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passend aanbod te geven. Met ondersteuning en de expertise van
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LUNA NEEMT MET SLECHTS EEN PAAR

HELMOND: ‘SSOE PRETTIGE PARTNER’

KLEINE AANPASSINGEN VOLWAARDIG

‘Leren van elkaar’ is de ondertitel van het SSOE jaarbeeld dat voor
u ligt. We hebben een aantal verhalen uit onze dagelijkse praktijk
bij elkaar gebracht die prachtig illustreren waartoe samenwerking
kan leiden. Als professionals elkaar in de praktijk ontmoeten, groeit
expertise, ontstaan oplossingen en worden grenzen verlegd. Er
blijkt dan veel mogelijk. We vertellen niet alleen onze eigen verhalen; ook leraren, intern begeleiders, bestuurders en leerlingen
vertellen hun verhalen. Het resultaat: acht mooie voorbeelden van
hoe Passend Onderwijs werkelijk wordt gerealiseerd. Elk van deze
verhalen maakt duidelijk dat Passend Onderwijs mogelijk wordt
gemaakt door mensen die open staan voor samenwerking, gericht
zijn op mogelijkheden en kansen voor kinderen, grenzen durven te
verleggen en oplossingen willen zoeken. Daar zijn er gelukkig in de
scholen heel veel van. Het is wel maatwerk. Schoolbesturen
hebben de expliciete taak om hun professionals de ruimte te
geven deze zoektocht voor hun leerlingen mogelijk te maken. Het
wiel uitvinden, is daarbij heel vaak niet nodig. In samenwerking
met elkaar wordt duidelijk dat er heel veel kan! Deze verhalen
bewijzen dat.
Helaas gaat het binnen Passend Onderwijs (te) vaak om geld. Deze
regio staat voor een forse vereveningstaak. We moeten dus met
elkaar in staat zijn om meer kinderen in het regulier onderwijs een

in het regulier onderwijs zijn we in staat grenzen te verleggen.
Natuurlijk kosten deze trajecten geld maar het nut dat het heeft
voor een leerling is onbetaalbaar. Goede begeleiding hoeft niet
veel te kosten. Het is een misverstand dat er sinds de invoering
van Passend Onderwijs geen of veel minder geld meer is voor
ondersteuning. Er is in elk samenwerkingsverband ondanks
bezuinigingen nog altijd een behoorlijk bedrag beschikbaar voor
inzet en ondersteuning van leraren en leerlingen. Nu en in de
toekomst. Deze middelen worden in veel samenwerkingsverbanden doorgegeven aan de schoolbesturen die er hun eigen beleid
op kunnen en mogen maken. Dat is op zichzelf een goede zaak.
Maar één ding weet ik zeker, als we allemaal onze eigen expertise
gaan ontwikkelen en deze vervolgens voor onszelf houden, gaan
we niet slagen in de opdracht waar we samen voor staan. Samen-

DEEL AAN GYMLES

werking is meer dan samen afspreken hoe we het geld verdelen.
Recent onderzoek wijst uit dat we binnen het onderwijs maar heel
beperkt in staat zijn aan te tonen wat er met de middelen van
Passend Onderwijs gebeurt. Het is aan ons allemaal om hier
verandering in te brengen.
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BASISSCHOOL DE SONNEWIJZER

AUTISME STEUNPUNT ZUIDOOST-

ENTHOUSIAST OVER REKENMETHODE

BRABANT BIEDT SCHOLEN ECHT

NUMICON

MEERWAARDE

Wij wensen u veel leesplezier met deze acht verhalen, en als u ze
gelezen heeft, geef ze dan vooral door aan een ander. Hopelijk
raakt u net zo geïnspireerd als de mensen in deze verhalen. Samen
Hilbert de Vries

maken we onderwijs passend en blijven we ook het komende

Bestuurder SSOE

schooljaar ‘leren van elkaar’.
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‘BELANGRIJK OM SPECIALISME IN HUIS TE HALEN’

<<
Co-teaching
met een
onafhankelijke
en dus objectieve
specialist
werkt echt!
>>

MIKE CLAASSENS VAN HET
VAKCOLLEGE HELMOND OVER
CO-TEACHING

Het Vakcollege is een reguliere school voor
vmbo basis en kader in Helmond. De school kent
ook een integratieklas. In deze klas verblijven
gemiddeld 12 leerlingen die instromen vanuit het
Speciaal (Voortgezet) Onderwijs.
Mike Claassens, docent techniek op het
Vakcollege was tot voor kort de vaste docent
van de integratieklas. ‘Van de een op de andere
dag maakte ik, uiteraard na goed overleg met de
directie, de overstap van regulier naar passend
onderwijs. Dat was zwaar. Gelukkig kon ik
rekenen op de steun van Vivian Peeters van de
Externe Dienstverlening van SSOE. Zij gaf mij
de juiste sturing.’
ZINVOLLE TIPS
‘Als leerkracht van de integratieklas had ik na
twee weken 100 vragen. Er was voor deze
specifieke groep leerlingen geen leerlijn of
curriculum. Welke didactiek moest ik gebruiken,
welke leerdoelen waren er? Vivian Peeters heeft

Mike Claassens en Vivian Peeters.

me wegwijs gemaakt in het speciaal onderwijs
en het type leerling. Ik kon vanaf het begin met

Ze gaf me zinvolle tips en reikte me zaken aan

al mijn vragen bij haar terecht. Ik heb meteen

waar ik echt mee vooruit kon.’

gezegd wat ik van onze samenwerking verwachtte: dat ik aan de slag moest en handvatten wilde.

EEN ONAFHANKELIJKE SPECIALIST
‘Ook heeft Vivian lessen bijgewoond. Heel waar-

WAT IS CO-TEACHING?

<<
Als Vivian
binnenkomt,
gebeurt er iets
tussen haar en
de leerlingen.
>>

devol. De manier waarop zij je begeleidt, is erg
prettig. Ze schrijft alles op wat ze ziet en ze con-

Er is sprake van co-teaching wanneer twee

fronteert je daar op een heel aangename manier

of meer mensen samen de verantwoorde-

mee. Ik heb al 20 jaar ervaring in het onderwijs

lijkheid delen voor het geven van onderwijs

en je merkt dat je een aantal dingen doet zonder

aan enkele of alle leerlingen in een klas/

erbij na te denken. Vivian observeerde me en

groep. Dit heeft betrekking op de toedeling

we evalueerden samen de les. Ook het feit dat

van verantwoordelijkheden t.b.v. planning,

je met een persoon spart die onafhankelijk en

instructie en evaluatie van het onderwijs

dus objectief is, is heel fijn. Op die manier werkt

aan een klas/groep (Villa, Thousand and

co-teaching echt.’

Nevin 2008:5). Co-teaching is een vorm van
coaching on the job, waarbij het vergroten

‘Het is belangrijk om specialisten in huis te

van de handelingsbekwaamheid van de

halen. Daar ben ik van overtuigd. Vivian heeft

leraar centraal staat.

expertise in het speciaal onderwijs. Als zij

De leraar leert beter om te gaan met speci-

binnenkomt, gebeurt er iets tussen haar en de

fieke onderwijsbehoeften van leerlingen in

leerlingen. Dat is niet voor niets. Zij weet hoe ze

de groep. De leraar heeft altijd een hulp-

met dit type leerling moet omgaan.’

vraag. De co-teacher is slechts tijdelijk en
op specifieke momenten in beeld.

externedienstverlening.nl
vakcollege.nl
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<<
Aandacht
voor
overgang
van PO
naar VO.
>>

WIJ
LUISTEREN
BETER
NAAR
DE
SPECIFIEKE
BEHOEFTEN
VAN
LEERLINGEN
MET
ASS
Natascha Meeusen is intern
begeleider (ib’er) op de Mariaschool
in Someren. Anderhalf jaar geleden
riep ze de hulp in van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant.
‘Met een van onze leerlingen ging
het niet goed op school.
Ook thuis liepen de ouders tegen
problemen aan. Wat we ook probeerden, welke extra middelen we ook
inzetten; het had nauwelijks of geen
effect. Gelukkig maakten we kennis
met Dana van den Dungen van het
Autisme Steunpunt ZuidoostBrabant. Mede dankzij haar expertise functioneert de jongen weer
prima op school én thuis.’

Natascha Meeusen,
ib’er Mariaschool in Someren.
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<<
Eerste
consult
is altijd
gratis.
>>

EERSTE CONSULT ALTIJD GRATIS

2016 is gestart met het begeleiden van de leer-

Gevolg van haar ondersteuning is dat we nu veel

sproken hebben, recht doet aan de behoeften

‘We hadden destijds veel zorgen over deze

krachten en de leerling. Ook de ouders zijn in dit

meer aandacht besteden aan competenties die

van een aantal kinderen op onze school.’

leerling. We dachten al voorzichtig aan een

traject meegenomen. De begeleiding bestond

iedere leerling nodig heeft voor de overgang naar

verwijzing naar het speciaal onderwijs’, vertelt

uit gesprekken, video-interventies en terug-

het VO. Een aanrader voor iedere school!’

Natascha. ‘Op een middag kreeg ik een folder

koppeling. Er ligt nu voor zowel de leerling als

van SSOE onder ogen. Hierin werd vermeld dat

leerkracht een soort handleiding met handvatten

ZAKEN OP SCHOOL BETER GEORGANISEERD

studiedag verzorgd op school. Het is belangrijk

het eerste consult van de specialisten van de

en tips die we kunnen gebruiken als het nodig is.

Inmiddels heeft Natascha samen met een andere

om kennis te delen zodat iedereen binnen onze

Externe Dienstverlening en het Autisme Steun-

Dat geeft veel steun.’

leerkracht ook de (blended-learning) cursus ‘Met

school nog beter aan de behoefte van die speci-

autisme in het basisonderwijs’ van het Autisme

fieke leerling met ASS kan voldoen. En wat goed

punt van SSOE altijd gratis is. Dat was voor mij

STUDIEDAG VOOR HET HELE TEAM
Onlangs heeft het Autisme Steunpunt een

een mooie aanleiding om hen te vragen langs te

OVERGANG NAAR MIDDELBARE SCHOOL

Steunpunt gevolgd. ‘Wat ik zeer goed vind aan

is voor deze leerling, is vanzelfsprekend goed

komen.’

‘De leerling zit nu in groep 7 bij een andere

deze cursus is dat het niet alleen een cursus is

voor iedere leerling.’

leerkracht. Dana heeft ons veel praktische hand-

voor de leerkracht maar ook zeer toepasbaar

STELT KRITISCHE VRAGEN

reikingen gegeven om leerlingen met ASS te

is voor ib’ers. Ik kijk nu weer kritisch naar het

autismesteunpunt.nl

‘Wat mij heel erg aanspreekt is de aanpak van

begeleiden bij de transitie van primair onderwijs

functioneren van onze organisatie en mijn eigen

mariaschoolsomeren.nl

het Autisme Steunpunt: ze luisteren goed, stellen

(PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

handelen. We stellen ons elke keer de vraag of

kritische vragen en vragen door.’ In januari
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de manier waarop we zaken geregeld en afge-
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WAT VINDT JESSICA VAN
PASSEND ONDERWIJS?
Jessica (17), 4 havo-leerling op het Strabrecht College te Geldrop, is een
prachtig voorbeeld van Passend Onderwijs. Het is het succesverhaal van
een leerling die ondanks haar beperking – ze heeft spasme – laat zien dat
met doorzettingsvermogen en een sterke wil heel veel mogelijk is. Ook al
gaat dat niet altijd zonder slag of stoot.

Jessica vertelt haar verhaal met een glimlach op
het gezicht. Ruim 4 jaar geleden maakte ze de
overstap van speciaal onderwijs naar een
reguliere middelbare school. Ze is trots op wie
ze nu is en vooral op wat ze heeft bereikt.
‘Zonder de medewerking van het Strabrecht
College en de hulp van mijn begeleider Wilma
Latour van de Externe Dienstverlening was het
me allemaal niet gelukt. Vooral Jacques Cuijpers,
mijn leerkracht in groep 7 en 8 van de Mytylschool in Eindhoven, is heel belangrijk voor mij

<<
Speciaal
onderwijs heeft
ervoor gezorgd
dat ik ben
wie ik nu ben.
>>

geweest.’

<<
Helaas zijn
reguliere scholen
vaak nog niet
voldoende ingericht
op Passend
Onderwijs.
>>
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HIJ GELOOFDE IN MIJ

stap ingrijpend zijn. Ze kiest bewust voor het

Jacques: ‘In groep 7 kwam Jessica bij mij in

Strabrecht College, een brede scholengemeen-

de klas. Jessica is net als ik suikerpatiënt, ik

schap bij haar in de buurt. Helaas komt ze in de

begreep hoe ze zich voelde als ze vermoeid was

eerste klas in een verkeerde groep terecht. ‘Ik

of als ze een hypo had. Dat schept een band.’

werd gepest door mijn klasgenoten en reageerde

Aan hem vertelt Jessica dat ze, na groep 8,

daar verkeerd op. Ik was totaal niet voorbereid

graag onderwijs wil volgen op een ‘gewone’

op de maatschappij. Aan het eind van het eerste

school. Jessica: ‘Ik wilde weer ‘het normale

jaar stortte ik mentaal in en het gevolg hiervan

leven’ in.’ Het probleem was echter dat Jessica

was dat ik in de tweede klas de lichamelijke

als gevolg van haar spasme onvoldoende reken-

gevolgen gepresenteerd kreeg. Ik kwam in het

onderwijs had gekregen. Jacques spreekt met

ziekenhuis terecht en ben drie maanden niet

Jessica af dat ze het rekenen bij hem in de

naar school geweest. School stelde me de keu-

groep oppakt en dat hij haar daarbij helpt.

ze: alle gemiste stof inhalen of het tweede jaar

‘Ik had een combinatiegroep 6, 7 en 8’ gaat

opnieuw doen.

Jacques verder, ‘daar heeft Jessica van kunnen
profiteren.’ Al gauw haalde ze haar achterstand

Eén ding wist ik zeker: ik wilde niet doubleren.

op het gebied van rekenen fors in. Jessica:

Aan het einde van het tweede jaar ging ik over

‘Jacques denkt niet in beperkingen maar in

met 8-en en 9-ens, waaronder ook een 9 voor

mogelijkheden. Hij geloofde in mij. Hij stimu-

wiskunde.’

leerde mij en gaf mij het gevoel dat ik het kon.
Hij behandelde mij als een normale leerling.

TROTS OP JESSICA

Dat is o zo belangrijk.’

Het pestgedrag in de eerste klas is van invloed
geweest op Jessica’s verdere jaren op het vmbo.

PESTEN

‘Het pesten was verschrikkelijk.’ Toch is ze van

Jessica heeft havo/vwo-advies, toch wordt

mening dat school niet veel te verwijten valt:

besloten dat vmbo-t beter voor Jessica zal zijn.

‘Het gebeurde in het geniep, buiten het oog van

Ze heeft immers nog steeds wat achterstand in

de docenten.’ Mede door deze nare ervaringen

rekenen en ook sociaal-emotioneel zal de over-

heeft ze de instelling die ze nu heeft.
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MEEDOEN
AAN
DE
PARALYMPICS
IN
TOKYO
IN
2020
DE
DROOM
VAN
LISA

<<
Speciaal
onderwijs gaf
mij en mijn
omgeving
rust.
>>
De 16-jarige Lisa is leerling van de Mytyl-

‘Gelukkig steunt school mij volledig in mijn

wat ik kan.’ Jacques: ‘Toen Jessica vorig school-

Vanwege zuurstofgebrek bij haar geboorte

school in Eindhoven. Toen Lisa 4 maanden

ambitie om topsporter te worden. Ik doe de

jaar cum laude slaagde voor haar vmbo-t kwam

heeft Jessica spasme. Als ze vier is, kiezen

oud was, kreeg ze een hersenvliesontsteking

praktijkgerichte leerweg; op maandag en woens-

ze de volgende dag naar mij met haar diploma.

haar ouders voor een reguliere school in de

(meningokokkeninfectie) waardoor ze een

dag volg ik lessen op school en op dinsdag en

Man, wat ben je dan trots. Dat doet je wel wat.’

wijk. Dat gaat goed totdat Jessica diabetes

eenzijdige blijvende spastische verlamming

donderdag ben ik op het transitiehuis en het

type 1 krijgt. De dagelijkse behandelingen en

opliep. Deze beperking weerhoudt Lisa er niet

ArbeidsTransitieCentrum (ATC). Ik ben heel blij

SPECIAAL ONDERWIJS GAF RUST

de zorg die de suikerziekte met zich mee-

van om fanatiek te sporten. Sinds eind 2013

dat het lesprogramma volledig wordt aangepast

Na het havo, is ze van plan om naar het HBO te

brengt in combinatie met haar spasme,

doet ze aan atletiek. Ze traint 3 keer per week

aan mijn sport. Dat is echt super fijn!’

gaan. Later wil ze gaan werken in een laborato-

maken dat haar ouders op zoek moeten naar

op de atletiekbaan in Helmond en is elke vrij-

rium. Ze heeft een moeilijke weg afgelegd maar

een speciale school. Vanaf groep 3 tot en

dag op sportcomplex Papendal te vinden.

heeft geen spijt van haar overstap naar regulier

met groep 8 gaat Jessica naar de Mytyl-

onderwijs. ‘Ik vind het idee achter Passend

school, een school voor (Voortgezet)

Haar grootste passies zijn verspringen, de 100m

Onderwijs heel goed. Mensen met een beperking

Speciaal Onderwijs in Eindhoven waar ze

sprint en speerwerpen. Ze breekt het ene na

worden teveel afgeschermd en ‘normale’ kinde-

veel steun heeft aan leerkracht Jacques

het andere record en is momenteel Nederlands

ren en jongeren leren niet omgaan met mensen

Cuijpers. Daarna maakt Jessica de overstap

recordhouder op deze 3 onderdelen. Haar droom

zoals ik. Helaas zijn reguliere scholen vaak nog

naar het reguliere Strabrecht College in haar

is deelnemen aan de komende Paralympische

niet voldoende ingericht op Passend Onderwijs.’

woonplaats Geldrop. Vorig jaar slaagde ze

Spelen in Tokyo.

Daarentegen vindt ze dat speciaal onderwijs wel

daar cum laude voor het vmbo-t en momen-

degelijk een functie heeft. ‘De Mytylschool heeft

teel zit ze in 4 havo. Ze wordt op regelmatige

Maar voordat het zover is, neemt ze eerst nog

mij, mijn ouders en mijn omgeving veel rust ge-

basis begeleid door Wilma Latour van de

deel aan belangrijke internationale wedstrijden.

boden. Ik heb me daar goed kunnen ontwikkelen

Externe Dienstverlening.

‘Ook op internationaal niveau wil ik goede resul-

en heb de juiste begeleiding gekregen. Daardoor

Jessica schetst een gevarieerd beeld van

taten behalen.’

ben ik geworden wie ik nu ben.’

Passend Onderwijs: ze belicht de positieve

‘Ik volg mijn eigen pad en zal iedereen laten zien

mytylschool.nl

<<
SSOE denkt
net als Lisa in
mogelijkheden,
niet in
beperkingen.
>>

kanten maar laat tegelijkertijd ook zien waar
externedienstverlening.nl

de aandachtspunten liggen.

strabrecht.nl
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SAMENWERKING EXTERNE DIENSTVERLENING SSOE EN OBSH

<<
SSOE is een
prettige partner
om mee samen
te werken.
>>

WAT IS DE BESTE
OPLOSSING VOOR HET KIND?
Stichting Openbare Basisscholen
Helmond (OBSH) beheert zeven
openbare basisscholen verspreid
over Helmond. De Stichting heeft
een eigen expertiseteam dat bestaat uit een coördinator Passend
Onderwijs, een gedragsspecialist
en een orthopedagoog. ‘De totstandkoming van dit team is een
direct gevolg van de wet op Passend Onderwijs’ vertelt directeur
bestuurder Hans Fuchs. Joske
Engbers, coördinator Passend
Onderwijs bij OBSH: ‘Om onze
leerkrachten en intern begeleiders
(ib’ers) te ondersteunen en in hun
kracht te zetten, werken we op
regelmatige basis samen met de
Externe Dienstverlening van SSOE.’

vervolgens is besproken met de scholen. Het
gaat dan om vragen als: hoe gaan we om met
een leerlingvolgsysteem, hoe brengen we de
ontwikkeling van kinderen in beeld?’
BELANG VAN KIND VOOROP
Hans vult aan: ‘Er gaan minder leerlingen naar
het Speciaal Basisonderwijs (SBO), dit betekent
dat onze leerkrachten een bredere opdracht
krijgen. Maar er zit een begrenzing aan wat we
van leerkrachten kunnen en mogen vragen, in
bepaalde gevallen is de hulp van een deskundige nodig. Wat is de beste oplossing voor het
kind? Dat is telkens het uitgangspunt. Wat wij
moeten bewaken, is dat scholen niet van alles
proberen en leerlingen onnodig lang bij zich houden als dat niet in het belang van het kind is. Wij
moeten goed de behoefte van de leerling voor
ogen houden en met elkaar op zoek gaan naar
de beste oplossing. Met elkaar in gesprek gaan

DE SAMENWERKING

en als het nodig is SSOE inschakelen. Op welke

‘Het doel van de samenwerking is tweeledig’,

manier we hun expertise inzetten, is verschillend

licht Joske toe. ‘Het primaire doel is om de

per situatie. Ook op dit vlak denken zij met ons

handelingsbekwaamheid van leerkrachten en

mee.’

ib’ers te vergroten. Om te komen tot een plan
van aanpak heb ik op regelmatige basis overleg

LEREN VAN ELKAAR

met Theo Franx, coördinator van de Externe

Hans: ‘We laten ons niet leiden door systemen

Dienstverlening van SSOE. Daarnaast scha-

en organisaties maar opereren vanuit de inhoud

kelen de ib’ers van onze scholen rechtstreeks

in het belang van het kind. Ik ben blij dat Joske

met Peter Verberne en Lisan Cremers van de

dit oppakt en vormgeeft met SSOE en dat ze

Externe Dienstverlening van SSOE als het gaat

daarvoor open staan.’

om vragen die te maken hebben met de directe

Joske is het hier volledig mee eens. ‘We evalu-

begeleiding van leerlingen.’

eren regelmatig met de Externe Dienstverlening:
welke vragen zijn er gesteld, wat zijn de doelen,

LEERLINGEN MET LAAG IQ

hoe verloopt de samenwerking, zit iedereen op

‘De hulpvragen zijn heel divers’ gaat Joske

de juiste plek? SSOE is een prettige partner om

verder. Dat varieert van ‘hoe ga je om met leer-

mee samen te werken: laagdrempelig en prak-

lingen met een laag IQ’ tot en met ‘hoe maak

tisch inzetbaar. We leren van elke vraag die we

je een gymles passend voor leerlingen met een

stellen en andersom leren zij ook van ons. Leren

motorische beperking?’ En als we constateren

van elkaar en expertise delen met elkaar. Daar

dat een bepaalde vraag bovengemiddeld aan-

draait het om.’

wezig is, dan kijken we samen met de Externe
Dienstverlening of het nodig is om de expertise

externedienstverlening.nl

van leerkrachten op dit gebied te vergroten. Zo

obshelmond.nl

hebben Lisan en Peter aan de ib’ers van onze
scholen voorlichting, handelingstips en adviezen

Directeur Bestuurder Hans Fuchs

gegeven omtrent leerlingen met een laag IQ. Alle

en coördinator Passend Onderwijs

ib’ers hebben hiervoor een case ingebracht die

Joske Engbers van OBSH.
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LUNA NEEMT VOLWAARDIG
EN VEILIG DEEL AAN GYMLES
‘SLECHTS EEN PAAR
KLEINE AANPASSINGEN’
Luna is 9 jaar en ogenschijnlijk
een meisje zoals alle andere
meisjes van haar leeftijd.
Maar schijn bedriegt in haar
geval: de groep 5-leerling van
basisschool de Tweesprong
in Nederweert-Eind heeft last
van chronische vermoeidheid.
Door haar ernstige energiegebrek ziet Luna’s dag er heel
anders uit dan die van haar
leeftijdgenootjes.

>> Luna:
Meneer Ruud
geeft mij tips die ik
probeer te onthouden
en toe te passen zodat
ik aan het eind van
de dag niet meer zo
moe ben.
<<
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WAT KAN LUNA WEL?
Vanzelfsprekend houdt leerkracht Suzan
Heerschap rekening met Luna’s beperking.
‘Alles wat Luna doet, kost haar ontzettend veel
energie, daarom is het belangrijk dat ze haar
energie gelijkmatig verdeelt over de dag.’ De
aanpassingen voor Luna in de klas voelden
vertrouwd voor Suzan maar om een zinvolle
gymles aan haar te geven, vond ze lastig. ‘De
gymles moet ook voor haar een leuke les zijn.
Ik wil niet steeds gericht zijn op wat ze niet kan
maar vooral op wat ze wel kan.
Ruud Doorakkers van de Externe Dienstverlening
van SSOE heeft mij hier enorm goed in begeleid.
Hij heeft mij veel praktische tips gegeven en mij
laten zien dat Luna met slechts een paar kleine
aanpassingen volwaardig en veilig kan deelnemen aan de gymles.’
MINIMALE AANPASSINGEN
Ruud: ‘Voor Luna is het belangrijk dat er afwisseling is tussen inspanning en ontspanning.
Haar rustmomenten tijdens gymles zijn natuurlijk
ingebouwd in het spelelement. Zo werken we
bijvoorbeeld altijd met drietallen in plaats van
tweetallen, begint Luna bij de vakverdelingen
met het meest belastende onderdeel van de
gymles en kijken we goed naar het materiaal dat
bij Luna past. Suzan: ‘De aanpassingen zijn veel
kleiner dan je in eerste instantie zou verwachten
en zijn praktisch toepasbaar voor de hele klas.
We hoeven niets om te bouwen en de gymles
gaat niet ten koste van de andere leerlingen.
Voor Luna geldt dat ze nu deel uitmaakt van de
groep. Hierdoor wordt de aandacht niet steeds
naar haar verlegd, dat is prettig voor Luna.
Alleen als het echt niet anders kan, rust ze even
uit op de bank.’
HANDICAPBELEVING
Om ook de andere leerlingen te laten ervaren
hoe een gymles nou voelt als je beperkt bent,
heeft Ruud een les handicapbeleving gegeven.
‘Wat komt er allemaal bij kijken als bewegen
niet vanzelf gaat?’ Suzan: ‘Deze les opent de
ogen van alle leerlingen, dat is heel goed voor de
acceptatie.’
externedienstverlening.nl
de2sprong.nl

In de les handicapbeleving ervaren de
klasgenootjes van Luna hoe het is om een
beperking te hebben.
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BASISSCHOOL DE SONNEWIJZER IS ENTHOUSIAST OVER NUMICON!

‘FANTASTISCH MATERIAAL EN
EEN REKENMETHODE DIE
ECHT WERKT!’

<<
Kinderen
rekenen graag
met
Numicon.
>>

Nathanja van Eijk is groepsleerkracht en

gewerkt hebben met Numicon, in groep 3 meer

zorgleerkracht op basisschool de

rekenvaardigheid hebben. ‘Als ze de getallen

Sonnewijzer in Son. Toen zij vorig jaar

op vorm herkennen, kunnen we in groep 3 heel

in de nieuwsbrief van de Externe Dienst-

snel met sommen beginnen. En we merken dat

verlening las over Numicon – een reken-

in groep 4 de lastige sommen sneller worden

methode die de prestaties van kinderen op

begrepen.’

allerlei wiskundige onderdelen verhoogt –
werd haar nieuwsgierigheid gewekt. ‘Ik ben

externedienstverlening.nl

naar de website van Numicon gegaan en

sonnewijzer.nl

was gelijk enthousiast. Ik dacht: hier
moeten we op school mee aan de slag.’
‘De kracht van Numicon ligt in het ‘verbeelden’
van getallen. Het materiaal is kleurrijk, heeft
verschillende vormen en ligt lekker in de hand.
Je kunt er allerlei leerzame spelletjes mee doen
en kinderen kunnen ermee stapelen en bouwen.
De getallen worden voor hen concreet omdat ze
de getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Hierdoor ontstaat er een voorstelling van een getal in
het hoofd van de leerlingen.’
Intussen hebben de groepsleerkrachten van
de onder- en middenbouw van basisschool de
Sonnewijzer de trainingen ‘Kennismaken met
Numicon’ en ‘Verder met Numicon’ gevolgd.
Nathanja: ‘Omdat we samen met Korein Kinderplein volgend jaar een brede school vormen, zijn

<<
Lastige
sommen
worden sneller
begrepen.
>>

de leidsters van deze kinderopvang onlangs naar
de training ‘Numicon voor peuters en kleuters’
geweest. Op deze manier kunnen we al vroeg
starten met Numicon en de allerkleinsten meenemen van het leren ordenen in de peuter- en
kleuterfase naar het leren rekenen in groep 3/4.’
Nathanja en haar collega’s gebruiken Numicon
als aanvulling op de bestaande rekenmethode.
‘Het bijzondere van Numicon is dat je heel
eenvoudig begrippen kunt uitleggen zoals even
en oneven getallen. Ook optellen, aftrekken en
splitsen hebben de kinderen sneller door met
Numicon en in groep 4 is de getallenlijn heel fijn
om keersommen te verduidelijken.’ Nathanja
kan het niet staven met cijfers maar ze heeft
de indruk dat de leerlingen die in groep 1 en 2
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HANNIE SMOLDERS VAN
SWV HELMOND-PEELLAND VO

AUTISME
STEUNPUNT
ZUIDOOSTBRABANT
BIEDT
SCHOLEN
ECHT
MEERWAARDE

leerling echt een houvast. Op het moment dat er

SSOE DIENSTEN

SSOE SCHOLEN

SSOE Bestuursbureau
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
088 214 01 01
ssoe.nl

Mytylschool Eindhoven
Toledolaan 4
5629 CC Eindhoven
040 241 81 81
mytylschooleindhoven.nl

Externe Dienstverlening
Toledolaan 4
5629 CC Eindhoven
088 214 01 00
externedienstverlening.nl

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
040 251 58 59
mbseindhoven.nl

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
Eindhoven
088 214 01 02
autismesteunpunt.nl

Expertisecentrum
Antoon van Dijkschool Helmond
Berkveld 19
5709 AE Helmond
0492 516 335
antoonvandijkschool.nl

een aanvraag binnenkomt van een school, kijk ik
eerst of er al een gesprek is geweest met het
Autisme Steunpunt. Indien dat niet het geval is,
is dat ons eerste advies. Onze ervaring is dat dit
direct al veel oplevert voor betrokkenen.’
ZIJ STELLEN DE JUISTE VRAGEN
‘We merken dat scholen soms aanvankelijk wat
scepsis hebben. Wat kan het Autisme Steunpunt
ons nog leren wat wij nog niet weten? Maar elke
keer weer zijn de scholen aangenaam verrast.
Het Autisme Steunpunt weet op de juiste manier
vragen te stellen aan de leerling en alleen dit al
levert vaak waardevolle informatie voor scholen
op. Ook ouders krijgen houvast doordat een
duidelijk beeld van de mogelijkheden van hun
kind wordt gegeven. Het helpt de scholen op
hun beurt om de professionalisering op de
werkvloer echt invulling te geven.’
Er is veel goede ondersteuning op scholen maar
scholen kunnen niet alles zelf oplossen. Of zoals
ze duidelijk maakt: ‘Er zijn huisartsen en specialisten. Mijn huisarts is heel bekwaam maar moet
mij in sommige gevallen doorverwijzen naar een
specialist. De mensen van het Autisme Steunpunt zijn specialisten als het gaat om autisme.’
autismesteunpunt.nl

Hannie Smolders is lid van de adviescommissie toewijzingen (ACT) bij het
samenwerkingsverband (SWV)
Helmond-Peelland VO. Deze onafhankelijke commissie adviseert het
bestuur van SWV Helmond-Peelland
VO over specifieke ondersteuning en
begeleiding van leerlingen in het VO.
‘Als het gaat om leerlingen met ASS
doen wij in veel gevallen een beroep
op de expertise van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant. Zij zijn
zeer deskundig op dit terrein en hebben scholen en ouders werkelijk iets
te bieden.’
Scholen kunnen het SWV om advies vragen
wanneer docenten het gevoel hebben dat het

vo.swv-peelland.nl

<<
De medewerkers
van het
Autisme Steunpunt
weten op de juiste
manier vragen te stellen
aan de leerling.
Alleen dit al levert
waardevolle informatie
op voor scholen.
>>

niet goed gaat met een leerling en dit mogelijk te
maken heeft met een tekort aan ondersteuning.
‘Niet alleen de school, maar ook de ouders en
niet te vergeten de leerling met ASS, hebben het
vaak moeilijk. Het is o zo belangrijk dat zij goed
begeleid worden. Het Autisme Steunpunt Zuid-

Arbeids Transitie Centrum (ATC)
Science Park Eindhoven 5080
5692 EA SON
088 214 01 03
ssoe.nl

oost-Brabant is gespecialiseerd in deze materie
en biedt zowel de school als de ouders en de
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Samen maken wij onderwijs passend!

