsgericht werken (HGW) door middel van 4 leerroutes.

Wij bieden gedifferentieerd onderwijs binnen een passende groepssetting aan, waarmee wij ondersteuning bieden aan de grote verscheidenheid
aan capaciteiten en onderwijsbehoeftes binnen het ZML-onderwijs: MAATWERK IS ONZE KRACHT

Bij handelingsgericht werken stem je als leerkracht het onderwijs doelgericht af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en bepaal je hoe om te
gaan met de verschillen tussen de leerlingen. Bij opbrengstgericht werken werk je als leerkracht op basis van verzamelde leeropbrengsten planmatig
en resultaatgericht aan het verhogen van de opbrengsten waarbij vooraf een ambitie (leerstandaard) is vastgesteld. Het zijn twee manieren van
werken die elkaar niet bijten en heel goed naast elkaar toegepast kunnen worden. Feitelijk doen we beiden op de MBS.
Wat vraagt deze leerling, met deze beperking, met deze mogelijkheden, met deze sociale achtergrond, met deze ouders, van ons? Wat moet ik doen
als leraar om deze individuele leerling verder te brengen, vanuit het vastgestelde groepsplan. Welk plan heb ik met deze leerling, hoe bewust ga ik
daarmee om of ben ik daarmee bezig? Wat heeft deze leerling nodig om een niveau hoger te komen? Welke middelen staan mij ter beschikking?
Welke instructie geef ik aan mijn leerlingen? Wat heb ik zelf te bieden? Hoe bespreek ik deze zaken met de ouders en hoe leg ik verantwoording af
voor mijn gemaakte keuzes?
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De school had vanuit het bovenstaande vijf jaar geleden de principiële keuze gemaakt voor convergente differentiatie hetgeen er op neerkomt dat
het aanbod in een bepaald leerjaar van de leerroute vaststaat en dat de differentiatie plaatsvindt door de arrangementen (basis, (zeer) intensief of
talent). Zo is het effect van de leeropbrengsten en de tegemoetkoming aan de verscheidenheid van leerlingen het meest gewaarborgd.
Destijds hanteerde de MBS een model waarbij er in het SO gewerkt werd met 2 leerroutes (A - profiel arbeid en C- profiel intensief begeleide
dagbesteding). Pas op de leeftijd van 14 jaar dus in het vso werd (divergente) differentiatie aangebracht door ook leerroute B (gericht op
arbeidsmatige en activiteitgerichte dagbesteding) aan te bieden.
Dit schooljaar is, zoals ook al in de inleiding van dit SOP is benoemd, het onderwijskundig beleid herzien en is besloten om vanaf het moment van
instroom (leeftijd 4 jaar) 4 leerroutes aan te bieden. Dit sluit aan bij de missie van de MBS om maatwerk te kunnen bieden voor leerlingen.
Bovendien is besloten om schoolbreed in plaats van 'arrangementen' voortaan te spreken van 'aanpakken'.
Gedifferentieerd en opbrengstgericht onderwijs wordt gerealiseerd door vanaf het schooljaar 2016-2017 vier leerroutes te hanteren. Deze leerroutes
worden in een volgende paragraaf nog nader toegelicht.
- Leerroute A : streefdoel is niveau 13 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar beschut werk of intensief begeleide arbeid
- Leerroute B plus : streefdoel is niveau 10 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk
- Leerroute B: streefdoel is niveau 7 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding
- Leerroute C : streefdoel is niveau 5 van de zml-leerlingen & uitstroom naar een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding
Door streefdoelen beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen kunnen we gerichter werken aan realistische
doelen passend bij de mogelijkheden van de leerlingen. Leerlingen worden dus op grond van leeftijd en verwachte uitstroombestemming geclusterd
per bouw. De groepen binnen leerroute C zijn sinds 1 jaar ingedeeld op basis van onderwijsbehoefte. Leeftijd is als leidend criterium voor
groepsindeling voor een deel losgelaten.
Basisondersteuning en extra ondersteuning:
Hoe worden de basisondersteuning en de extra ondersteuning op de MBS vormgegeven?
In het nu volgende overzicht is te zien hoe elke leerroute verschillende dimensies verenigt. Op basis van verschillende factoren worden zodanige
keuzes gemaakt (in combinaties van leerling-kenmerken, onderwijskenmerken, kenmerken van professionaliteit en extra ondersteuning) om voor
elk kind een passend onderwijsaanbod uit te kunnen voeren, zodat de ontwikkeling van leerling optimaal wordt gestimuleerd.
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Dimensie leerling

Dimensie onderwijskenmerken

Dimensie ondersteuning

Dimensie professionalisering

Hoog zml niveau
WISC III/ SON-R
IQ 55 - 80

















relatief hoog cognitief niveau
(zie tussendoelen leerroute A)
Gemiddeld zml niveau
SON-R / WISC III
IQ 35-55

Pedagogische benaderingen
Didactische benadering
Klassenmanagement
Leerstofaanbod
Leermiddelenkeuzes
Leertijd leerlingen
Begeleidingstijd leerlingen
Leerruimten
Leerstijlen
Werkwijze

complexe onderwijsvraag
(zie tussendoelen leerroute A, B en
B plus)












Maatschappelijk/
opvoedkundig
Psychologisch
(Ortho)pedagogisch
Verzorgend
Therapeutisch
Logopedisch
Motorisch
Ambulante begeleiding
Onderwijskundig
(Semi)medisch
Administratief

Scholingstijd leerkrachten
Gedifferentieerde professionalisering

Laag zml niveau
BSID / SON-R / WISC III
IQ<35
MG status of /en
aanvullende problematiek of leerlingen met
een hoger IQ die vanwege aanvullende
problematiek geen onderwijs kunnen volgen
in een reguliere ZML-klas
(zie tussendoelen leerroute C)

6

D.m.v. bovenstaande elementen wordt de
basisondersteuning op de MBS
vormgegeven.

D.m.v. bovenstaande elementen wordt de
extra ondersteuning op de MBS
vormgegeven.

Basisondersteuning6, waaronder:
Talentaanpak (TA)
Basisaanpak (BA)
Intensieve aanpak (IA)

Extra ondersteuning:
Zeer intensieve aanpak (ZIA)

De begrippen 'basisondersteuning' en 'extra ondersteuning' zijn ontleend aan het referentiekader Passend Onderwijs van de PO-raad (eindversie 21-2-2012).
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Basis- en extra ondersteuning worden gerealiseerd door binnen elk van de 4 leerroutes 4 ‘aanpakken’7 te onderscheiden.
Met ‘aanpakken’ wordt bedoeld: alle manieren van begeleiding en ondersteuning die ingezet kunnen worden gericht op het bereiken van
streefdoelen. (Zie in voorgaand schema bij dimensies onderwijskenmerken & ondersteuning.)
1. Talent Aanpak(TA)
2. Basis Aanpak (BA)
3. Intensieve Aanpak (IA)
4. Zeer Intensieve Aanpak (ZIA)

(basisondersteuning)
(basisondersteuning)
(basisondersteuning)
(extra ondersteuning)

Functie van het werken met passende aanpakken
In het kader van Passend Onderwijs kiezen we ervoor om te gaan werken met passende aanpakken (d.w.z. begeleiding en ondersteuning gericht op
het bereiken van streefdoelen). Dat betekent dat het onderwijs nadrukkelijker ingericht wordt op onderwijsaanbod (van de ZML-leerlijnen en de
Vijfwijzer) gekoppeld aan de kalenderleeftijd van leerlingen (4 tot 20 jaar). Daarmee wordt meer doelgericht en opbrengstgericht gewerkt. De
school kiest voor het werken met 4 leerroutes (vanaf het moment van instroom) met daarbinnen 4 aanpakken. Er wordt planmatig een
onderwijsaanbod gecreëerd dat afgestemd is op de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen en dat een ononderbroken
onderwijsleerproces voor alle leerlingen waarborgt.
Door het werken met aanpakken op maat geven we invulling aan recente onderwijsontwikkelingen:
 Passend onderwijs (leerling krijgt zoveel mogelijk uitdagend onderwijs dat bij hem/haar past op grond van mogelijkheden,
ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte, gericht op maximaliseren van mogelijkheden)
 Opbrengstgericht werken (planmatig, afstemming over doelen, hoog ambitieniveau, kwalitatief goed aanbod gebaseerd op dataanalyse)
 Het werken met groepsplannen: (leerlingen worden toegewezen aan aanpakken, leerlingen profiteren van het groepsaanbod,
voorkomen van individueel onderwijs)

7

De MBS heeft deze onderwijsverbetering vormgegeven volgens de denk- en werkwijze van het Onderwijscontinuüm & Duiden en Doen (CED-groep.)
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 Het werken met ontwikkelingsperspectieven (focus ligt bij toewijzing aan aanpakken op behaalde resultaten gecombineerd met
vooraf bepaald vastgesteld uitstroomperspectief, het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden, prognose van de
uitstroombestemming)
 Handelingsgericht werken (afstemmen van onderwijssituatie op specifieke kindkenmerken en onderwijsbehoefte met daarbij een
centrale rol voor het leerkrachtgedrag, wat heeft het kind nodig om deze doelen te kunnen bereiken?)
 Het schoolondersteuningsprofiel van de school (Wat is onze basiszorg en welke extra zorg biedt de school? Elke leerkracht moet
standaard in de klas talent-, basis- en intensieve ondersteuning kunnen bieden. Welke doelen streeft de school na met te
onderscheiden leerlinggroepen/hulpvragen binnen de school?)
De aanpakken worden in het vervolg van dit SOP nog nader toegelicht.
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5.3 Leerstandaarden
Welke leerstandaarden hanteert de MBS op schoolniveau?
Leerstandaarden:
De MBS heeft voor alle vakgebieden leerstandaarden vastgesteld. Dit is een (streef)norm waaraan een bepaald percentage leerlingen moet voldoen.
De standaard is dus een schoolnorm die door de school zelf bepaald is. Een leerstandaard is een concreet tussendoel op een leerlijn .
De MBS hanteert 4 leerstandaarden:
 Gevorderde standaard
De gevorderde standaard is het niveau dat de MBS met de 25% best scorende leerlingen wil behalen. Deze leerlingen krijgen naast de basisstof
(zoals deze is vastgesteld bij de basis leerstandaard) extra leerstof aangeboden. Het betreft in de eindgroep vso leerstof die net onder
referentieniveau 1F valt8. Het niveau is vergelijkbaar met groep 5/6 van het regulier basisonderwijs.
Het betreft hierbij leerlingen uit leerroute A.
 Basis standaard
De basis standaard is het niveau dat de MBS wil bereiken met 75% van de leerlingen.
Het betreft in de eindgroep vso leerstof die ruim onder referentieniveau 1F valt. Het niveau is vergelijkbaar met groep 4 van het regulier
basisonderwijs.
Het aantal van 75% betreft leerlingen uit leerroute B plus én leerlingen uit leerroute A.

8

Een referentieniveau fundamentele kwaliteit (ook wel 1F genoemd) beschrijft wat een leerling op een bepaald ‘ijkmoment’ in zijn schoolloopbaan minimaal zou moeten ken- nen en kunnen. Dit
niveau wordt gezien als het minimum aan kennis en vaardigheden dat nodig is om je te kunnen redden in onze samenleving. (Bron: Duiden en doen, versie zml, pag.8)
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 Voldoende standaard
De voldoende standaard is het niveau dat de MBS wil bereiken met 85% van de leerlingen.
Het betreft in de eindgroep vso-leerstof die ver onder referentieniveau 1F valt. Het niveau is vergelijkbaar met groep 2/3 van het regulier
basisonderwijs.
Het aantal van 85% betreft leerlingen uit leerroute B én uit route B plus én uit leerroute A.
 Minimum standaard
De minimum standaard is het niveau dat de MBS minimaal wil halen met de overige leerlingen, de leerlingen die de voldoende standaard niet halen.
De minimum standaard is het niveau op de leerlijn dat de MBS met 95% van de leerlingen (dus bijna met de hele schoolpopulatie) wil halen. Het
betreft in de eindgroep-vso leerstof vergelijkbaar met groep 1 van het regulier basisonderwijs.
De resterende 5% betreft leerlingen die niet aan de schoolstandaarden kunnen voldoen. Zij maken deel uit van leerroute C en krijgen meestens een
(zeer) intensieve aanpak aangeboden op bijna alle domeinen.
In paragraaf 5.6 wordt een schematisch overzicht gegeven van de relatie tussen leerroute, leeftijd en leerstandaard.

Referentieniveaus
Hoe verhouden de leerstandaarden van de MBS zich tot de referentieniveaus?
ZML-leerlingen zijn (ondanks problemen in de informatieverwerking) leerbaar. Ze nemen instructies op en breiden hun repertoire aan vaardigheden
en kennis uit. Het hoogst behaalde (eind)niveau binnen zml onderwijs komt gemiddeld overeen met het niveau van eind groep 5 van regulier
basisonderwijs. Referentieniveau 1F halen ZML-leerlingen niet. Onderstaand schema maakt de vergelijking van het niveau in relatie tot het regulier
onderwijs inzichtelijk.
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5.4 Van een convergente differentiatie naar divergente differentiatie op schoolniveau.
Binnen de klassen convergent.
Dit schooljaar is het onderwijskundig beleid van de MBS herzien en is besloten om vanaf het moment van instroom (leeftijd 4 jaar) 4 leerroutes aan
te bieden. Dit sluit aan bij de missie van de MBS om maatwerk te kunnen bieden voor leerlingen. Door streefdoelen beter af te stemmen op de
onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen kunnen we gerichter werken aan realistische doelen passend bij de mogelijkheden van de
leerlingen. Daarmee is het convergente model van differentiatie op schoolniveau losgelaten. Besloten is om een aantal onderdelen uit de leerstof te
schrappen voor bepaalde groepen leerlingen, namelijk die onderdelen die voor bepaalde leerlingen minder relevant zijn, gezien hun uitstroomperspectief. De school biedt alle onderdelen nog wel aan, maar in een vertraagd tempo. Daarmee wordt een lager eindniveau bereikt; ook het
uitstroomperspectief wordt beperkt. De leerlingen besteden de tijd dan aan minder stof. Hierdoor kan meer tijd besteed worden aan de onderdelen
die voor hen wel van belang zijn. Deze vorm van intensiveren heet intensiveren door dispenseren. Het is een vorm van divergente differentiatie. Dit
besluit is genomen omdat gebleken is dat het voor bepaalde groepen leerlingen niet haalbaar was om bepaalde tussendoelen op tijd te halen,
ondanks een intensieve of zeer intensieve aanpak. Hierbij speelt mee dat er op de MBS zeer grote verschillen in leerling-kenmerken zijn.
De mogelijkheden van de leerling (op basis van bovenstaande dimensies) uiten zich in een resultaat op de leerlijn. Dit resultaat is bepalend voor de
plaatsing in leerroute A, B plus, B of C. Leerroute A, B plus, B en C resulteren in een ander uitstroomniveau op de leerlijn en een andere
uitstroombestemming.
De MBS hanteert vanaf het schooljaar 2016-2017 vier leerroutes, namelijk:
- Leerroute A
- Leerroute B plus
- Leerroute B
- Leerroute C

: streefdoel is niveau 13 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar beschut werk of intensief begeleide arbeid
: streefdoel is niveau 10 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk
: streefdoel is niveau 7 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding
: streefdoel is niveau 5 van de zml-leerlingen & uitstroom naar een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding

Binnen de leerroute en binnen een leeftijdsgroep is wel sprake van convergente differentiatie (stapelen): De doelen zijn voor de leerlingen (zeker tot
de bovenbouw van het vso) gelijk maar de aanpak, leertijd is meer of minder intensief. Het leerstofaanbod bepaalt in dit model de organisatie.
Bovendien worden leerlingen zoveel mogelijk per leerroute ingedeeld op kalenderleeftijd!
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Binnen een leerroute en groep krijgen leerlingen zo lang mogelijk extra instructie en extra leertijd om de tussendoelen (streefdoelen) te behalen.
Intensiveren door stapelen dus. Pas als het echt nodig is (omdat vorderingen achterblijven ondanks intensivering) wordt een wijziging van leerroute
overwogen.

5.5 Beleidswijziging: Onderwijs in 4 leerroutes.
In het schooljaar 2015-2016 zijn op grond van interne evaluaties en maatschappelijke ontwikkelingen 2 belangrijke beleidswijzigingen ten aanzien
van het opbrengstgericht werken met leerroutes voorbereid:
1. Het ontwikkelen van een 4e leerroute: genaamd route B voor leerlingen met het uitstroomperspectief activiteitgerichte dagbesteding.
(De bestaande route B is van naamgeving veranderd en wordt nu aangeduid met route B plus.)
2. Instroom in leerroute Bplus en B is voortaan mogelijk vanaf 4 jaar (i.p.v. vanaf 14 jaar.)
Bovendien zijn aanpassingen gemaakt in de streefniveaus per leeftijd en per leerroute.
Toelichting op punt 1 en 2:
De MBS maakt bewust de keuze om vanaf schooljaar 2016-2017 te gaan werken met 4 leerroutes vanaf het moment van instroom. De MBS is hierin
mede geadviseerd door onderwijsexperts van Driestar.
Tot nu toe werd vanaf instroom tot de leeftijd van 14 jaar gewerkt in 2 leerroutes (A-arbeid en C- intensief begeleide dagbesteding) en werd vanaf
de leeftijd van 14 jaar leerroute B (uitstroom arbeidsmatige dagbesteding) aangeboden. Onderliggend was het idee dat daarmee tot en met een
leeftijd van 13 jaar werd geïntensiveerd om met een zo groot mogelijke groep leerlingen de gestelde doelen te behalen. (Ook wel convergent
differentiëren, stapelen genoemd.)
Op grond van veranderende samenstelling van de instroom op school, veranderingen in de wetgeving rondom arbeid (Participatiewet) en op grond
van evaluatie van leerlinggegevens (OPP, TLV, GPB, toetsresultaten) en observaties is echter geconstateerd dat in de meeste gevallen zich het niveau
en uitstroomperspectief al ruim voor de leeftijd van 14 jaar aftekent. Deze leerlingen worden dan langdurig aan een (zeer) intensief arrangement
toegekend, omdat zij niet konden voldoen aan het gestelde streefniveau en het tempo binnen leerroute A. Ook voor leerkrachten gaf het veel
onduidelijkheid in de communicatie bv. naar ouders. (Bij het bespreken van het toekomstperspectief kon zolang de leerling nog geen 14 jaar was
formeel de route naar arbeidsmatige dagbesteding nog niet worden benoemd.)
Behalve dat het al vanaf jonge leeftijd mogelijk is om in route B in te stromen is ervoor gekozen om - ook vanaf het moment van instroom in het SO30
september 2016

een vierde leerroute te onderscheiden voor de groep leerlingen die niet aan de basis leerstandaard kunnen voldoen. Het betreft leerlingen voor wie
het perspectief bij schoolverlaten ligt bij activiteitgerichte dagbesteding. (Vaak betreft dit leerlingen met een beperkte redzaamheid en leerlingen
die het aanvankelijk leesproces beperkt of niet aankunnen. Deze leerlingen zijn ook in de toekomst vaak aangewezen op hulp en ondersteuning bij
alle levensgebieden.)
De mogelijkheid tot instroom in route B plus of B vanaf de leeftijd van 4 jaar doet meer recht aan de (on)mogelijkheden van een groep leerlingen. Bij
instroom in het SO is nu meteen al duidelijk in welke van de 4 leerroutes de leerling is geplaatst. In de praktijk kan het wel voorkomen dat
heterogene groepen geformeerd worden met zowel leerlingen die route A volgen als met leerlingen die route B plus volgen. Of dat heterogene
groepen worden samengesteld met leerlingen van route B en Bplus bij elkaar.
Het onderstaande schema is ook onderliggend voor de inrichting van ons leerlingvolgsysteem middels Parnassys. Dit systeem is in het schooljaar
2015-2016 in werking gesteld. Op leerling- en groepsniveau is het nu al mogelijk om in kaart te brengen welke leerlingen / in hoeverre de groep aan
de gestelde streefdoelen voldoen. Dit geeft de leerkracht nauwkeurig informatie over de behaalde en de te behalen doelen per kind. Aan de hand
hiervan worden de groepsplannen samengesteld. Bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 wordt een nulmeting verricht op schoolniveau aan de
hand van de nieuwe opzet met 4 leerroutes en bijgestelde streefdoelen.
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De schoolstandaarden en streefniveaus van Plancius/zml-leerlijnen bij de 4 leerroutes van de MBS.
Met 25% van de 15-jarigen wil
de MBS niveau 11 halen als
tussendoel.

Met 75% van de 9-jarigen wil de
MBS niveau 6 halen als tussendoel.

Kalender
leeftijd ->
(1 aug)
A

4 jaar

5

6

7

8 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19*

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

11

12

12

13

13

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

10

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

6

7

7

7

P3

P5

P6

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

121130

131140

gevorderd
25%

B plus
basis
75%

B
voldoende
85%

C
minimum
95%

Leerjaar

Leerroute
-19 -10 -9 - 0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100 101111DL
110
120
P = Plancius-programma: De leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35 bevatten doelen voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 24 maanden.
De eindniveaus van deze leerlijnen sluiten aan bij de beginniveaus (niveau 1) van de ZML-leerlijnen.
19- jarigen: Leerlingen in route A, B plus en B stromen in principe uit met 18 jaar. Bij uitzondering met 19 jaar. In leerroute C is uitstroom met 19 jaar standaard.
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Vier leerroutes met uitstroombestemmingen:
- Leerroute A
- Leerroute B plus
- Leerroute B
- Leerroute C

: streefdoel is niveau 13 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar beschut werk of intensief begeleide arbeid
: streefdoel is niveau 10 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk
: streefdoel is niveau 7 van de zml-leerlijnen & uitstroom naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding
: streefdoel is niveau 5 van de zml-leerlingen & uitstroom naar een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding

Schoolstandaarden:
Leerroute A: Voor de leerlingen van leerroute A wordt gewerkt aan het behalen van de gevorderde standaard van de MBS:
Wij willen dat 25% van al onze leerlingen dit niveau beheerst.
Leerroute B plus: Voor de leerlingen van leerroute B plus wordt gewerkt aan het behalen van de basis standaard van de MBS:
Wij willen dat 75% van al onze leerlingen dit niveau beheerst.
Leerroute B: Voor de leerlingen van leerroute B wordt gewerkt aan het behalen van de voldoende standaard van de MBS:
Wij willen dat 85% van al onze leerlingen dit niveau beheerst.
Leerroute C: Voor de leerlingen van leerroute C wordt gewerkt aan het behalen van de minimum standaard van de MBS:
Wij willen dat 95% van al onze leerlingen dit niveau haalt.

Volgend of ontwikkelend?
Met deze beleidswijziging verwacht de school nu meer recht te kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen door het aanbod al eerder af te
stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hen volgens gepast aanbod voor te bereiden op hun uitstroombestemming. Dit betekent
overigens niet dat het onderwijs 'volgend' is (wacht tot een bepaalde ontwikkeling heeft plaatsgevonden). Juist door vooraf per leerroute de te
behalen streefdoelen per leeftijd vast te leggen, wordt de ontwikkeling van het kind uitgedaagd en gestimuleerd: er worden zaken aan de orde
gesteld die het kind nog net niet begrijpt of kan (de zng. zone van naaste ontwikkeling). Door leerroute B als extra differentiatie aan te bieden loopt
het aanbod niet te ver vooruit op de ontwikkelingsstand van bepaalde kinderen en kunnen juist bepaalde doelen/vaardigheden behaald worden.
(ontwikkelend onderwijs). Daarmee is het aanbod meer passend en doelgericht, voor deze groep leerlingen komen dankzij het op hen afgestemde
33
september 2016

aanbod (handelingsgericht) ook belangrijke ontwikkeldoelen binnen bereik. Zij krijgen een aanbod als groep gericht op het behalen van vooraf
gestelde streefdoelen. Dit vergroot uiteindelijk de opbrengsten. Individueel onderwijs (voor elk kind een ander, volgend aanbod) wordt voorkomen.
Bovendien krijgt de school duidelijker, realistischer in beeld wat de werkelijk opbrengsten van haar onderwijs zijn. Leerlingen worden namelijk niet
langer onterecht tegen dezelfde norm (streefniveau) afgezet. Realistischer gegevens geven concrete aanwijzingen voor verbetering van het
onderwijsaanbod.
Wisselen van leerroute:
Leerroutes zijn 'aanpalend' en qua aanbod, streefniveaus en uitstroombestemmingen zodanig samengesteld dat wijziging van leerroute altijd
mogelijk blijft zonder dat grote hiaten in kennis en of vaardigheden ontstaan. De doorgaande lijn in ontwikkeling is daarmee gewaarborgd.
In specifieke gevallen is het mogelijk dat leerlingen zich zodanig gunstig ontwikkelen dat voor hen een bepaalde route niet langer passend is. Dan
wordt in samenspraak met ouders, leerkrachten zorgteam en CVB besproken of zij kunnen overstappen naar een andere (meestal aanpalende)
leerroute met een hoger streefniveau. In de meeste gevallen gaat het dan om leerlingen die op meerdere gebieden een Talentaanpak volgen.
Andersom kan het ook zo zijn dat een leerling niet voldoende kan profiteren van het onderwijs in een bepaalde leerroute. In dat geval wordt
besproken of een overstap naar een andere route met een lager streefniveau gewenst is. In de meeste gevallen betreft dit leerlingen die op
meerdere gebieden een zeer intensieve aanpak volgen.
Toelichting:
o Leerroute A: De verwachting is dat leerlingen aan de gevorderde standaard zullen kunnen voldoen. Behalen deze leerlingen de streefniveaus niet
en is hierin ondanks aanpassingen in de aanpak geen verbetering zichtbaar, dan wordt op basis van de verwachte uitstroombestemming en op
basis van analyse van leeropbrengsten gekeken of de leerling de overstap moet maken naar leerroute Bplus.
o Leerroute Bplus: Voldoet de leerling niet aan de gevorderde standaard,ondanks aanpassingen in de aanpak dan wordt de leerling toegewezen
aan leerroute Bplus, de leerroute die leidt tot het behalen van de basis standaard. Dit is de groene route in de onderstaande afbeelding. Voor
deze groep wordt ervoor gekozen te intensiveren door te dispenseren. Dat betekent dat leerlingen bepaalde (eind)doelen niet meer zullen
behalen, maar wel nog zoveel mogelijk doelen halen.
o Leerroute B: Voldoet de leerling niet aan de basis standaard, ondanks aanpassingen in de aanpak dan wordt de leerling toegewezen aan
leerroute B, de leerroute die leidt tot het behalen van de voldoende standaard. Dit is de lila route in de onderstaande afbeelding. Voor deze
groep wordt ervoor gekozen te intensiveren door te dispenseren. Dat betekent dat leerlingen bepaalde (eind)doelen niet meer zullen behalen,
maar wel nog zoveel mogelijk doelen halen.
o Leerroute C: Voldoet de leerling niet aan de voldoende standaard, ondanks aanpassingen in de aanpak dan wordt de leerling toegewezen aan
leerroute C, de leerroute die leidt tot het behalen van de minimum standaard van de MBS. Deze leerroute is geel weergegeven.
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Vervolgonderwijs:
12- of 13-Jarigen leerlingen die leerroute A volgen, met een talentarrangement, kunnen in sommige gevallen vanuit de bovenbouw van het SO (of
bij uitzondering vanuit de onderbouw van het VSO) doorstromen naar PRO. Deze mogelijkheid wordt door middel van oudergesprekken, zorgteam
en groepsplanbesprekingen kritisch bewaakt.

Grotere bovenbouwgroepen:
In de bovenbouwgroepen van het VSO, wordt binnen deze 4 leerroutes (per uitstroombestemming) een ruime leeftijdsgroep van 16- tot 18/19
samengesteld . Het criterium leeftijd weegt vanaf 16 jaar niet meer mee voor de groepsindeling. Dus er ontstaat een groep van 16 tot 18/19 die een
A-leerroute volgt, een groep van 16- tot 18/19 die een Bplus- of B-leerroute volgt. Alle leerlingen in deze groepen hebben een pre-advies traject
gehad. Ook is er een groep van 16 tot 20 jarigen die een C-leerroute volgt.
Zowel organisatorisch als onderwijskundig gezien is het effectiever om in deze leeftijdscategorie leerlingen samen te groeperen, hierbij spelen de
volgende zaken bijvoorbeeld een rol:
- Leerlingen zijn vaak enkele dagen extern vanwege stage/trainingen. (De klassendeler kan dus omhoog.)
- Er gaat veel aandacht en tijd uit naar het transitietraject. De leerlingen leren hierover van en met elkaar.
- De nieuwe leerstof is beperkt, er gaat veel aandacht uit naar herhaling en toepassing van zaken in nieuwe (werk)situaties: Leerlingen
werken aan soortgelijke doelen.
- Op dagen dat leerlingen geen stage lopen is de groep compleet op school en kan wel op 1 moment de nieuwe leerstof worden aangeboden
en kan extra aandacht uitgaan naar het pedagogisch klimaat in de groep.

Integratieklas De Blauwe Bloem: heilpedagogische leerroute* van de MBS.
Een bijzondere uitwerking van het 'denken in mogelijkheden' zien we gerealiseerd in onze specifieke integratieklas binnen het reguliere voortgezet
onderwijs van de Vrijeschool: De Blauwe Bloem. In deze klas (vanaf schooljaar 2015-2016 een officiële nevenvestiging van de MBS die op het
Novalis-college gesitueerd is) zijn ongeveer 12 leerlingen in 1 klas heterogeen gegroepeerd in de leeftijd van 13-19 jaar. Deze leerlingen maken deel
uit van de schoolgemeenschap van het Novalis-college en volgen wekelijks integratielessen in de reguliere lessen (praktisch-kunstzinnige vorming en
bewegingsonderwijs) van het voortgezet onderwijs. Principieel kiezen ouders in dit geval voor het Vrijeschool onderwijs, maar dan aangepast aan de
ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de zeer moeilijk lerende leerling. De MBS en het Novaliscollege onderhouden hierover een intensieve
samenwerking en afstemming. Al ruim 10 jaar verzorgt De Blauwe Bloem dit onderwijs op het Novaliscollege.
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De Blauwe Bloem staat open voor leerlingen die leerroute A, Bplus of B volgen. Het onderwijsaanbod in deze groep is verder gebaseerd op dezelfde
streefdoelen als hierboven staan beschreven. Ook de 4 aanpakken worden binnen het groepsplan van De Blauwe Bloem toegepast. Leerresultaten
van deze groep worden ook meeberekend bij het bepalen van de leerstandaarden van de MBS.
*Heilpedagogie is te beschouwen als een antroposofische orthopedagogie.
Voor meer informatie over De Blauwe Bloem:
http://www.novalis.nl/Onderwijs/DeBlauweBloem.aspx
http://www.mbseindhoven.nl

5.6 Toewijzing aan passende aanpakken
Hoe wordt bepaald welke aanpak een leerling (binnen een leerroute) krijgt aangeboden?
Aan de hand van de ZML-leerlijnen of Plancius wordt het vaardigheidsniveau van de leerlingen vastgesteld. De resultaten van de leerling bepalen in
combinatie met de gegevens uit het OPP (diagnoses, belemmerende en stimulerende factoren, handelingswijzer) welke onderwijsaanpak de leerling
nodig heeft. Op grond van beheersingsniveau op de leerlijn worden leerlingen toegewezen aan een bepaalde aanpak.
Het beheersingsniveau op de leerlijn is namelijk het resultaat (output) van de eerder beschreven dimensies. Hieronder worden de vier aanpakken
nader toegelicht.
1. Talent Aanpak (TA) (basiszorg):
Leerlingen die de streefdoelen beheersen krijgen in dezelfde tijd meer, verrijkende / verdiepende leerstof. Dat betekent dat zij geen hogere doelen
krijgen, maar dat zij de basisdoelen in een moeilijkere context oefenen, toepassen. Bovendien zal de leerling minder/kortere/andere instructie
krijgen van de leerkracht en worden leermiddelen ingezet die een groter beroep doen op zelfstandige toepassing van vaardigheden en transfer.
Het ambitieniveau voor deze leerlingen is het behalen van de gevorderde standaard. Zij volgen binnen deze groep de talentaanpak (TA).
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2. Basis Aanpak (BA) (basiszorg):
Alle leerlingen krijgen in de groep tenminste de Basisaanpak (BA) aangeboden. Dit zijn onderwijsinhouden die erop gericht zijn de streefdoelen die
zijn vastgesteld te realiseren. Hierbij is het Passend lesmodel (direct instructiemodel) van toepassing. Begeleide inoefening en verlengde instructie
maken vast onderdeel uit van de lessen op de MBS, die zoveel mogelijk worden uitgevoerd volgens het Passend lesmodel.
(algemene leerkrachtvaardigheden, zie bijlage 4)
Binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs voor zml-leerlingen zoals dat op de MBS wordt geboden geldt dat voor de meeste leerlingen de
basisaanpak voldoende ondersteuning biedt, omdat het aanbod immers binnen de leerroute al is toegesneden op hun uitstroomperspectief.
3. Intensieve Aanpak (IA) (basiszorg):
Sommige leerlingen worden tegelijk aan een Intensieve aanpak (IA) bovenop de Basisaanpak toegewezen. Dit is dus in aanvulling op het
basisarrangement d.m.v. stapelen. Dat betekent dat deze leerlingen vaker/ langer, met meer begeleiding, met meer oefentijd, met (extra) verlengde
instructie, met hulpmiddelen aan dezelfde streefdoelen werken. Hierbij zijn bovenop het algemene instructiemodel specifieke interventies van de
leerkracht van toepassing. De leerkracht doet dus meer moeite om binnen dezelfde tijdsbestek dezelfde doelen te bereiken.
4. Zeer Intensieve Aanpak (ZIA) (extra zorg!):
Een (meestal zeer kleine) groep leerlingen wordt toegewezen aan de Zeer Intensieve Aanpak (ZIA). Dit zijn leerlingen die zich nog veel vaardigheden
eigen moeten maken om de streefdoelen ook te kunnen behalen. Deze leerlingen krijgen een nog intensiever aanbod dan de leerlingen die werken
met een Intensieve Aanpak. Hierbij worden bijvoorbeeld specifieke leermiddelen, extra gespecialiseerde begeleiding als bijvoorbeeld extra
individuele logopedische begeleiding, individuele fysio/ergotherapie, zowel binnen als buiten het klaslokaal als extra ondersteuning door de
autismespecialist, binnen of buiten het klaslokaal , pre-teaching etc ingezet. Hierbij zijn bovenop het algemene instructiemodel specifieke
interventies van de leerkracht van toepassing. Ook de leertijd wordt aangepast. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerling minder lestijd aan andere
vakgebieden zal kunnen besteden (intensiveren door dispenseren).
Deze extra ondersteuning geschiedt n.a.v. ingediende hulpvragen bij het zorgteam, als uit getrokken conclusies tijdens groepsplanbesprekingen. In
overleg met het zorgteam en de leerkracht wordt er, samen met de uitvoerende, een plan opgemaakt hoe deze extra ondersteuning eruit komt te
zien. Dus waar en hoe de extra ondersteuning zal plaatsen, wie dit zal uitvoeren, met welke middelen/materialen, voor welke tijdsduur en met
welke frequentie etc. Ingebouwde evaluatiemomenten zullen met een afvaardiging van het zorgteam doorgesproken worden. En zoals gebruikelijk
op de MBS, ook met ouders. De afgevaardigde van het zorgteam zal de evaluatie vervolgens binnen een zorgteamoverleg inbrengen. Afhankelijk van
de ontwikkeling van deze leerling zal bekeken worden of de extra ondersteuning gecontinueerd wordt of dat deze leerling mee kan binnen de
Intensieve- of Basisaanpak, dus afhankelijk van zijn/haar voortgang en onderwijsbehoeften.
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Elke aanpak verschilt wat betreft: leertijd, instructievaardigheden, begeleiding, leermiddelen, maar niet wat betreft streefniveau.
Samengevat:
Alle leerlingen krijgen in de groep tenminste de Basisaanpak (BA) aangeboden. De leerlingen krijgen allen hetzelfde lesaanbod, dus dezelfde
gestelde doelen, op dezelfde wijze en met dezelfde tijdsduur aangeboden. Hierbij wordt als richtlijn de vastgestelde urenverdeling gehanteerd. Dit is
per leerroute uitgesplitst. (Zie bijlage.)
Leerlingen met een lager beheersingsniveau krijgen een Intensieve aanpak (IA). Dit betekent niet dat het aanbod lager is, maar dat de leerkracht
meer gaat doen om de leerling te begeleiden naar de gestelde ambitie bijvoorbeeld meer instructie, meer inoefentijd, meer succesbelevingen, meer
leertijd.
Leerlingen die beter presteren krijgen een Talentaanpak (TA). Dit betekent dat zij niet verder werken in de stof, maar de streefdoelen gaan
toepassen in complexere situaties.
Het door laten werken in de stof zou leiden tot divergente differentiatie, wat leidt tot versnippering van de instructie van de leerkracht. Dit is niet wat
wij als school nastreven! Wel wordt, als een leerling op meerdere domeinen een talentaanpak volgt, kritisch gekeken of het mogelijk is om deze
leerling over te plaatsen naar een andere leerroute, passend bij een andere uitstroombestemming.
Leerlingen die veel meer moeite hebben, dan de leerlingen binnen het intensieve arrangement, om kennis te vergaren en vaardigheden eigen te
maken, krijgen een Zeer Intensieve aanpak aangeboden (ZIA).
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6. Uitstroomprofiel MBS
Onderstaande tabel maakt de streefdoelen/niveaus van de MBS inzichtelijk per leerroute. Het geeft een beeld van wat leerlingen kennen en kunnen
als ze een bepaalde leerroute afronden aan het eind van hun MBS schoolloopbaan. Hierbij beperken wij ons tot een overzicht wat betreft de
volgende leerlijnen: Rekenen, Mondelinge taal, Schriftelijke taal, Leergebiedoverstijgend, Mens, natuur en techniek, Voorbereiding op dagbesteding
en arbeid, Mens en maatschappij. De leerlijnen Engels, Seksuele ontwikkeling, Beweging en sport, Culturele oriëntatie en culturele expressie zijn
hier niet in opgenomen (omdat deze in mindere mate direct bepalend zijn voor / van invloed zijn op de uiteindelijke -bepaling van- de
uitstroombestemming.)
Door middel van de urenverdeling per leerroute die in dit ondersteuningsprofiel is vastgesteld, worden de niveaus die zijn vastgesteld als voldoende
leerstandaard behaald. (zie bijlage 3)
Uitstroomprofiel MBS

Uitstroom

Leerroute A

Leerroute B plus

Leerroute B

Leerroute C

Werken: Beschut
werk/intensief begeleide vorm
van arbeid.
Met registratie in het
landelijke
doelgroepenregister,
uitgezonderd leerlingen die
een Wajong-uitkering krijgen.
Wonen: Vormen van begeleid
wonen.
Vrije tijd: Neemt zelfstandig
deel aan verenigingen en/ of
vrijwilligerswerk.
Uitstroom vanuit leerroute A
is met 18 jaar, bij uitzondering
met 19 jaar. Dit wordt in het

Werken: Een vorm van
(arbeidsmatige/taakgerichte)
dagbesteding.(Voor enkele
leerlingen: beschut werken.)
Met registratie in het
landelijke
doelgroepenregister,
uitgezonderd leerlingen die
een Wajong-uitkering
krijgen.
Wonen: Vormen van
begeleid wonen.
Vrije tijd: Neemt onder
begeleiding deel aan
verenigingen en/ of
vrijwilligerswerk.

Werken: Een vorm van
activiteitgerichte dagbesteding.
Met registratie in het landelijke
doelgroepenregister,
uitgezonderd leerlingen die een
Wajong-uitkering krijgen.
Wonen: Vormen van begeleid
wonen.
Vrije tijd: Neemt onder
begeleiding deel aan
verenigingen en/ of
vrijwilligerswerk.
Uitstroom vanuit leerroute B is
met 18 jaar, bij uitzondering met
19 jaar. Dit wordt in het OPP
onderbouwd.

Werken: Een zeer intensief
begeleide vorm van
dagbesteding.
(Met registratie in het landelijke
doelgroepenregister, voor
leerlingen die geen Wajonguitkering krijgen.)
Wonen: Een zeer intensief
begeleide en beschermde vorm
van wonen.
Vrije tijd: Een zeer intensief
begeleide en beschermde vorm
van vrije tijdsbesteding.
Uitstroom vanuit leerroute C is
met 19 jaar, bij uitzondering met
18 jaar. Dit wordt in het OPP
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OPP onderbouwd.

Uitstroom vanuit leerroute B
is met 18 jaar, bij
uitzondering met 19 jaar. Dit
wordt in het OPP
onderbouwd.
Beheerst eind groep 4
regulier basisonderwijs

onderbouwd.

Beheerst medio- tot eind groep 3
van het regulier basisonderwijs.

Beheerst eind groep 1 regulier
basisonderwijs

10

7

5
Ik en de bekende ander
(begeleider, medeleerling) met
specifieke aandacht voor het
functioneren binnen een groep.

Niveau leerlijn

Beheerst eind groep 5/ medio
groep 6 in het regulier
onderwijs.
13

Omgeving

Ik en de wereld

Ik en de anderen

Ik en de ander

Schoolse vaardigheden en
werkhouding, sociale
ontwikkeling en communicatie
verhoudingsgewijs evenveel
nadruk binnen het
onderwijsleerprogramma.
Ook algemene oriëntatie op
arbeid in diverse branches, het
werknemer zijn in een
reguliere werksetting en
opdoen van kennis van en
werkervaring in diverse
branches zoals groen, koken,
logistiek, verzorging,
huishoudkunde vormen een
wezenlijk onderdeel van het
programma.

Accent op de emotionele
ontwikkeling en sociale
redzaamheid, kennis maken
en omgaan met de omgeving
van de leerling, vooral op het
functionele taalgebruik,
lezen, rekenen en klokkijken.
Ook praktische vakken als
werken in de tuin,
verzorging, huishoudkunde,
en eenvoudig industrieel
werk. Oriëntatie op vormen
van dagbesteding.

Accent op de emotionele
ontwikkeling en sociale
redzaamheid, kennis maken en
omgaan met de omgeving van de
leerling, vooral op het dagelijkse
functionele taalgebruik,
woordherkenning, picto(lezen),
rekenen en klokkijken. Ook
praktische vakken als werken in
de tuin, verzorging,
huishoudkunde, en eenvoudig
industrieel werk. Oriëntatie op
vormen van activiteitgerichte
dagbesteding.
Hier en nu staan centraal in de
beleving van de leerling.

Niveau Cito

Willen leren om zelfstandig

Alleen kunnen leren
wanneer de fysieke kant
nadrukkelijk betrokken is in
het leerproces, terwijl de
emotionaliteit egocentrisch

Alleen kunnen leren wanneer de
fysieke kant nadrukkelijk

Accent op sociaal emotioneel en
affectief functioneren,
sensorische informatieverwerking
en de executieve functies.
Nadruk op totaalcommunicatie.

Leren vanuit de functionele
perceptuele organisatie.
Leren door langdurig doen in de
praktijk en met materiaal.
Zeer voorspelbare omgeving
binnen het hier-en –nu.
Doordachte balans tussen in- en
ontspanning bij individu,
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het alledaagse leven te
hanteren en het nut ervan
weten.
Gericht op het zelfstandig
kunnen functioneren in de
maatschappij buiten het hier
en nu.
Kunnen komen tot
abstraheren.
Mentale denkhandelingen
kunnen verrichten.

van karakter is.

Kennen, erkennen en
herkennen van eigen
gevoelens en de gevoelens
van de ander.

betrokken is in het leerproces,
terwijl de emotionaliteit
egocentrisch van karakter is.
Leren met behulp van
ondersteunende communictie en
veelvuldige visualisatie.
Kennen, erkennen en herkennen
van 4 primaire eigen gevoelens
en de gevoelens van de ander.

tweetallen en kleine groepen
leerlingen.
Intrainen van functionele
vaardigheden gericht op wonen
werken vrije tijd.

Herkennen en kennen van vier
primaire gevoelens bij zichzelf.

Kennen, erkennen en
herkennen van eigen
gevoelens en de gevoelens
van anderen.

Afstemming
(leerkrachtvaardighed
en)
op
basisarrangementen)

Pedagogisch
Stimuleren van het vergroten,
dragen en aanspreken van de
eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid.
Stimuleren om initiatief te
nemen om zelf oplossingen te
bedenken.
Verbale aansturing op
zelfstandig en verantwoord
gedrag.
Benoemen van relevantie van
taak in relatie tot toekomstig
werk.
Expliciete gedragsaansturing is
verbaal gericht op

Pedagogisch
Vergroten van
competentiegevoelens,
zodat de zelfstandigheid
wordt vergroot. Expliciete
gedragsaansturing is
(non)verbaal gericht op
werkhouding, sociaal gedrag
en leergedrag in een (kleine)
groep.

Pedagogisch :
Vergroten van
competentiegevoelens, zodat de
zelfstandigheid wordt vergroot.
Expliciete gedragsaansturing is
(non)verbaal gericht op
werkhouding, sociaal gedrag en
leergedrag in een (kleine) groep
met veel nabijheid.

Pedagogisch :
Expliciete en hoogfrequente
gedragsaansturing, m.n. gericht
op werkhouding, sociaal
emotioneel gedrag en leergedrag
in een heel klein groepje of
tweetallen.
Herkennen van lichamelijke
‘acting out’ als taal, waarmee de
leerling iets duidelijk wil maken.
Fysieke en emotionele ervaringen
(non)verbaal verduidelijken.
Nabijheid bieden.
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werkhouding, sociaal gedrag
en leergedrag in een grote
groep.
Didactisch
Uitdagen tot zelf plannen,
oplossingen zoeken,
samenwerken en reflecteren
binnen een complexe
samengestelde taak.
Nieuwe strategie stap voor
stap aanbieden.
Zelf taak laten nakijken en
beoordelen.
Medeverantwoordelijk maken
voor doelgericht werken en
leren.
Gericht oefenen van
arbeidsvaardigheden (Melba)
in wisselende leersituaties.
Organisatorisch
Lesinstructie max. 30 min
Groepsgewijze
samenwerkingsopdrachten en
keuzemogelijkheden.
Peer-tutoring.
Werken in grotere groepen en
klassikaal.
Kiezen uit groot aanbod.
Begeleiding op afstand in een
andere ruimte.
Leren omgaan met

Didactisch
Uitdagen tot plannen met
hulp, oplossingen zoeken,
(samen)werken en
reflecteren binnen een
eenvoudige samengestelde
taak.
Activerende, gevarieerde en
uitdagende werkvormen
bieden, gericht op het doen.
Visuele, materiële en nonverbale ondersteuning
bieden.

Organisatorisch
Lesinstructie max. 20 min.
Werken in een klein groepje
en klassikaal.
Kiezen uit een geselecteerd
aanbod.
Begeleiding op afstand veelal
binnen dezelfde ruimte.
Leren omgaan met
wisselingen in vak,
verschillende lesgroepen en
verscheidene begeleiders
(praktijkvakken).

Didactisch
Uitdagen zelfstandig handelen
binnen een bekende context,
oplossingen zoeken voor
eenvoudige problemen,
(samen)werken met 1 of 2 andere
leerlingen en reflecteren binnen
een eenvoudige samengestelde
taak.
Activerende, gevarieerde en
uitdagende werkvormen bieden,
gericht op het doen.
Visuele, materiële en nonverbale ondersteuning,
voordoen-nadoen,
ondersteunende communicatie
inzetten.
Hulpvragen leren stellen.
Vele malen herhalen/ intrainen.
Voldoende verwerkingstijd
bieden.
Organisatorisch
Lesinstructie max. 15 min.
Werken in een klein groepje en
soms klassikaal.
Voorstelbaarheid in organisatie
steeds door middel van
verduidelijking in activiteit,
ruimte, tijd en persoon.
Kiezen uit beperkt,
gestructureerd aanbod.
Begeleiding is meestal in dezelfde

Didactisch:
Uitdagen tot naast elkaar werken
en reflecteren binnen een
enkelvoudige taak.
Veelal handelen.
Zintuigen inschakelen.
Voordoen-nadoen.
Ruim denktijd geven.
Concrete tastbare materiële
ondersteuning bieden.
Vele malen herhalen/ intrainen.
Werken volgens het TEACCHprincipe.

Organisatorisch:
Lesinstructie max. 10 min.
Overgangen tussen activiteiten
structureren.
Werken in tweetallen of een heel
klein groepje.
Werk- en activiteitensystematiek.
Verduidelijking altijd in activiteit,
ruimte, tijd en persoon.
Kiezen uit beperkt aanbod (twee
mogelijkheden).
Aangepaste prikkelselectie
(opzoeken/vermijden).
Permanente begeleiding.
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wisselingen in vak,
verschillende lesgroepen en
verscheidene begeleiders
(praktijkvakken).

Rekenen
(Rekenboog en rekenen
arbeid)

Alledaagse rekenhandelingen
uitvoeren tot en met 1000,
spreekt getallen tot 10.000
correct uit en kan deze
noteren en plaatsen op de
getallenlijn.
Analoge en digitale tijden
hanteren en omzetten.
Berekenen hoe lang een
activiteit duurt.
Hanteren meet- en
weegapparatuur. Gebruiken
van de standaardmaten
kilometer, meter en
centimeter; kilogram en gram;
liter, maar ook mm en cl.
Complexe bedragen gepast
betalen, prijzen vergelijken en
pinnen met besef van de
waarde van het bedrag.
Een eenvoudig huishoudboekje bijhouden.

ruimte nabij, soms op enige
afstand.
Leren omgaan met uitgestelde
aandacht, wisselingen in vak,
verschillende lesgroepen en
verscheidene begeleiders
(praktijkvakken).
Praktische rekenhandelingen
tot 100 uitvoeren.
Herkennen hele en halve
uren op de analoge en
digitale klok.
Gebruiken van geld of pinpas
tot €10 euro als
betaalmiddel en weten dat
met geld ‘waarde’ wordt
uitgedrukt.
Hanteren van meet-en
weegapparatuur onder
begeleiding.

Hoeveelheden
koppelen aan getallen
tot en met 40
Schatten van hoeveelheden tot
20
Herkennen, benoemen
en schrijven van
getallen tot en met 40
Hoeveelheden tot en
met 20 samenstellen
met behulp van
concreet materiaal
met een 5- of 10structuur
Halve uren aflezen.
De volgorde van de
seizoensnamen
benoemen.
Bedragen tot en met
10 euro samenstellen
met munten van 1 en 2
euro en een biljet van
5 euro.

Rekenhandelingen mét
materialen tot en met 5
uitvoeren.
Herkennen hele uren op een
analoge klok.
Bij betalen portemonnee geven,
met het besef dat er ook geld
overblijft (gaat niet om de juiste
hoeveelheid geld terug) en dat
met geld ‘waarde’ wordt
uitgedrukt.

Toepassen van
schatstrategieën.
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Mondelinge taal

Een rekenmachine bedienen
en hierop bewerkingen
uitrekenen met behulp van de
meest elementaire
operatietoetsen (+, -, x , :)
Een bewerking destilleren uit
een context en deze oplossen
met behulp van een
rekenmachine; de uitkomst
kritisch beoordelen.
Breuken en kommagetallen
benoemen vanuit een context
(pizza, temparatuur).
Veelgebruikte wiskundige
meetkundige en ruimtelijke
begrippen benoemen.
Veelvoorkomende
tabellen hanteren om
informatie af te lezen en te
ordenen.
Een formeel en informeel
gesprek op gepaste wijze
voeren (openen –uitwisselenafsluiten) met een
(on)bekende binnen en buiten
school. Luisteren naar en
reageren op verhalen met
daarin meer complexe
denkrelaties. Een ander
vragen om informatie of om
zijn/haar mening.
Een onbekende naar zijn
gevoelens en wensen vragen.

Door middel van verbale
communicatie gedachten
uiten.
Vertellen over dagelijkse
dingen, deelnemen aan een
gesprek in een vertrouwde
omgeving en bij het
onderwerp van het gesprek
blijven.
Vaak ondersteuning nodig bij
de communicatie in de vorm
van gebaren, pictogrammen
tekeningen en/of foto’s.

Verbaal of nonverbaal kunnen
laten blijken de boodschap van
anderen te begrijpen.
Veelvoorkomende picto's, foto's,
afbeeldingen of gebaren kunnen
herkennen en gebruiken.
Meer complexe oorzaak-gevolg
redenaties begrijpen.
Een wedervraag kunnen stellen.
Duidelijke informatie aan een
bekende kunnen geven, een
bekende kunnen waarschuwen.
Gevoelens jengens een bekende

Communiceren(on)verstaanbaar/
(non)verbaal met minimaal 3
woordzinnen met behulp van
ondersteunende middelen,
waarbij de ander aangekeken
wordt in een één-op-één situatie
in de bekende vertrouwde
omgeving.
Reageren als ze daartoe worden
uitgenodigd.
Minimale wederkerigheid,
uitgaan van de eigen
beleving/behoeftes.
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In grammaticaal correcte
zinnen spreken over
alledaagse en
werkgerelateerde
onderwerpen. Communicatie
wordt eventueel ondersteund
door schriftelijke taal. De
eigen mening verwoorden en
onderbouwen met
argumenten.
Beleefd telefonisch informatie
aan onbekende volwassenen
geven.

Schriftelijke taal

Lezen en interpreteren van
diverse teksten en hierover
een mening kunnen
formuleren. (Leest op AVI-M6
technisch lezen
beheersingsniveau: zinnen van
11 woorden.)
Begrijpen van teksten op
niveau M6:
Na het lezen de tekst in eigen
woorden navertellen.
Noodzakelijke details in een
tekst begrijpen.
Een (onderbouwde) mening
geven over een gelezen boek.
Boeken kiezen op basis van
eigen voorkeur voor
onderwerpen en/of auteurs.
Een (niet te complex) formulier

kunnen uiten.
Aan een eenvoudig gesprek met
meerdere mensen kunnen
deelnemen.
De juiste lidwoorden de, het en
een bij bekende zelfstandige
naamwoorden gebruiken.

Lezen, schrijven en begrijpen
eenvoudige woorden en
zinnen (AVI E4 beheerst,
technisch lezen: een tekst
met zinnen van ongeveer 9
woorden).
De eigen voor- en
achternaam met
hoofdletters kunnen
noteren.
Schrijven van ansichtkaart of
briefje met spelling van E4.
Verschillende soorten
eenvoudige teksten
begrijpen.
Aan de hand van de samenvatting op de achterkant zelf
de boeken uitkiezen die
aanspreken.

Lezen, schrijven en begrijpen
eenvoudige woorden en korte
zinnen (AVI E3 beheerst,
technisch lezen: een tekst met
zinnen van ongeveer 7 woorden).
Voorspellen aan de
hand van de omslag of
het een leesboek of
een informatief boek
betreft.
Benoemen van het verschil
tussen een verhaal en poëzie.
Begrijpen van een
eenvoudige tekst (1 -3
zinnen).
Een potlood vasthouden met een
driepuntspengreep
(duim, wijsvinger,

Stellen van vragen over een
verhaal om
het beter te begrijpen.
Kennismaken met het fenomeen
van letterherkenning en
klanktekenkoppeling.
(Na)schrijven van eigen naam.
Een zelf gelezen (signaal) woord
of korte zin koppelen aan een
afbeelding of handeling.
Aan de hand van het plaatje op
de omslag zelf boeken uitkiezen.
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invullen.
Schrijven van notities,
berichten en instructies
waarin eenvoudige informatie
van onmiddellijke relevantie
wordt overgebracht
Schrijven van een briefje,
kaart of e-mail om informatie
te vragen, iemand te
bedanken, te feliciteren, uit te
nodigen e.d.
met spelling van E5.
Vervoegen en spellen van
werkwoorden in de
tegenwoordige tijd.

Voorbereiding op
dagbesteding en
arbeid*
Bevat:
Verkennen van
mogelijkheden voor
toekomstig werkBeeld van eigen
mogelijkhedenAlgemene procedures
op en
rondom het werkBelangenorganisaties
en
officiële stukken-

Aangeven
waar een ander
goed of minder goed in is
Een ander er op aanspreken
als deze zich niet aan de
afspraak houdt, zonder ruzie
te maken.
Inschatten hoeveel taken hij
kan doen in een ochtend en
een taakplanning maken.
Fouten en afwijkingen in eigen
werk- of productieproces
melden.

middelvinger).
Alle letters van de
schrijfmethode
naschrijven.
De cijfersymbolen 0 tot
en met 9 (eigen
leeftijd) schrijven. Een
woord bij een
afbeelding of werkstuk
schrijven.

Afwijken van de
taakverdeling
als hij merkt dat de ander
hulp nodig heeft.
Aangeven aan zijn collega’s
welke werkzaamheden hij
graag wil doen.
Zelfstandig meerdere
op zichzelf staande, bekende
taken achter elkaar doen.
Afgesproken taken uitvoeren
binnen een van tevoren
bepaalde tijdsplanning.

20 Minuten met een ander
samenwerken aan een bekende
taak, op basis van een gegeven
taakverdeling.
Luisteren naar de gehele
instructie van de begeleider
voordat hij aan een concrete
taak begint.
Met visuele ondersteuning
aan kunnen geven wat goed en
wat fout ging.
Voor een willekeurige
onbekende taak alle

5 minuten met een ander
samenwerken aan een bekende
taak, op basis van een gegeven
taakverdeling.
Hulp vragen volgens de afspraak.
Weet wanneer de ander beschikbaar is voor hulp en wanneer niet
Kan m.b.v. stappenplannen
(foto’s, pictogrammen)
onbekende handelingen
uitvoeren.
Een drievoudige instructie
opvolgen voor
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Persoonlijk stage
ontwikkelingsplanSamenwerken en
overleggen
Procedures en
instructies
opvolgenMaterialen, middelen
en
gereedschappenPlannen en organiseren
Kwaliteit
leverenEthisch en
integer handelen/
klantgericht werken Omgaan met
veranderingen
Omgaan met druk en
tegenslag

Een klant verwijzen naar een
ervaren collega wanneer hij
zelf niet kan helpen.

_________________________
Verschillende vormen van
werk benoemen die
aanspreken.
Het verschil tussen een
werkgever en een werknemer
benoemen.
Benoemen van verschillende
redenen waarom mensen
willen en moeten werken.
Op een lijst aftekenen of
afgesproken werk is
uitgevoerd.
Benoemen bij welke persoon
men terecht kan voor
veiligheid bij een calamiteit
(leerkracht, leidinggevende,
bhv-er).
Aangeven wat voor hem /haar
nodig is om veranderingen
aan te kunnen / om te kunnen
gaan met hoge werkdruk.
Belangrijke instanties i.v.m.
werk kunnen benoemen.

Bedenkt een andere
oplossing als zijn gekozen
werkwijze niet werkt.
Goed luisteren als zijn werk
ineens verandert, zodat hij
weet wat hij moet gaan
doen.
Zijn werkwijze aanpassen na
advies van een begeleider en
vertellen -na afloop- wat er
beter ging.
_______________________
Verschillen tussen school en
werk benoemen.
Aangeven waarom een
bepaalde werkplek bij hem
past.
Zich bij de juiste persoon
ziek melden.
Aangeven wat hij/ zij nodig
heeft aan begeleiding
gedurende de stage dag.
Weten welke leerafspraken
gemaakt zijn en zich hier aan
houden.
Een instructie opvolgen
volgens ‘Denken, Doen en
Nakijken’ bij onbekende en
nieuwe taken
Werkkleding dragen die
schoon en heel is
Het lichaam goed verzorgen

benodigde voorwerpen
pakken aan de hand
van een materiaallijst
Onderscheiden bij
twee taken welke het
belangrijkst is.
Proberen de taak nog
een keer als het
resultaat de eerste
keer niet aan de eisen
van de taak voldoet
Weten hoe hij/zij zich
op de werkvloer moet
gedragen en goede
omgangsvormen
hebben.
Zich inzetten om zijn
taak goed af te ronden.
__________________________
Taken van zijn praktijkklas
benoemen.
Vertellen wat hij een
leuke werkplek vindt.
Na de pauze op tijd
met zijn werk beginnen.
Aangeven of hij
voldoende of onvoldoende wordt
begeleid.

onbekende handelingen.
Korte tijd zelfstandig werken aan
een
bekende, terugkerende taak.
Een taak afronden als de
begeleider het
signaal geeft te stoppen.
Meerdere voorwerpen voor een
onbekende
taak verzamelen aan de hand van
een
materiaallijst (in
pictogrammen/foto’s)
Taken afmaken, ook al zijn ze niet
leuk.
___________________________
Aangeven, indien relevant, dat
een stage/werkplek een fijne
werkplek is voor hem/haar.
Vertellen indien relevant welke
taken hij/zij wel en niet leuk vindt
om te doen.
Nieuwe mensen op een gepaste
manier benaderen.
Rustig blijven als er
onduidelijkheid is over
welke begeleiding er die dag zal
zijn.
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zodat men fris ruikt en er
verzorgd uitziet
Beleefd blijven bij kritiek
op het eigen functioneren.

Leergebiedoverstijgend / leren
leren*
*Bevat o.a. : Ervaringen
delen - Computer/tablet
/smartphone/ tv/dvd
gebruiken - Informatie
opzoeken - Opkomen voor
jezelf- Omgaan met
gevoelens - Omgaan met je
mogelijkheden/
beperkingen - Omgaan met
anderen- Omgaan met
conflicten

Met een ander ervaringen
delen over met een moeilijke
situatie.
Aangeven dat en hoe hij graag
geholpen wil worden en
weten aan welke personen
hulp gevraagd kan
worden. Mensen erop
aanspreken als ze teveel hulp
bieden.
Met vertrouwde personen op
een open manier over de
eigen handicap spreken.
Een app opzoeken in de appstore, profiel afschermen op
sociale media.
Weten welke pagina’s wel of
niet geschikt zijn
voor jongeren
Zorgen voor een prettig
gebruik van een chat
omgeving (geen pestgedrag)
Enkele bureauaccessoire uit
Windows hanteren, in Word

Een wedervraag stellen om
ervaringen te delen (en hoe
vond jij het schoolfeest?)
Op bekende internetadressen komen (evt. via
favorieten).
Weet bij opzoeken van een
woord op alfabet ongeveer
de plaats van de letters.
Op een internetpagina de
weg vinden door te klikken
op linken.
Zeggen dat hij het eens/ niet
eens is met de mening van
een ander in groepsverband
(zonder motivatie).
Vertellen waarom hij eerlijk
moet zijn.
In een vertrouwde
omgeving een oplossing
zoeken als iets door zijn
handicap niet lukt (inzet
andere zintuigen,
lichaamsdelen,

Vertellen over een ervaring
buiten school.
Letters van het toetsenbord
gebruiken om simpele woorden
in te vullen (naam)
Een dvd speler aanzetten en
uitzetten.
Eén programma uitkiezen om
naar te kijken.
In folders de prijs opzoeken bij
speelgoed/ artikelen die hij leuk
vindt.
Zeggen tegen de ander als
diegene onaardig doet.
Adequaat aangeven dat hij zich
wel of niet prettig voelt.
Soms iets doen waar een
medeleerling zin in heeft (stelt
eigen wensen uit)
Bij ruzie spijt vertonen en het
goedmaken met een ander.

In de kring vertellen (aan het
einde van de dag) wat hij die dag
op school heeft meegemaakt
Aangeven of een ander zich boos,
blij, bang of verdrietig voelt.
Eenvoudige digitale spelletjes
spelen door te reageren met de
pijl- en cijfertoetsen.
Favoriete dvd kunnen benoemen.
Pijlen en veelvoorkomende logo’s
(wc, uitgang) herkennen in
openbare gelegenheden.
Vertellen of hij een activiteit
alleen of samen
wil doen en met wie.
Een complimentje geven over het
uiterlijk of
een werkje (mooie jas, mooi
schilderij)
Boosheid uiten zonder anderen
fysiek pijn te
doen.
Verbaal aangeven dat de ruzie
voorbij is

48
september 2016

Mens en
maatschappij*
* Bevat: Kopen - Routes

plaatjes invoegen.
Verschillende informatie
bronnen gebruiken om
informatie te zoeken voor een
spreekbeurt of werkstuk
Kunnen benoemen dat niet
alle informatie op internet
betrouwbaar is.
Adequaat reageren als door
eigen fouten iets is misgegaan
(excuses aanbieden)
Vertellen wat hij voelt als een
ander (collega) onaardig doet
of hem ten onrechte
beschuldigt.
Adequaat reageren als door
hem iets is misgegaan
(excuses aanbieden, proberen
oplossing te verzinnen)
Reageren op een leuk
voorstel van een ander door
samen een plan te maken
Bij een ruzie kunnen wachten
met oplossen tot hij rustig is.
Adequaat om gaan met
gevoelens van afkeer.

hulpmiddelen)
Uit zichzelf iemand helpen
die iets minder leuks moet
doen
Een mogelijk compromis
bedenken bij een ruzie.

In gesprek met begeleider
komen tot overeenstemming
over eigen mogelijkheden /

Een voorkeur aangeven voor
een werkplek
Benoemen van verschillen

(sorry, over?, vrienden?)

Kunnen inschatten hoeveel iets
ongeveer waard is.

Zelfstandig opdrachten van
taakdozen maken.
Aangeven als het werk klaar is.
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/plattegronden/verkeer Vrijetijdsbesteding Burgerschap - Democratie (eigen) Geschiedenis

leerpunten bij de stage.
In gesprek eigen voorkeuren,
wensen ten aanzien van werk
kenbaar maken.
Rechten en plichten als
werknemer kunnen hanteren.
Zelf bedenken hoe een taak
kan worden voorbereid en
worden uitgevoerd.
Omgangsvormen in
werksituaties correct
hanteren.
Zorgvuldig, milieubewust en
hygiënisch omgaan met
(hulp)middelen in het bedrijf.
Producten op prijs vergelijken
Gebruik maken van een
pinpas, bankzaken regelen.
Gebruik kunnen maken van
diverse openbaar
vervoermiddelen.
Gebruik kunnen maken van
digitale plattegronden,
kaarten.
Bewuste keuzes maken met
betrekking tot vrije
tijdsbesteding.
De rechten van burgers
globaal kennen.
Weten dat men in een
democratie conflicten oplost
door er over te praten

tussen school en werk.
Gebruiken van woorden die
met werken te maken
hebben (chef, begeleider,
vakantiedagen, salaris,
overleg, ontslag)
Een beeld hebben van zijn
eigen mogelijkheden.
Werkzaamheden zelfstandig
uitvoeren, werk
voorbereiden en opruimen
en bij het uitvoeren van de
taken aan de regels en
werkafspraken binnen de
werkplek houden.
Producten op prijs
vergelijken.
In een onbekende omgeving
genoemde oriëntatiepunten
herkennen.
De OV-chipkaart zelfstandig
gebruiken.
Zich aan de regels houden
die gelden voor reizigers met
het openbaar vervoer.
Bezoek en het bezoeken van
familie, vrienden en
kennissen ook zien als
vrijetijdsbesteding.
Weten dat het gezond is om
regelmatig te bewegen in de
vrije tijd.

Ruimtes benoemen met een
bepaalde functie in andere
huizen/ gebouwen (keuken,
slaapkamer, woonkamer)
Op een plattegrond de
inrichtingselementen benoemen
uit de overige kamers
(slaapkamer, keuken).
Verschillende vormen van
openbaar vervoer (tram, bus,
metro, trein) benoemen.
Eeen veilige plek zoeken om over
te steken (bij een rustig
overzichtelijk stuk van de straat)

De waarde van geld begrijpen.
(Betalen als je iets koopt.)
Routes rondom school kennen.
Naar links en rechts (2x) kijken
om te zien of er verkeer aan
komt.
Vertellen over de eigen hobby.

Beoefent een vrijetijdsbesteding (
onder begeleiding )
Geeft bij een activiteit of sport
niet gelijk op bij tegenslag.
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Benoemen welke punten van
een partij voor hem
belangrijk zijn bij het maken
van een keuze.
Toekomstplannen hebben.
Aan de hand van mijlpalen
over zijn eigen leven vertellen.

Mens natuur en
techniek *
Bevat:
Gezond eten en drinken
Koken
Tafeldekken
Afwassen
Schoonmaken en
inrichten
Hygiëne
Menselijk lichaam
Dieren leren kennen
Bomen en planten leren
kennen
De tuin verzorgen
Dieren verzorgen
Met zorg omgaan met
het milieu
Technische
toepassingen en

Kennis hebben van de
wereldoorlogen die er zijn
geweest. Enkele Nederlandse
schilders benoemen en
belangrijke personen uit het
huidige Nederlandse
koningshuis.
Vertelt waarom het belangrijk
is om elke dag groenten en
fruit te eten
Benoemt waarom gevarieerd
eten belangrijk is (niet ziek
worden, groeien)
Bereidt een eenvoudige
eenpersoonsmaaltijd met
behulp van een recept uit
een kookboek of van de
verpakking
Spoelt met een grote spoelkop
de vaat voordat deze in de
bedrijfsmatige vaatwasser
gezet wordt
Maakt de wc schoon
Gebruikt en bergt

Benoemen in welke
woonsituatie hij na school
terecht komt.
Benoemen van regels
(wetten) en afspraken die de
regering maakt voor heel
Nederland (snelheid, niet
stelen, school, uitkering).
Vertellen dat in een
democratie iedereen mag
zeggen wat hij wil.

Schilt met een dunschiller
(appel, komkommer)
Bereidt drie warme dranken
(chocolademelk, koffie,
thee)
Stelt m.b.v. een
(kook)wekker de gewenst
kooktijd in en houdt deze
bij
Brengt koffie en thee rond
Kan uitgedeelde koffie
voorzien van suiker en
melk en een lepeltje
Vult de vaatwasser en ruimt
hem leeg
Weet met behulp van een
rooster welke

Eet met een vork en een mes in
de hand
Snijdt groente op verschillende
manieren (broccoli in roosjes,
tomaat in partjes)
Benoemt basisingrediënten van
een avondmaaltijd (aardappels
/rijst of pasta, vlees / vis/ vega,
groente)
Dekt de complete tafel voor de
lunch (mes en lepel rechts, vork
links)
Doet de tafel of het tafelkleed af
met een schoon doekje
Zet de geordende vaat in
volgorde waarop het

Kent de functie van de
waterkoker door samen thee
en cup-a-soup te maken
Snijdt groente in plakjes, reepjes
of stukjes
Pakt evenveel borden als er eters
zijn en zorgt dat er bij alle
borden bestek ligt
Ruimt de tafel af en brengt de
spullen naar de keuken
Droogt de niet-breekbare spullen
van de vaat af
Zet de stoelen op de tafel
(klaslokaal)
Wast zichzelf
Poetst zijn tanden
Benoemt op een afbeelding de

51
september 2016

onderhoud.

schoonmaak- middelen
veilig op
Begrijpt met welke regelmaat
verschillende ruimtes
schoongemaakt moeten
worden
Kleedt zich gepast voor een
arbeidssituatie
Vertelt wat genotsmiddelen
zijn (ook koffie en thee) en
weet dat ze verslavend
werken
Heeft een mening over roken
en kan deze uiten
Oefent vaardigheden om
weerstand te bieden aan
druk van anderen die hen
aanzetten tot gebruik
Benoemt verschillende
oorzaken van ziek worden
(kou vatten, besmetting,
bedorven voedsel)
Benoemt signalen waarmee
dieren communiceren
(geluid, geur, gedrag,
gebaren)
Kan met zoekkaart of boek
namen van bomen etc.
opzoeken
Onderhoudt planten in een
moestuin
Vertellen wat een miieustraat
is.

schoonmaaktaken er
gedaan moeten worden en
voert ze uit
Kleedt zich gepast voor een
formele gelegenheid
Schat in wanneer je met een
wond naar de dokter moet
Legt een klacht uit aan een
huisarts
Benoemt de functie van een
kleur bij dieren (schud- of
afschrikkleur) \Benoemt
de functie van vruchten
aan een plant/boom
(voedsel)
Loopt met een volle
kruiwagen
Verwijdert onkruid uit een
tuin
Legt het begrip recycling uit
Stelt de temperatuur in op
een wasmachine en de
droger
Draagt zorg voor het
onderhoud van
gereedschappen

afgewassen wordt (eerst
glazen/bekers, pannen op het
laatst)
Zet de container of de vuilniszak
aan de straat
Vertelt wanneer er ergens
opgeruimd moet worden
Verfrist zichzelf na een
lichamelijke inspanning
Benoemt lichamelijke verschillen
tussen jongens en meisjes en
vertelt dat hij/zij in de puberteit
lichamelijke veranderingen zal
doormaken
Vertelt dat sommige leerlingen
medicijnen moeten slikken om
gezond te blijven
Legt afbeeldingen van de
levenscyclus van een dier in de
juiste volgorde (kip, kikker, koe)
Benoemt kenmerken van een dier
waardoor hij op het land, in de
lucht of in het water leeft (dier
met vleugels leeft in de lucht)
Wijst de wortels, de steel/stam
en de bladeren en takken van
een boom of plant aan
Legt afbeeldingen van de
levenscyclus van planten in de
juiste volgorde (zaadje,
groeien, bloeien en plant)
Benoemt een hark en laat zien
wat je met een hark doet

belangrijkste lichaamsdelen
(van opzij gezien)
Vertelt van drie huisdieren wat ze
eten en drinken en waar ze
wonen
Wijst op een foto het fruit aan
een boom of struik aan
Geeft planten een redelijke
hoeveelheid water (niet te veel
en niet te weinig)
Scheidt papier afval van ander
afval
Zet een stofzuiger aan en uit
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Vertelt dat apparaten in het
huis werken op energie
Voert eenvoudig
fietsonderhoud uit
(zadelhoogte verwisselen)

Seksuele vorming
per 2016-2017

in ontwikkeling

Maakt gereedschap schoon met
water en borstel
Benoemt dat je van een dier hun
hokken (wekelijks) moet
schoonmaken
Zet elektrische apparaten uit als
ze niet gebruikt worden (is
zuinig met energie)
Weet dat in de herfst/ winter de
verwarming aan moet (en de
deuren dicht)
Stelt de kookwekker in op de
oven (op aanwijzing van de
leerkracht)

in ontwikkeling

in ontwikkeling

in ontwikkeling
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7. Uitstroomtrajecten en bestendiging
Hoe ziet het traject van uitstroom naar werk of dagbesteding er uit voor de verschillende leerroutes?
Om toe te werken naar het gewenste uitstroomperspectief hanteert de MBS onderstaand schema van het uitstroomtraject en toeleiding hiernaar vanaf 12
jaar. Iedere leerroute kent hierin zijn eigen stappen. De arbeidstoeleider en de leerkracht trekken hierin samen met ouders en de leerling op.
Werkdocument uitstroom en toeleiding hiernaar binnen de MBS (7-2016)






Overzicht uitstroom
Uitstroomtraject A: leerlingen die toe worden geleid naar beschut werken of intensief begeleide vorm van arbeid
Uitstroomtraject B plus: Leerlingen die toe worden geleid naar een vorm van arbeidsmatige/ taakgerichte dagbesteding of naar beschut werken.
Uitstroomtraject B: Leerlingen die toe worden geleid naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding.
Uitstroomtraject C: Leerlingen die toe worden geleid naar een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding

Wanneer leerlingen na 18 jaar nog 1 of 2 jaar TLV nodig hebben:
-leerling is later op school gekomen en heeft de basis gemist om de start stage te kunnen maken op afgesproken leeftijd.
-gedragsmatig niet mogelijk om op afgesproken leeftijd start stage te maken
-leerling is ingestoken op arbeid, maar in praktijk blijkt dat dit niet haalbaar , traject DB wordt dan later ingezet dan afgesproken.
-leerlingen zijn tijdens de stageperiode nog niet plaatsbaar op een uitstroomplek omdat er nog geen passende plek gevonden is.
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Overzicht uitstroom
Leerroute
A: leidt toe naar een vorm van beschut werken of intensief
begeleide vorm van arbeid.
Deze leerlingen vallen na de aanvraag Beoordeling
Arbeidsvermogen bij het UWV onder het landelijk
doelgroepregister.
Hierdoor zullen deze leerlingen gebruik mogen maken van de
zogenaamde garantiebanen. Dit is mogelijk wanneer op die plek
de begeleiding zo geregeld is dat deze voldoet aan de
begeleidingsbehoefte van de doelgroep. Dit zal dan altijd een
constructie betreffen met loonkostensubsidie aangezien onze
leerlingen niet in staat zijn tot het verdienen van 100% van het
minimumloon.

B plus: leidt toe naar een vorm van arbeidsmatige/
taakgerichte dagbesteding of naar beschut werk.

Concrete beschrijving
Bij beschut werk altijd binnen de bedrijven van de
voormalig sociale werkvoorziening. Er moet dan
wel loonwaarde mogelijk zijn.

Voorbeelden
Voormalig SWbedrijven
Altijd begeleiding door deze
bedrijven .
 LD Acht
 T Bokt/kwekerij
 Textieldiensten

Er is altijd sprake van loonwaarde.
Intensief begeleide arbeid als groepsdetachering
vanuit voormalig SWbedrijven.

Groepsdetacheringen vanuit
voormalig SWbedrijven
 ERGON/DAF
 ERGON/Verspreidingen
 ERGON/Schoonmaak
 ATLANT/Dorel

Of in dienst van het bedrijf zelf.
De jobcoaching is afkomstig van de door de
gemeente aangewezen organisatie die ook door
hen gefinancierd wordt.

Met een jobcoach in een regulier
bedrijf.
 In-en ompakwerk
 Ouderenzorg
 Facilitaire dienst

Bij dagbesteding wordt er een beroep gedaan op
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, maar altijd
professionele begeleiding van een zorginstelling
binnen bereik.

Bijvoorbeeld Horeca bedrijven
waar professionele begeleiding
vanuit de zorg permanent
aanwezig zijn:
 Stichting
Wasvenzorg/Wasven
 Severinus/Dorpsgenot
 Lunetzorg/Run at work

Via jobcoach vanuit de zorginstelling vrijwillig werk
in bedrijven

Bij beschut werk altijd binnen de bedrijven van de
voormalig sociale werkvoorziening. Er moet dan
wel loonwaarde mogelijk zijn.

Voormalig SWbedrijven
Altijd begeleiding door deze
bedrijven .
 LD Acht
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T Bokt/kwekerij
Textieldiensten

B: leidt toe naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding.

Deze vorm van dagbesteding vind je vaker in
centra voor dagbesteding waar diverse groepen bij
elkaar zijn gebracht. Er kan hierdoor gevarieerd
worden in het programma en goed bekeken
worden welke activiteiten op dat moment het
meest geschikt zijn voor de cliënt.

Lunetzorg/De spaken
Severinus / westerwind
Severinus/ Samsam
Lunetzorg /Henrica
Lunetzorg /t Laar

C: leidt toe naar een zeer intensief begeleide vorm van
dagbesteding.

Hier worden belevingsgerichte activiteiten
aangeboden, op maat naar behoefte van de vraag
van de leerling.
Verder is er intensive begeleiding gericht op
moeilijk verstaanbaar gedrag.
Deze vorm van dagbesteding zal eerder dichterbij
een woonvorm gerealiseerd worden, dit hoeft niet.

Severinus/Brinkvliet
Severinus/ Vlijst
Lunetzorg/Eikenhof
Lunetzorg/Areven
Severinus/de Kei

Instroom praktijkonderwijs bij voorkeur op zijn
laatst na SO starten op 12/13 jarige leeftijd in
leerjaar 1.

Praktijkonderwijs (na SO of zij
instromen vanuit een jonge VSO
groep

Bij onverwachte groei op zowel cognitief als sociaal
emotioneel niveau binnen het VSO.
In de school al zoveel mogelijk niveau toetsen om
te bekijken of hier haalbaarheid voor is. Alvorens
te ondersteunen in de aanmelding.

Summa /entree

Vervolgonderwijs is nihil door MBO criteria en veranderende
indicatiestelling.

Kleinschalige dagopvang Pertoeti
Gerust
‘t Spant
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Uitstroomtraject A: leidt toe naar een vorm van beschut werken of intensief begeleide vorm van arbeid.
12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar

18 jaar

Fase 1 portfolio:
school/ik

Fase 1 portfolio:
school/ik

Fase 2 portfolio:
arbeidsvaardigheden

Fase 2 portfolio:
arbeidsvaardigheden

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Verlengd : 19 tot 20
jaar
Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Oriëntatie
praktijkvak

Oriëntatie
praktijkvak

praktijkvakken

praktijkvakken

praktijkvakken
keuzemodules

Praktijkvakken
keuzemodules

Praktijkvakken
keuzemodules

Praktijkvakken
keuzemodules

ATC oefen
kennismakingsgesprek

ATC oefen
kennismakingsgesprek, waar nodig

ZEDEMO*
Externe stage
2dagen maandag
dinsdag

Externe stage
3dagen

Uitstroom stage

Uitstroom stage

WASdag

WASdag presentatie

WASdag presentatie

groepsdetachering’
stage ERGON/VDL

‘groepsdetachering’
stage ERGON/VDL

‘groepsdetachering’
stage ERGON/VDL

‘groepsdetachering’
stage ERGON/VDL

Brug naar Werk
training

Brug naar Werk
training

Module BnW

Module BnW

SWB

SWB

SWB

SWB

Branchegerichte
cursussen
Evt. ATL bij OPP

Branchegerichte
cursussen
Evt. ATL bij OPP

Branchegerichte
cursussen
Evt. ATL bij OPP

Branchegerichte
cursussen
ATL bij OPP

Evaluatiegesprekken
stage

Evaluatiegesprekken
stage

Evaluatiegesprekken
stage

Evaluatiegesprekken
stage

Evaluatiegesprekken
stage

Intensieve

Intensieve

Controlerende

Afbouwende

Afbouwende

Lessenserie over:
uitstroomtraject
kennismakingsgesprek
ZEDEMO*

ZEDEMO*
groepsstages SSOE +
interne diensten

ATC individueel

ATC individueel
Veldoriëntatieweek
Start externe stage
2 dagen maandag
dinsdag

Leerkracht geeft bij
OPP-gesprek info
algemene route
uitstroomtraject aan
ouders en leerling
Niet op de
individuele leerling.

Pré adviesgesprek
Na pré advies
startformulier stage
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ZML en VSO
leerlijnen

ZEDEMO test*

onderwijsaanbod en stage

Training / certificering

stagebegeleiding
school (ATL en klas)

stagebegeleiding
school (ATL en klas)

stagebegeleiding
school (ATL en klas)

WBT
ZML en VSO
leerlijnen
MELBA
Observatie periode
ATC

ZML en VSO
leerlijnen
MELBA
Observatiepeiode
ATC

ZML en VSO
leerlijnen
MELBA

gespreksmomenten

begeleidingsvorm stage

stagebegeleiding
school (ATL en klas)
Evt. toevoegen
jobcoach
ZML en VSO
leerlijnen
MELBA

stagebegeleiding
school (ATL en klas)
Evt. toevoegen
jobcoach
ZML en VSO
leerlijnen
MELBA
Observatiepeiode
ATC ( waar nodig)

Volg / observatiesysteem

*Zedemo en Zedemo -test: in individuele gevallen, per leerling wordt afgewogen of dit relevant is.
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Uitstroomtraject B plus: leidt toe naar vorm van (arbeidsmatige/ taakgerichte) dagbesteding of beschut werken
Uitstroomtraject B : leidt toe naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding.

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar

18 jaar

Fase 1 portfolio:
school/ik

Fase 1 portfolio:
school/ik

Fase 2 portfolio :
arbeidsvaardigheden

Fase 2 portfolio :
arbeidsvaardigheden

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

Oriëntatie
praktijkvak

Oriëntatie
praktijkvak

Praktijkvakken

Praktijkvakken

praktijkvakken

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

ATC periode DB hele
dag

Externe stage
dagbesteding 1 dag

*ATC periode Arbeid
( bij twijfel
DB/beschut werk)

Verder opbouw in
dagen

Verlengd : 19 tot 20
jaar
Fase 3 portfolio:
praktijk /stage en
werk

veldoriëntatie
groepsstages +
interne diensten

groepsstages +
interne diensten
ATC periode DB
ochtend

‘groepsdetachering’s
tage dagbesteding

Brug naar Werk
training
Leerkracht geeft bij
OPP-gesprek info
algemene route
uitstroomtraject aan
ouders en leerling
Niet op de
individuele leerling.

Pré adviesgesprek
waar mogelijk met
leerling

ATL bij OPP gesprek
uitstroomtraject

‘groepsdetachering’s
tage dagbesteding

Uitstroomstage

‘groepsdetachering’s
tage dagbesteding

WASdag

WASdag

start 1 dag externe
stage
Brug naar Werk
training

Brug naar Werk
training

Evt. ATL bij OPP

Evt. ATL bij OPP

ATL bij OPP

Evaluatiegesprekken
stage
Controlerende

Evaluatiegesprekken
stage
Afbouwende

Oriëntatie en intake
zorginstelling
Evaluatiegesprekken
stage
Controlerende
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ZML en VSO
leerlijnen

ZEDEMO-test

onderwijsaanbod en stage

Training / certificering

stagebegeleiding
school (ATL en klas)

/Afbouwende
stagebegeleiding
school (ATL en klas)

stagebegeleiding
school (ATL en klas)

ZML en VSO
leerlijnen

ZML en VSO
leerlijnen

ZML en VSO
leerlijnen

ZML en VSO
leerlijnen

ZML en VSO
leerlijnen

Melba interne
diensten

Melba interne
diensten

MELBA (waar
mogelijk)

MELBA (waar
mogelijk)

MELBA (waar
mogelijk)

WBT

gespreksmomenten

WBT (waar nodig)

begeleidingsvorm stage

Volg / observatiesysteem

*Bij een dermate positieve ontwikkeling op het ATC, door in arbeid observatieperiode en evt. verder volgen van uitstroomperspectief A, wel in een B leerroute.
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Uitstroomtraject C: leidt toe naar een zeer intensief begeleide vorm van dagbesteding.

Vanaf 12 jaar werken met taakdozen.
In de schooljaren hiervoor ontwikkelingsmaterialen en basisvaardigheden (zitten op stoel, kring, spel, doelen vanuit Parnassys en Copernicus etc.)
14 jaar
Taakdozen

15 jaar
Taakdozen

16 jaar
Taakdozen

17 jaar
Taakdozen

18 jaar
Taakdozen

19 jaar
Taakdozen

Tot 20 jaar
Taakdozen

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

ZEDEMO

Start externe stage 1 a 2
dagdelen

Opbouwstage en
uitstroomstage

Opbouwstage en
uitstroomstage

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Leerkracht geeft bij
OPP-gesprek algemene
info uitstroomtraject
aan ouders

ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

ZEDEMO-test

onderwijsaanbod en stage

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Aanbod gericht op
zelfredzaamheid en
taakgedrag

Evt. interne
keukendienst

Evt. interne
keukendienst

Evt. interne
keukendienst

Pré adviesgesprek door
ATL met ouders tegelijk
met het OPP-gesprek
leerkracht.

ATL bij OPP gesprek
uitstroomtraject

Evt. ATL bij OPP

ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

Evaluatiegesprekken
stage

ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

Controlerende
stagebegeleiding school
(ATL en klas)
ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

Evt. interne
keukendienst
Evt. ATL bij OPP

Evaluatie/uitstroomgesp
rekken
stage
Afbouwende
stagebegeleiding school
(ATL en klas)
ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

Evt. interne
keukendienst
ATL bij OPP

uitstroomgesprekken
stage
Afbouwende
stagebegeleiding school
(ATL en klas)
ZML en VSO leerlijnen/
Copernicus

Evt. TTAP

gespreksmomenten

begeleidingsvorm stage

Volg /observatiesysteem
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Uitstroomtraject De Blauwe Bloem: Leerlingen die toe worden geleid naar arbeidsmatige/taakgerichte dagbesteding of beschut werk/intensief begeleide arbeid
12 jaar
Integratielessen

13 jaar
Integratielessen

14 jaar
Integratielessen

15 jaar
Integratielessen

16 jaar
Integratielessen

17 jaar
Integratielessen

18 jaar
Integratielessen

19 / 20 jaar
Integratielessen

Portfolio VSNW

Portfolio VSNW

Portfolio VSNW

Portfolio VSNW

Portfolio VSNW
En fase 3: praktijk/
stage en werk

Portfolio VSNW
En fase 3: praktijk/
stage en werk

Portfolio VSNW
En fase 3: praktijk/
stage en werk

Portfolio VSNW
En fase 3: praktijk/
stage en werk

ATC periode
individueel

Evt ATC periode
individueel

Externe stage

Uitstroom stage

Uitstroom stage

Fase 3: logboek
Praktijk/ stage en
werk

Veld oriëntatie

WASdag
Wanneer mogelijk
Brug naar Werk
training

Wanneer mogelijk
Brug naar Werk
training

Evaluatiegesprekken
ATL- ATC / DB leerling en ouders

Evaluatiegesprekken
ATL-DB-leerling en
ouders

Evaluatiegesprekken
ATL-DB-leerling en
ouders

Competentieprofiel
Controlerende
stagebegeleiding
school (ATL en klas)

Competentieprofiel
Controlerende
stagebegeleiding
school (ATL en klas)

Competentieprofiel
Controlerende
stagebegeleiding
school (ATL en klas)

Afbouwende
stagebegeleiding
school (ATL en klas)

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

Leerkracht geeft bij
OPP-gesprek info
uitstroomtraject aan
ouders en leerling

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

onderwijsaanbod en stage

Leerkracht geeft bij
OPP-gesprek info
uitstroomtraject aan
ouders en leerling

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School

training / certificering

Pré adviesgesprek
door ATL met ouders
en waar mogelijk
leerling tegelijk met
het OPP- gesprek
leerkracht.

ZML en VSO
leerlijnen en
leerlijnen Vrije
School
WBT

gespreksmomenten

Externe stage
WASdag
Wanneer mogelijk
Brug naar Werk
training
Oriëntatie en intake
binnen DBC
Gesprek leeftijd
schoolverlaten

begeleidingsvorm stage

Volg / observatiesysteem
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Bestendiging
Heeft de MBS zicht op de eisen die de vervolgvoorzieningen stellen aan leerlingen en weet de school hoe leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen?
De MBS voldoet volgens de inspectie aan de landelijke standaard voor bestendiging:
MBS Eindhoven heeft voldoende zicht op de eisen die de vervolgvoorzieningen stellen aan leerlingen en kan aantonen dat leerlingen met succes hun
schoolloopbaan vervolgen. De school heeft in twee jaar tijd drie keer contact met leerlingen, ouders en vervolgvoorzieningen om in kaart te brengen of
leerlingen hun plek weten te bestendigen. Eerdere evaluaties van resultaten in de vorm van groepsbesprekingen leidden tot het bijstellen van de einddoelen in
het speciaal onderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs bleken de leerlingen een steviger basis nodig te hebben om met succes te
kunnen doorstromen. MBS Eindhoven koos ervoor om de einddoelen in het speciaal onderwijs iets naar beneden bij te stellen om die basis in het
onderwijsaanbod goed te kunnen verankeren. Zij is van mening dat ze daarmee leerlingen weliswaar minder ver brengt in het onderwijsprogramma, maar dat
de opgedane kennis wél beter beklijft. (inspectieverslag 2016)
In het stagebeleidsplan wordt beschreven welke specifieke stappen worden genomen in het kader van bestendiging vanaf het moment van schoolverlaten.
Komende jaren zal een systeem worden ingericht waarmee de bestendiging meer geautomatiseerd kan plaatsvinden.
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Overzicht BIJLAGEN

Bijlage 1: Streefniveaus per afdeling en bouw bij de 4 leerroutes op de MBS
Bijlage 2: Beschrijving leerroute C
Bijlage 3: Urenverdeling per leerroute, so en vso.
Bijlage 4: Passend lesmodel.
Bijlage 5: Toetsoverzicht.
Bijlage 6: Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO en VSO (CED).
Bijlage 7: Uitwerking aanbod en invulling vakgebieden in het VSO vanaf 13 jaar.
Bijlage 8: Model Samen leren inhoud geven. (Schoolaanzet)
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Bijlage 1: Streefniveaus per afdeling en bouw bij de 4 leerroutes op de MBS
Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt onderstaande indeling in streefniveaus wat betreft de ZML-leerlijnen gehanteerd. De grijsarcering geeft de
indeling in de bouwen per afdeling weer.
Kalenderleeftijd
Leerroute
SO
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B plus

B

C

Streefniveaus (te behalen aan het einde van het schooljaar)
2
2
1
P3
3
3
2
P4 en P5
4
4
2
P6
5
5
2
1
6
5
3
1
7
6
3
2
7
6
4
2
8
7
4
3
9
7
5
3

VSO

19 jaar =
optie
voor A & B
Route C:
standaard
t/m 19 jaar

13
14
15
16
17
18
Optie 19
19 (C)

10
11
11
12
12
13
13

8
8
9
9
10
10
10

5
6
6
6
7
7
7

4
4
4
5
5
5
5
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Toelichting tabel:
Het betreft instructie-niveaus: leerlingen werken aan het bereiken van bovenstaande doelen. Aan het eind van het leerjaar wordt geëvalueerd of (in welke
mate)leerlingen het streefniveau beheersen. Bijvoorbeeld: 8-jarigen in leerroute A moeten niveau 5 hebben behaald en werken aan niveau 6.
Aan de kleuren in Parnassys is te zien wat het beheersingsniveau is en wat het instructieniveau, en in hoeverre dat afwijkt van het streefniveau.
Opmerking leerroute C: Voor leerlingen in route C die echt buiten deze route vallen (uitzondering) is afgesproken dat er een streefplanning per leerling
gemaakt wordt. Zij volgen het schema dus niet.
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Bijlage 2: Beschrijving Leerroute C
In dit document staat een specifieke uitwerking van de werkwijze in leerroute C, van aspecten die in het totale SOP meer in zijn algemeenheid benoemd zijn.
Indicatoren voor het plaatsen in leerroute C

Leerlingen worden om de volgende redenen in de leerroute C geplaatst:
 Laag zml niveau
 BSID / SON-R / WISC III IQ<35
 MG status of /en aanvullende problematiek of leerlingen met een hoger IQ die vanwege aanvullende problematiek geen onderwijs kunnen volgen in een
reguliere ZML-klas
 In overleg met bijvoorbeeld ODC wordt er gekeken naar welke begeleidingsstijl de leerling(en) nodig heeft (hebben). Wat voorbeelden hiervan zijn: in een
groepje van niet meer dan 3 lln kunnen functioneren, overgangen van situaties aan de hand/individueel moeten maken, communiceren via een PECS
map.
Ontwikkelingsperspectief
In de leerroute C wordt in het begin van het jaar
1. De ondersteuningsbehoefte in een ondersteuningsprofiel voor de groep, beschreven
2. De inhoud en aanpak van het onderwijs gepland met behulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys
3. 3 x per jaar ( zo nodig meer) voortgangsgesprekken met ouders gevoerd
4. Het onderwijsaanbod met aanpak en individuele ondersteuningsbehoeften op het einde van het jaar in het OPP geëvalueerd
5. De opbrengsten van het onderwijs met het team besproken
Lesuren leerroute C
Een leerling ontwikkelt zich op meerdere leergebieden tegelijk.
Afhankelijk van het Ondersteuningsprofiel en het uitstroomperspectief worden in het begin van het schooljaar de uren bij de werkplannen bepaald. In elke
groep staat de sociale en emotionele ontwikkeling minimaal 60 minuten per week op het lesrooster. Daarnaast gebruikt de leerkracht gedurende de hele
schooldag de kansrijke momenten tijdens de lessen voor het stimuleren en begeleiden van de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook de pauzes, de
lesovergangen, bieden regelmatig kansen om de sociale en emotionele ontwikkeling te begeleiden. Deze leertijd is moeilijk in tijd uit te drukken maar is
zeker zo belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We schatten deze (verborgen) leertijd op minimaal 1 uur per dag. Het
omgaan met een taak is volledig geïntegreerd in andere vakken en niet apart opgenomen op het lesrooster. Ook deze leertijd is moeilijk in tijd uit te drukken
maar is zeker zo belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. We schatten deze (verborgen) leertijd ook zeker op 1 uur per dag. Mondelinge en
schriftelijke taal staat, afhankelijk van de doelen, dagelijks op het rooster. Afhankelijk van het ondersteuningsprofiel ligt het accent meer op mondelinge taal
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en communicatie, schriftelijke taal of zelfredzaamheid doelen. In alle groepen wordt er minstens 90 minuten per week aan rekendoelen besteed. Dit is
inclusief tijd, meten en wegen en geld en de praktische vaardigheden.
Ondersteuningsprofiel in leerroute C
In de leerroute C zijn voor alle leerlingen minimumdoelen voor de basisvaardigheden gesteld.
De leerlingen in de leerroute C profiteren (vaak) niet van convergente differentiatie en groepsinstructie. De verschillen tussen de leerlingen zijn te divers.
Er is vooral sprake van een intensieve individuele instructie omdat je niet om de kindkenmerken en de bijbehorende onderwijsbehoeften heen kunt.
Ook de verwerking van de leerstof wordt individueel gedaan, soms naast elkaar. Er kan geen sprake zijn van het werken in homogene groepjes. De meeste
leerlingen ontwikkelen zicht traag of onvoldoende volgens de gestelde streefdoelen. De oorzaak van deze onvoldoende ontwikkeling vinden we in de
kindkenmerken, weglekken van leertijd door ongewenst gedrag en onvoldoende redzaamheid. Echter daar waar het wel kan, wordt convergente
differentiatie wel toegepast.
Om te zorgen voor betere opbrengsten in de leerroute C hebben we gekozen om:
 Voor de meeste leerlingen in de leerroute C divergent te differentiëren. Bij divergente differentiatie is het functioneringsniveau van de leerling leidend
voor het onderwijsaanbod. De leerlingen krijgen het volledige aanbod dat aansluit bij hun functioneringsniveau. We sluiten aan op de individuele niveaus
en onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 Groepen samen te stellen waar één specifieke onderwijsbehoefte centraal staat. In plaats van een basis-, intensieve- en zeer intensieve aanpak in
homogene groepjes in de klas, geldt er een intensieve aanpak voor de hele groep leerlingen.
 Deze aanpak is terug te zien in het rooster, de sfeer en veiligheid, in regelmaat en ritme en het leerstof aanbod.
 Naast de ZML leerlijnen de Plancius (SO IQ < 35) en Copernicus (VSO IQ < 35) leerlijnen in te zetten.
 Voor sommige leerlingen bieden we niet meer alle onderdelen van de leerlijnen, maken we keuzes in de functionaliteit gericht op het
uitstroomperspectief.
 Het programma en bijbehorende middelen richten we op dit ondersteuningsprofiel. Ook de professionalisering van de begeleiders om zo experts te
creëren.
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Het format van het ondersteuningsprofiel:

Een voorbeeld van groepen met verschillende focus:

Groep
Uitstroom:
Basisaanpak:

1. Begeleiding focust zich vooral op de zelfredzaamheid (SO).
Jonge leerlingen, kunnen zich nog vaardigheden eigen maken/intrainen, gericht op
zinvolle dagbesteding. Leerlingen kunnen aan een tafel werken; werkmomenten
samen met juf aan de werktafel.
Uitstroomperspectief: CED Leerlijnen Plancius:
Ondersteuningsprofiel: basisaanpak: Taakgerichtheid, zelfredzaamheid en
belevings- ervaringsgericht.

Werkhouding

Sociaalemotioneel
gedrag

Leren en ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSPROFIEL
Gebied:
Deskundigheid

Lln hebben behoefte aan:


Aandacht en tijd



Voorzieningen
Fysieke omgeving




Samenwerking met



Deskundigheid
Aandacht en tijd
Voorzieningen
Fysieke omgeving
Samenwerking met






Deskundigheid



Aandacht en tijd



Voorzieningen
Fysieke omgeving
Samenwerking met
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2. Begeleiding focust zich vooral op de zelfredzaamheid (VSO)
Woonschool: leren/intrainen van ADL vaardigheden, gericht op een zinvolle
dagbesteding met taken.
Uitstroomperspectief: CED Leerlijnen Copernicus:
Ondersteuningsprofiel: basisarrangement: Belevings-ervaringsgericht.
3. Begeleiding focust zich vooral op didactisch/structuur (SO/VSO)
Intrainen, meer interactie binnen de groep mogelijk; werken met groepjes.
Uitstroomperspectief: CED leerlijnen Plancius/Copernicus:
Ondersteuningsprofiel: basisaanpak: Taakgerichtheid
4. Begeleiding focust zich vooral op gedrag/structuur, zelfredzaamheid (SO/VSO)
Autisme aanpak, interactieprotocol, sociaal emotioneel staat voorop, intensieve
betrokkenheid zorgteam.
Uitstroomperspectief: CED leerlijnen Plancius/Copernicus:
Ondersteuningsprofiel: Groep SO/VSO B/C: basisaanpak: Voorspelbaarheid en
structuur.
5. Begeleiding focust zich vooral op zorg/snoezel/redzaamheid (VSO)
Leren vanuit leerlijnen is zeer beperkt, ervaringsgericht leren, snoezelen,
zintuiglijke activiteiten, basale functionele ADL vaardigheden: verzorging,
zindelijkheidstraining, eten, aankleden, doel is gelukkig zijn een goede daginvulling
hebben; geen eigen werkplek.
Uitstroomperspectief: CED leerlijnen Copernicus:
Ondersteuningsprofiel: basisaanpak: Zelfredzaamheid.
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In het teamplan staan de ondersteuningsprofielen van betreffende schooljaar.

Leerstof:
De leerstof die wij aanbieden baseren we op de ZML-leerlijnen die zijn ontwikkeld door het CED (Centrum voor Educatieve Diensten te Rotterdam).
De werkplannen, waarin de doelen staan voor dat schooljaar, baseren we op de volgende vakgebieden:
SO:
Plancius
Zint/motorische ontwikkeling
Leren leren
Sociaal -emotionele ontwikkeling
Rekenen
Mondelinge taal
Schriftelijke taal
Wonen en vrije tijd

VSO:
Bewegen en sport
Culturele oriëntatie en creatieve expressie
Mens en maatschappij
Mens, natuur en techniek
Rekenen uitstroom dagbesteding
Mondelinge taal
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
leergebied overstijgend
Copernicus

Samenwerking met zorginstellingen
Om onze C- leerlingen nog beter voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen, werken en vrije tijd hebben we de samenwerking met
Severinus gezocht. Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf 1 november (zoals het er nu uitziet) samen een pilot zullen gaan uitvoeren.
Daarbij gaat een medewerker van Severinus 3 tot 4 dagdelen per week in de VSO C eindgroep (ervaringsgericht) samen met onze medewerkers het
onderwijs/voorbereiding op dagbesteding verzorgen.
De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang; een aantal zorgteamleden (psycholoog, IB, TL en aandachtsfunctionaris Autisme) is hierbij betrokken.
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Bijlage 3: Urenverdeling per leerroute SO en VSO.
Een toelichting op deze verdeling volgt onder de tabellen op de hier volgende pagina's.
De lesuren van leerroute C staan vermeld in bijlage 2, onder het kopje ‘lesuren’.
Urentabel SO: Deze tabel zal komend schooljaar worden geactualiseerd!

Leeftijd
Leerlijn
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Burgerschap/ Sociale compentie
Leren Leren (expliciet)
Zintuiglijke motorische ontwikkeling
Orientatie op natuur en techniek
Wonen en vrije tijd
Spel ontwikkeling
Bewegingsonderwijs (incl zwemmen en reistijd
bus)
Dramatische vorming
Muziek en bewegen
Beeldende vorming
Omgaan met media
Werken

4

5

6

7
8
9
10
11
uren basisonderwijsleerarrangement
2
3
3
3
3
3
2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
2
2
2
2
3
3
1 1/2
2
2
2
2 1/2 2 1/2
2
2
2
2
2
2
1 1/2
1
1
1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3 3/4 3 1/2 3 1/2 3 1/2
3
3
2
1 1/2 1 1/2 1 1/2
1
1

12

2
2 1/2
2
1 1/2
2
2
1/2
3 3/4
2

2
2 1/2
2
1 1/2
2
2
1/2
3 3/4
2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0
1
1
1/4
0

0
1
1
1/4
0

1/2
1
1
1/4
0

1/2
1/2
1
1/2
0

1/2
1/2
1
1/2
0

1/2
1/2
1
1/2
0

1/2
1/2
1
1/2
0

1/2
1/2
1
1/2
0

1/2
1/2
1
1/2
0

3
2 1/2
3
2 1/2
2
1/2
1/2
3
1
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Engels
Totaal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2 24 1/2

Het onderstaande schema van het VSO is geactualiseerd zal komend jaar worden geëvalueerd.
niveau leerlijn

10

VSO leerroute A
Leeftijd
Leerlijn (11 leerlijnen)
1 Rekenen
2. Mondelinge Taal
3. Schriftelijke Taal
4. Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
5. Mens, natuur en techniek
6. Mens en maatschappij
7. Bewegen en sport
8. Culturele orientatie en creatieve expressie
9. Leergebiedoverstijgend
10. Seksuele vorming
11.Engels
Totaal (26 3/4)

ob

11
mb

11
mb

12
bb

12
bb

13
uitstroom

13

14
15
16*
17
18/19
uren basisonderwijsleerarrangement
3 1/2
3 1/2
3
2 1/4
1
1
2 1/2
2 1/2
2
2
2
2
3 1/2
3
3
2 1/4
2
2
1 1/2
2 1/2
4 1/2
9
12
12
4 1/4
3 3/4
3 3/4
3
2 3/4
2 3/4
3 3/4
3 3/4
2 3/4
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/4
0
0
2 1/4
2 1/4
2 1/4
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1/2
1/2
26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4

*De tabel die geldt voor 17-jarigen geldt ook voor 16-jarigen die in de eindgroep zitten in het geval van een vervroegde uitstroom.
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niveau leerlijn

8

VSO leerroute B plus

ob

Leeftijd
Leerlijn (10 leerlijnen)
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
Mens, natuur en techniek
Mens en maatschappij*
Bewegen en sport**
Culturele orientatie en creatieve expressie***
Leergebiedoverstijgend****
Seksuele vorming
Totaal

8
mb

13

8
mb

14

9
bb

15

10
bb

16*

10
uitstroom

17

18/19

uren basisonderwijsleerarrangement
3 1/2
2 1/2
2 1/2
2
1 1/2
1 1/2
2 1/2
2 1/2
2
2
1 1/2
1 1/2
3
3
2 1/2
2
1 3/4
1 3/4
1 1/2
1 1/2
3
9
12
12
3 3/4
4
4
3 1/2
3 1/2
3 1/2
3
3 3/4
3 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2
1 1/4
0
0
3
3
3
1 1/2
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4

*De tabel die geldt voor 17-jarigen geldt ook voor 16-jarigen die in de eindgroep zitten in het geval van een vervroegde uitstroom.
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niveau leerlijn

5

VSO leerroute B
Leeftijd
Leerlijn (10 leerlijnen)
Rekenen
Mondelinge Taal
Schriftelijke Taal
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
Mens, natuur en techniek
Mens en maatschappij
Bewegen en sport
Culturele orientatie en creatieve expressie
Leergebiedoverstijgend
Seksuele vorming
Totaal

ob

6

6

6

7

7

mb

mb

bb

bb

uitstroom

13

14
15
16
17
18/19
uren basisonderwijsleerarrangement
3 1/2
2 1/2
2 1/2
1 3/4
1
1
2 1/2
2 1/2
2
2
1 1/2
1 1/2
3
3
2 1/2
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
3
9
12
12
3 3/4
4
4
3
3
3
3
3 3/4
3 1/4
2
2
2
2 1/2
2 1/2
2 1/2
1 1/4
0
0
3
3
3
2 1/4
2 1/4
2 1/4
3
3
3
2 1/2
2 1/2
2 1/2
1
1
1
1
1
1
26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4 26 3/4
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Urentabellen vso (richtlijnen) vanaf schooljaar 2016-2017: Toelichting.
Hierboven staan de streeftijden voor de tijdsbesteding per vakgebied weergegeven. Deze gelden als algemene richtlijn. Op basis van het groepsplan en de
ontwikkeling van de leerlingen per groep kan hier – mits met goede onderbouwing- van worden afgeweken.
Algemene toelichting leerroutes vso (m.u.v. urentabel De Blauwe Bloem en leerroute C):
Bewegen en sport:
In de onderbouwgroep wordt 2 maal per week een gymles gegeven (= 1,5 uur excl. omkleden en douchen). De 14- en 15-jarigen hebben ook het praktijkvak
Sport en beweging (45 min per week, want 1,5 uur gedurende 3 blokken van 5 weken). Een deel van die uren vallen eigenlijk ook onder Mens en
maatschappij (vrijetijdsbesteding).
Douchen bij de gym en omkleden (30 min) vallen onder '2.2 hygiëne' dat hoort bij Mens natuur en techniek, niveau 5, 6 en 7. Dit zijn dus formeel voor het
VSO geen te behalen doelen meer maar blijft een punt waarop onze leerlingen stimulans en controle nodig hebben. Deze tijden moeten dus worden
berekend onder 'mens natuur en techniek'.
De 16-jarigen hebben nog 1 x per week gym. 17 en 18 jarigen gymmen niet meer. (Leerlingen uit de eindgroepen die kiezen voor het praktijkvak Sport en
Bewegen hebben overigens nog wel uren voor dit vakgebied.)
Rekenen, mondelinge taal, schriftelijke taal:
Er wordt niet alleen in de klas op school maar ook tijdens de trainingen en cursussen gewerkt aan de te behalen doelen voor deze leerlijnen!
Rekenen en schriftelijke taal worden zoveel mogelijk in de ochtend ingepland, zodat deze vakgebieden groepsdoorbrekend kunnen worden gegeven.
Muziek:
Alleen de onderbouwgroep krijgt muziek aangeboden door een vakleerkracht (culturele oriëntatie en creatieve expressie).
Mens en maatschappij:
Hieronder vallen verkeersonderwijs en omgaan met het openbaar vervoer. Dit geldt voor alle groepen als een belangrijk onderdeel (voorwaardelijke
voorbereiding op vervoer naar ATC, stage en later werk).
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Seksuele ontwikkeling:
In alle groepen wordt vanaf schooljaar 2016-2017 minimaal 1 uur per week besteedt de leerlijn seksuele ontwikkeling, al dan niet gecombineerd met de lijn
leergebied overstijgend (o.a. mediawijsheid: online seksueel gedrag en weerbaarheid). Er is dus een duidelijk raakvlak met de lijn leergebied overstijgend,
leren leren. Indien kortdurend in de vorm van een project (Bv. Lentekriebels) of training (MEE) intensief gewerkt wordt aan dit thema kan het aantal lesuren
in de overige lesweken verminderd worden

Voorbereiding op dagbesteding en arbeid in het VSO:
In het VSO wordt in alle 3 de leerroutes (A, Bplus, B) in toenemende mate aandacht verlegd naar de voorbereiding op uitstroom naar vormen van beschut /
intensief begeleid werk en vormen van dagbesteding.
Waar in de onderbouw nog relatief veel tijd wordt besteed aan algemene schoolse vaardigheden zoals schriftelijke taal en rekenen is in de tabellen met
streefdoelen te zien dat er in de onderbouw (nog) relatief minder tijd wordt besteed aan voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Deze uren worden in de
midden- en bovenbouw sterk uitgebreid in verband met het aanbod van School naar werk (lessen arbeidsvaardigheden), het uitvoeren van 'diensten' en
praktijkvakken (blokken van in totaal 15 weken van 1,5 uur per les).
Voor leerlingen van 16 jaar en ouder komt daarbij het traject ATC (2 x 10 weken, 2 dagen per week in route A en 1 dag per week voor route Bplus en B.) of
stage (2 dagen in route A, 1 dag in route Bplus en B).
Voor bepaalde leerlingen van 16/17 jaar (route A en Bplus) komt daar voorafgaand aan de stage nog bij het Leren op Locatie (minimaal 10 weken).
Voor 17 en 18 jarigen komt hier een blok Transitiehuis bij (10 weken, evt. 10 weken verlenging).
16+ Leerlingen in route A volgen ook 2 praktijkvakken naar keuze per week (2 vakken van 10 blokken: productie, koken, groen, huishoudkunde & verzorging.
Dit geldt ook voor leerlingen in route B.

Trainingen en cursussen: meerdere vakgebieden geïntegreerd:
Leerlingen in leerroute A kunnen bovendien een branche- cursus volgen:
- Brug naar werk: 1 dagdeel per week, gedurende 1,5 jaar
- Werken in de Keuken: 1 dag gedurende 20 weken
- Start Werk Blijf Veilig: 1 dagdeel per week gedurende het hele schooljaar (pilot 2016-2017)
- Heftruck diploma: 8 weken
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Voor enkele leerlingen in leerroute Bplus zal ook het volgen van een branchecursus / training tot de mogelijkheden behoren (afhankelijk van de
uitstroombestemming).
In de trainingen wordt aan specifieke vakgebied gebonden doelen gewerkt (bv snijtechnieken) en doelen behorend bij de leerlijn voorbereiding op
dagbesteding en arbeid, maar ook worden veel doelen uit de leerlijnen mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen en leergebiedoverstijgend geoefend,
herhaald en toegepast. Dat betekent dat in klassensituaties veel minder instructiemomenten zijn ingericht voor het aanleren van nieuwe lesstof, maar dat
juist het zelfstandig toepassen van verworvenheden in nieuwe (werk)situaties een belangrijk aspect is.
Dus: Een deel van de uren die in de tabellen bij leerlingen van 16 jaar en ouder staan vermeld voor de leerlijnen mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen en
leergebiedoverstijgend worden ingevuld bij de cursussen en trainingen. Er resteren dan in de eindgroepen voor deze vakgebieden slechts enkele instructie/herhalingsmomenten per week in de klas op school.

Leerroute Bplus en B:
In leerroute Bplus en B is net als bij leerroute A een verschuiving te zien naar het aanleren van arbeidsvaardigheden door middel van diensten, ATC,
praktijkvakken en eventuele cursussen. De doorstroom naar vormen van dagbesteding verloopt wat meer getemporiseerd en vaak is het aantal dagdelen dat
stage kan worden gelopen bij instellingen door dagbesteding ook vrij beperkt, waardoor leerlingen meer tijd op school doorbrengen dan leerlingen die
uitstromen naar begeleide vormen van werk.
Deze leerlingen hebben over het algemeen ook meer (oefen)tijd nodig om zich nieuwe leerstof eigen te maken en vaak is herhaling van leerstof nodig. Dit is
in de tabellen ook terug te zien: er blijft ook in de middenbouw veel tijd voor instructie en oefening.
In zijn algemeenheid geldt dat in leerroute B en Bplus meer tijd nodig is om (minder) streefdoelen te bereiken, er moet meer gerichte intraining en herhaling
plaatsvinden.
Veel aandacht zal uitgaan naar taakaanpak, werkorganisatie, samenwerking, het opvolgen van instructies en dergelijke. (vakgebiedoverstijgend en
voorbereiding op dagbesteding en arbeid). Ook de ontwikkeling van de sociale redzaamheid is voor deze leerlingen vaak een punt van aandacht.
Leerlingen hebben bovendien veel behoefte aan afwisseling en praktische verwerking. Dit betekent dat er in het algemeen in deze leerroute meer tijd
beschikbaar is voor Culturele oriëntatie en expressie dan in leerroute A.
In leerroute B wordt in de eindgroepen meer tijd besteed aan Culturele oriëntatie en expressie dan in leerroute Bplus. Leerlingen uit route B stromen immers
uit naar een vorm van activiteitgerichte dagbesteding, waar zij door middel van dit vakgebied gericht op worden voorbereid. Voor deze leerlingen zijn minder
uren voor de didactische vakgebieden gereserveerd in de bovenbouw.
De Blauwe Bloem:
In het geval van leerroute De Blauwe Bloem is sprake van een integratieklas en is de samenstelling van de groep heterogeen, qua leeftijd en niveau. Het
programma van de leerlingen kan per leerling sterk verschillen afhankelijk van de leeftijd en het didactische niveau.
Er gaat veel aandacht uit naar de talige en sociale ontwikkeling van leerlingen, hier wordt binnen de integratiesetting een groot beroep op gedaan. Ook wordt
vanwege de integratielessen binnen de Vrijeschool relatief veel tijd besteed aan praktisch kunstzinnige vakken (culturele oriëntatie en expressie). In leerroute
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De Blauwe Bloem blijft het aantal uren gym over alle leerjaren gelijk, alleen bovenbouw-leerlingen die op donderdag stage lopen of naar het ATC gaan missen
de gymlessen.
Een nadere uitwerking van de urentabel voor deze heilpedagogische leerroute wordt komend schooljaar opgesteld.
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Bijlage 4: Passend lesmodel
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Bijlage 5: Toetsoverzicht

Toetsoverzicht 2015-2016: Overzicht af te nemen Cito-toetsen per niveau leerlijn

versie 10-5-2016
(Deze tabel moet komend jaar worden geactualiseerd, met nieuwe toetsen en aangepast worden naar de 4 nieuwe leerroutes!)
leeftijd

leeftijd

leeftijd

Leerlijn:

Rekenen-wiskunde

Leerroute
A

Leerroute
B

Leerroute
C

Niveau:

Rekenen
voor
peuters en
kleuters

Afname
frequentie

Rekenen
/
Wisk.
(Speciale
lln)

Zml:
rekenen
zml,
Deel A

4

7&8

1

5

9 & 10

2

6

3

7

11,12,
13
14 & 15

8

16 - 20

5

Tot niv. 4:
1x per jaar
(januari)
Vanaf niv. 4:
2x per jaar
Alleen: kleur
en lichaamsdelen
Alleen: kleur
en lichaamsdelen
Peuter-cito
en ***
M1 kleuter
en ***
E1 Kleuter

9

6

M2 Kleuter

M2 Kleuter

10

7

E2 Kleuter

E2 Kleuter

4

1x (B)
2x (A)

Rekenen
Digitale
toets
Basisbewerkingen

1x

Mondelinge taal/
communicatie
Taal voor
Zml:
peuters en
Mond. taal
kleuters
en
communicatie Deel A
Tot niv. 4:
1x per jaar
(januari)
Vanaf niv. 4:
2x per jaar

GB**:
A
MTG: A
GB**:
A
MTG: A

1x
(mei/juni)

Schriftelijke taal
Technisch
lezen, AVI
(i = instr.)
(b =
beheersing
f = frustratie)
2x
(A & B )

Spelling
(Speciale
lln)

Spellingscategorieën
die min.
beheerst
moeten
worden.

1x (B)
2x (A)

Begr.
Lezen
(Speciale
lln)

1x (B)
2x (A)

A

A

Peuter-cito
M1 Kleuter
E1 Kleuter

Grafementoets
Grafementoets, toets
Auditieve
synthese
M3 b, (E3 f)

Starttoets

M3

1 ,2, 3

M3 b
M3/E3* of 4 ,5 ,6, 7
E3 i, (M4 f )
E3
11
13
8
M3 of
E3 b
E3/M4* of 8, 12, 13, 14
M3/E3*
M4 i, (E4 f)
M4
12
14 en 15
9
E3 of
E3
M4 b
M4 of
9, 10, 11, 18
(vso B)
E3/M4*
E4 i , (M5 f)
M4/E4*
* Dit is een tussentoets van deze Cito SBO toets ** GB: getallen en bewerkingen, MTG: meten, tijd en geld, *** Kleur en Lichaamsdelen: alleen indien nog niet beheerst

E3 of
E3/M4*
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Vervolg

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

Leerlijn:

Leerroute
A

Leerroute
B

Leerroute
C

Niveau:

13
(brugjaar
/OB)
14

16-20
(VSO B)

Afname
per
schooljaar
->
16+****
10

11

15

11

16 /17

12

18/19

13

Rekenen-wiskunde
Rekenen
voor
kleuters,
incl. Kl. en
L.***

Rekenenwiskunde
(Speciale
lln)

Rekenen
Digitale
toets
Basisbewerkingen

1x (B)
2x (A)

2X

Zml:
Rekenen
zml,
Deel A

Mondelinge taal/
communicatie
Taal voor Zml:
kleuters
Mond. taal
en
communicat
ie Deel A

Schriftelijke taal
Technisch
lezen, AVI
(i = instr.)
(b =
beheersing
f = frustratie)
2x
(A & B )

Spelling
(Speciale
lln)

Spellingscategorieën
die min.
beheert
moeten
worden.

Begr. Lezen
(Speciale
lln)

1x (B)
2x (A)

1x (B)
2x (A)

M4 of
M4/E4*

M4

E4 b
M5 i, (E5 f)

M4/E4*,
E4,

16, 17, 19

M4 of
M4/E4*

M4 of
M4/E4*
M4 of
M4/E4*
E4 of
E4/M5*
M5 of
M5/E5

M4 / E4

M5 b
E5 i, (M6 f)
M5 b
E5 i, (M6 f)
E5 b
M6 i , (E6 f)
M6 b,
E6 i

E4

15**

E4 of E4/M5

E4

15**

E4 of E4/M5

E4,
E4/M5*
M5,
M5/E5

20, 21

M5

37
(hoofdletter
, leestekens)
24, 11+,13+,
17+

M5/M6
of M6

M4 / E4
E4
M5

**** Voor alle 16 + leerlingen in vso A en B die ten minste 1 dag extern stage lopen en /of op het ATC/TH zijn: Deze leerlingen worden ten minste 1 maal per jaar getoetst op rekenen,
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen met een Cito-toets. De leerkracht bepaalt dit moment. Voor leerlingen die geen stage lopen geldt de reguliere frequentie.
** En: woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede onbeklemtoond is en met een –e- worden geschreven, bv goede, buiten.
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Bijlage 6: Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO en VSO (CED)
Vanuit de Wet Passend Onderwijs wordt er vanaf schooljaar 2013-2014 op de MBS gewerkt met de herziene ZML-leerlijnen 2012. In deze bijlage wordt de
koppeling tussen de vakgebieden SO en VSO verduidelijkt.
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1Voor

de koppeling tussen de leerlijnen rekenboog.ZML en VSO Rekenen en Wiskunde Arbeidsgericht
wordt er verwezen naar het document ‘Koppeling Rekenboog.ZML en VOx’ (CED).
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Bijlage 7: Uitwerking aanbod en invulling vakgebieden in het VSO vanaf 13 jaar.

Uitwerking aanbod en invulling vakgebieden in het VSO vanaf 13 jaar
April 2013 wijzigingen april 2016
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Uit: “Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs”.
Artikel 14c. Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel
1. Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op functies op de arbeidsmarkt op een niveau dat ligt
onder het niveau van de assistentopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten van:
a. algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,
b. leergebieden, en
c. voorbereiding op arbeid.
3. De leergebieden, bedoeld in het tweede lid, onder b, zijn:
a. Nederlandse taal en communicatie,
b. Engelse taal,
c. rekenen en wiskunde,
d. mens, natuur en techniek,
e. mens en maatschappij,
f. culturele oriëntatie en creatieve expressie, en
g. bewegen en sport.
4. De voorbereiding op arbeid, bedoeld in het tweede lid, onder c, bestaat uit:
a. oriëntatie op werkvelden en beroepen;
b. ontwikkelen van loopbaanvaardigheden;
c. ontwikkelen van arbeidsmarktvaardigheden;
d. ontwikkelen van beroepsvaardigheden.
5. Op scholen in de provincie Fryslân kan het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel mede onderwijs in de Friese taal omvatten.
Voor dat onderwijs worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.
6. De kerndoelen, bedoeld in het tweede en vijfde lid, kunnen voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, verschillen.
7. Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel wordt zo ingericht dat een samenhangend op de kerndoelen gebaseerd onderwijsprogramma wordt aangeboden. Dit programma voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. het bevoegd gezag werkt de kerndoelen uit voor de verschillende groepen leerlingen, en
b. het programma omvat per leerjaar ten minste 1 000 uren.
8. Het bevoegd gezag kan na overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, een
leerling ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, bedoeld in het zevende lid, onderdeel a. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
9. Het bevoegd gezag kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer
programmaonderdelen of van het zevende lid, onderdeel
a. De laatste volzin van het achtste lid is van overeenkomstige toepassing. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld
welke leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
10. Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel is er op gericht dat leerlingen zo veel mogelijk het referentieniveau Nederlandse
taal en het referentieniveau rekenen bereiken die voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel zijn vastgesteld op grond van artikel 2, tweede
lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
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Artikel 14f. Uitstroomprofiel dagbesteding
1. Het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding bereidt leerlingen, van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het volgen van het onderwijs, bedoeld in artikel 14a en artikel 14c,
niet leidt tot het behalen van een diploma of een getuigschrift als bedoeld in artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs respectievelijk tot het duurzaam bekleden van
een functie op de arbeidsmarkt, voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten van:
a. algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,
b. leergebieden, en
c. voorbereiding op dagbesteding.
3. De leergebieden, bedoeld in het tweede lid, zijn:
a. Nederlandse taal en communicatie,
b. rekenen en wiskunde,
c. mens, natuur en techniek,
d. mens en maatschappij,
e. culturele oriëntatie en creatieve expressie, en
f. bewegen en sport.
4. Op scholen in de provincie Fryslân kan het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding mede onderwijs in de Friese taal omvatten.
Voor dat onderwijs worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.
5. De kerndoelen, bedoeld in het tweede en vierde lid, kunnen voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, verschillen.
6. Het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding wordt zo ingericht dat een samenhangend op de kerndoelen gebaseerd onderwijsprogramma wordt aangeboden. Dit programma voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. het bevoegd gezag werkt de kerndoelen uit voor de verschillende
groepen leerlingen, en
b. het programma omvat per leerjaar ten minste 1 000 uren.
7. Het bevoegd gezag kan na overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, een
leerling ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, bedoeld in het zesde lid, onderdeel a. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
8. Het bevoegd gezag kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer
programmaonderdelen of van het zesde lid, onderdeel a. De laatste volzin van het zevende lid is van overeenkomstige toepassing. Bij algemene
maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
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Bovenstaande wetgeving legt de MBS als volgt uit:
Aspect volgens Wet
Passend Onderwijs
vernoemd onder
Artikel 14c lid 2 en 14 f
lid 2
Algemene
maatschappelijk
voorbereiding en
persoonlijke vorming.

Leergebieden vernoemd onder
Artikel 14c lid 3 en 14 f lid 3





Mens en maatschappij
Culturele oriëntatie
Bewegen en sport

Vakgebied ZML-leerlijn

-

-

Leergebiedoverstijgend
Mens en maatschappij &
mens natuur en techniek)
Bewegingsonderwijs
Voorbereiding op
dagbesteding en arbeid.
Culturele orientatie en
Creatieve expressie
Seksuele vorming




Nederlandse taal en
communicatie
Rekenen en Wiskunde
Engelse taal

-

Mondelinge taal
Schriftelijke taal
Rekenen /Rekenboog
Engels (voor leerroute A)




Natuur en techniek
Creatieve expressie

-

Voorbereiding op
dagbesteding en arbeid.
Culturele orientatie en
Creatieve expressie

-

Leergebieden

Voorbereiding op
arbeid (leerroute
A/Bplus) of
dagbesteding (Bplus, B
en C).



-
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Bijlage 8: Model Samen leren inhoud geven (zie ook: www.schoolaanzet.nl voor het uitgewerkte model en achtergrond informatie)
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