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Inleiding	  

Voor	  u	  ligt	  de	  pitch	  van	  het	  plan	  SAMENkracht.	  De	  naam	  is	  een	  werktitel,	  gekozen	  omdat	  wij	  geloven	  
in	  de	  kracht	  en	  potentieel	  van	  ieder	  mens:	  van	  het	  kind,	  de	  leerling	  via	  de	  student	  naar	  collega’s!	  
Alleen	  samen	  maken	  we	  een	  school	  tot	  dé	  school	  die	  nodig	  is	  voor	  onze	  leerlingen.	  

De	  reden	  voor	  het	  schrijven	  van	  dit	  plan	  vindt	  haar	  oorsprong	  in	  het	  dagelijks	  vol	  passie	  werken	  met	  
een	  doelgroep	  binnen	  een	  speciale	  setting	  die	  op	  verschillende	  fronten	  voelbaar	  toe	  is	  aan	  een	  
ontwikkeling.	  Hieronder	  een	  aantal	  van	  onze	  drijfveren:	  

We	  hebben	  te	  maken	  met	  een	  doelgroep	  die	  op	  voorhand	  momenteel	  is	  aangewezen	  op	  een	  opvang	  
binnen	  een	  speciale	  setting	  met	  specifieke	  en	  speciale	  ondersteuningsbehoeften.	  Dat	  vraagt	  een	  
andere,	  meer	  op	  individuele	  afgestemde	  aanpak.	  De	  vraag	  ‘hoe	  leert	  deze	  leerling’	  als	  centraal	  
vertrekpunt.	  

Er	  vindt	  landelijk	  een	  verandering	  -‐	  paradigmashift	  -‐	  plaats	  waarin	  minder	  vanuit	  de	  zorgende	  en	  meer	  
vanuit	  het	  participerende	  principe	  wordt	  gedacht.	  Om	  ons	  als	  school	  binnen	  regionaal	  
samenwerkingsverband	  te	  onderscheiden	  zal	  er	  een	  brug	  geslagen	  dienen	  te	  worden	  met	  het	  regulier	  
onderwijs.	  Leerlingen	  zullen	  steeds	  vaker/eerder	  in-‐	  &	  uitstromen	  binnen	  het	  reguliere	  onderwijs.	  De	  
vraag	  ‘hoe	  sluiten	  we	  aan	  bij	  wat	  de	  leerling	  nodig	  heeft’	  is	  hier	  van	  belang.	  

In	  het	  kader	  van	  participerende	  samenleving	  zal	  meer	  verwacht	  worden	  van	  de	  ouder	  als	  pedagogische	  
partner.	  Ouderbetrokkenheid	  en	  -‐participatie	  zal	  een	  belangrijk	  onderdeel	  dienen	  te	  zijn	  binnen	  de	  
school.	  ‘Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  full	  partnership’	  als	  overdenking.	  

Leerkrachten	  hebben	  elk	  hun	  eigen	  specifieke	  kennis,	  vaardigheden	  en	  interesses.	  Wanneer	  
legitimering	  plaatsvindt	  vanuit	  de	  stem	  van	  de	  leerling	  en	  het	  zelf	  ontwikkelde	  curriculum	  zal	  bij	  beide	  
de	  intrinsieke	  motivatie	  groeien	  op	  weg	  naar	  eigenaarschap.	  De	  vraag	  ‘welke	  kennis	  is	  aanwezig	  en	  
wat	  doen	  we	  met	  wat	  we	  leren	  van	  onze	  leerlingen’	  als	  vraag.	  

We	  zien	  dat	  leerlingen	  niet	  optimaal	  (intrinsiek)	  gemotiveerd	  zijn	  en	  dat	  er	  vaak	  ingegrepen	  moet	  
worden	  naar	  zaken	  als	  time-‐out	  plaatsingen	  i.p.v.	  het	  bieden	  van	  meer	  autonomie	  na	  aantoonbaar	  te	  
nemen	  verantwoordelijkheden	  en	  behaalde	  competenties.	  Hier	  borrelen	  vragen	  rondom	  ‘vertrouwen’	  
en	  ‘pedagogische	  tact’	  op.	  

Vanuit	  de	  (pedagogische	  en	  onderwijskundige)	  wetenschap	  is	  steeds	  meer	  bekend	  als	  het	  gaat	  om	  
effectief	  lesgeven	  en	  leren:	  didactische	  principes,	  eigenaarschap,	  (formatieve)	  feedback,	  leiderschap	  en	  
ICT.	  ‘Wat	  doen	  we,	  wanneer	  doen	  we	  het	  juiste	  en	  waarom?’	  

Het	  bestuur	  van	  de	  school	  heeft	  gekozen	  voor	  zelfsturende	  teams	  en	  eigenaarschap	  vanuit	  de	  leraren	  
maakt	  dat	  zij	  zelf	  eigenaar	  mogen	  zijn	  van	  de	  onderwijspraktijk.	  ‘Wat	  maakt	  dat	  de	  school	  niet	  van	  de	  
leraar	  mag	  zijn’	  is	  uiteindelijk	  de	  vraag	  onder	  de	  vraag:	  ‘Waarom	  kom	  je	  iedere	  dag	  je	  nest	  uit?’	  
Gedeeld	  leiderschap	  begint	  bij	  eigen	  leiderschap	  delen!	  

	  

Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  dit	  plan	  reden	  is	  om	  samen	  verder	  te	  ontwikkelen	  op	  weg	  naar	  een	  school	  
waar	  iedereen	  zich	  welkom	  voelt,	  iedereen	  zichzelf	  mag	  zijn	  en	  er	  een	  sfeer	  van	  vertrouwen	  heerst	  
opdat	  iedereen	  ontwikkelt.	  

Veel	  leesplezier.	  
Florus	  Bertes	  &	  Ronald	  Heidanus.	  



	   	  



Visie	  (uitvoerend)	  
Er	  vindt	  landelijk	  een	  paradigma	  shift	  plaats	  waarin	  er	  minder	  vanuit	  de	  zorgende	  en	  meer	  vanuit	  het	  
participerende	  principe	  wordt	  gedacht.	  Dit	  heeft	  invloed	  op	  hoe	  wij	  -‐	  als	  cluster	  4	  school	  -‐	  leerlingen	  
onderwijzen	  en	  de	  samenhang	  zoeken	  met	  de	  zorgondersteuning,	  participatie	  en	  de	  rol	  van	  ouders	  
hierbinnen.	  Zelfredzaamheid,	  eigen	  kracht	  en	  meedoen	  in	  de	  samenleving	  zijn	  uitgangspunten	  die	  bij	  
Koraalgroep	  inbedding	  vinden	  in:	  ‘Koraalgroep	  is	  er	  voor	  mij!’	  waar	  het	  gaat	  om	  ‘van	  zorgen	  voor	  
naar	  zorgen	  dat’.	  

	  

Fig	  1	  Verwijzing	  naar	  het	  model	  van	  Van	  Gennep	  (1960)	  

Om	  ons	  als	  school	  binnen	  regionaal	  samenwerkingsverband	  te	  onderscheiden	  -‐	  één	  van	  de	  
kernwaarden	  van	  stichting	  het	  Driespan	  -‐	  bieden	  wij	  voor	  leerlingen	  een	  ‘opvang’,	  daar	  waar	  binnen	  
het	  regulier	  onderwijs	  niet	  kan	  worden	  voldaan	  aan	  de	  ondersteuningsbehoeften	  van	  leerlingen.	  Wij	  
streven	  naar	  een	  zo	  kort	  mogelijke	  opvang	  vanuit	  het	  kader	  ‘zo	  regulier	  als	  kan	  en	  speciaal	  als	  
noodzakelijk’.	  	  

Vanuit	  het	  standpunt	  ‘een	  zo	  kort	  mogelijke	  opvang’	  zal	  er	  een	  brug	  geslagen	  dienen	  te	  worden,	  de	  
transitie,	  naar	  het	  regulier	  onderwijs	  om	  een	  gedegen	  overstap	  mogelijk	  te	  maken	  voor	  onze	  
leerlingen.	  Ook	  het	  delen	  van	  onze	  de	  specifieke	  expertise	  zal	  een	  belangrijk	  onderdeel	  worden	  
binnen	  het	  samenwerkingsverband.	  

Voor	  de	  leerlingen	  betekent	  dit	  concreet	  dat	  er	  vanuit	  de	  noden	  en	  behoeften	  van	  de	  individuele	  
leerling	  gestart	  wordt	  om	  het	  gehele	  potentieel	  te	  ontwikkelen.	  Daar	  waar	  wij	  een	  school	  zijn	  voor	  
leerlingen	  met	  ernstige	  gedrags-‐	  en/of	  psychiatrische	  problemen,	  betekent	  dit	  dat	  er	  vanuit	  respect	  
en	  gelijkwaardigheid	  als	  eerst	  gewerkt	  wordt	  aan:	  

• zelfbewustzijn	  (wie	  ben	  ik,	  eigenwaarde,	  welbevinden),	  	  
• zelfmanagement	  (executieve	  functies,	  intrinsieke	  motivatie,	  controle	  op	  gedrag,	  regulatie	  van	  

emotie),	  	  
• sociaal	  bewustzijn	  (verschillen	  omarmen	  &	  overeenkomsten	  versterken,	  mijn	  zijn	  en	  impact	  

op	  de	  ander,	  mediator,	  spel	  van	  macht	  en	  onmacht),	  	  
• relationele	  behendigheid	  (sociale	  interactie,	  projectmatig	  samenwerken	  en	  elkaars	  talenten	  

zien,	  helpen	  ontwikkelen	  en	  inzetten),	  	  
• eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  besluitvorming	  (centrale	  coherentie,	  pro-‐actief,	  verantwoord	  

keuzes	  maken,	  eigenaarschap	  -‐	  interne	  attributie	  -‐,	  gevoel	  van	  bekwaamheid)	  



'Het	  gevoel	  dat	  je	  actor	  bent	  is	  essentieel	  voor	  emotioneel	  welbevinden'	  -‐	  Robin	  Alexander	  (2010)	  

De	  bovenstaande	  punten	  worden	  in	  deze	  visie	  samengevoegd	  in	  het	  woord	  ‘welbevinden’.	  Dit	  omdat	  
ook	  de	  cognitieve	  ontwikkeling	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  geheel	  is.	  Wanneer	  leerlingen	  een	  
positief	  welbevinden	  ervaren	  zal	  het	  openstaan	  om	  te	  leren.	  	  

Om	  tot	  leren	  te	  komen	  zal	  er	  gewerkt	  worden	  met	  het	  Interactieve,	  Gedifferentieerde,	  Directe	  
Instructie-‐model,	  waarbij	  de	  begeleide	  (in)oefening	  een	  essentieel	  onderdeel.	  Juist	  onze	  leerlingen,	  
die	  anders	  leren	  en	  een	  praktisch	  ontwikkelingsperspectief	  hebben,	  kunnen	  onder	  begeleiding	  
oefenen	  middels	  korte,	  duidelijke	  opdrachten	  waarbij	  veel	  vragen	  zorgen	  voor	  optimale	  
betrokkenheid.	  De	  leraar	  krijgt	  zicht	  op	  zelfstandig	  kunnen	  toepassen	  van	  dat	  wat	  wordt	  geleerd.	  

Naast	  ‘welbevinden’	  en	  de	  ‘cognitieve	  
ontwikkeling/manier	  van	  leren’	  zijn	  
nog	  er	  nog	  meer	  belangrijke	  variabelen	  
voor	  de	  vorming	  -‐	  de	  kern	  -‐	  van	  
leerlingen,	  zoals:	  ‘vaardigheden	  en	  
talentontwikkeling’	  (Dewulff,	  2013),	  
‘wensen,	  motieven	  en	  perspectieven’	  
en	  de	  ‘sociale	  achtergrond	  en	  
netwerken’.	  Al	  deze	  variabelen	  zijn	  
verwerkt	  in	  ‘het	  vliegwiel’	  van	  de	  IVB-‐
methodiek.	  

De	  sociale	  achtergrond	  en	  netwerken	  
zullen	  ook	  een	  plek	  krijgen	  binnen	  
school.	  Ouderparticipatie	  -‐	  bijv.	  50u	  
p.j.	  taken	  en	  gebruik	  maken	  van	  het	  
netwerk	  -‐	  zal	  zorgen	  voor	  gedeelde	  
verantwoordelijkheid	  en	  
betrokkenheid.	  

Fig	  2	  Individuele	  Vraaggerichte	  Benadering-‐methodiek	  

	  

Missie	  (leidend)	  
Onze	  missie	  is	  om	  het	  volle	  potentieel	  los,	  inzichtelijk	  en	  inzetbaar	  te	  maken	  bij	  jongeren	  met	  
speciale	  onderwijsbehoeften	  om	  samen	  met	  hen	  een	  duurzame	  samenleving	  van	  morgen	  te	  creëren.	  
Het	  start	  bij	  de	  ik,	  via	  de	  ander	  -‐	  die	  je	  nodig	  hebt	  om	  te	  ontwikkelen	  -‐	  	  naar	  de	  omgeving	  (eco).	  

	  

	   	  



Het	  concept	  (uitwerking)	  
De	  taak	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  onze	  school	  -‐	  en	  het	  onderwijs	  -‐	  is	  om	  processen	  te	  evalueren,	  
experimenteren	  en	  te	  blijven	  afstemmen	  op	  dat	  wat	  leerlingen	  nodig	  hebben.	  In	  het	  speciaal	  
onderwijs	  vraagt	  dit	  om	  extra	  expertise	  op	  het	  gebied	  van	  ortho-‐didactische	  vaardigheden	  van	  de	  
leraar	  en	  kennis	  van	  gedrags-‐	  en/of	  psychiatrische	  problemen.	  Ook	  leerlingen	  met	  speciale	  
onderwijsbehoeften	  beschikken	  over	  een	  groot	  innerlijk	  potentieel	  en	  eigen	  kracht.	  	  

In	  het	  kader	  van	  de	  huidige	  paradigmashift	  -‐	  van	  ‘boven	  opgelegd’	  naar	  ‘verantwoordelijkheid,	  
autonomie	  bieden’	  -‐	  is	  het	  zichtbaar	  maken	  en	  ontwikkelen	  van	  competenties	  en	  de	  vorming	  van	  de	  
leerling	  de	  taak	  binnen	  ons	  onderwijs.	  Wat	  is	  het	  potentieel,	  de	  ontwikkelmotor	  en	  kan	  de	  leerling	  de	  
shift	  ‘…zorgen	  dat’	  aan?	  	  

Het	  vraagt	  naast	  (h)erkenning,	  afstemming	  en	  aanpassing	  om	  leerlingen	  onderwijs-‐pedagogisch	  
verder	  te	  brengen	  om	  een	  hechte	  samenwerking	  met	  ouders:	  full	  partnership.	  School	  is	  een	  
inspiratiebron	  voor	  persoonsontwikkeling	  en	  leren	  waar	  het	  biografisch	  verleden	  en	  gezinssysteem	  
een	  belangrijke	  rol	  spelen.	  

Binnen	  het	  onderwijs	  en	  de	  bovenstaande	  visie	  speelt	  de	  leraar	  als	  mens¹	  een	  belangrijke	  rol.	  Het	  
interacteren	  met	  de	  leerlingen	  start	  vanuit	  een	  evenwaardige	  relatie²,	  waar	  de	  leerling	  altijd	  welkom³	  
is	  en	  veel	  vertrouwen	  krijgt	  om	  te	  mogen	  ontwikkelen	  en	  groeien.	  Dat	  betekent	  om	  vanuit	  volledige	  
openheid	  naar	  leerlingen	  en	  ouders	  te	  luisteren,	  perspectief	  te	  nemen¹	  en	  je	  te	  verbinden	  om	  
volledig	  aan	  te	  kunnen	  sluiten	  bij	  de	  leerling.	  

“Accepteer	  de	  leerling	  zoals	  het	  is,	  maar	  niet	  altijd	  het	  gedrag”	  -‐	  vrije	  vertaling	  van	  Carl	  Rogers	  

Moeilijk	  gedrag	  lijkt	  onlosmakelijk	  verbonden	  met	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Toch	  is	  gedrag	  enkel	  
communicatie	  en	  dus	  is	  het	  de	  kunst	  eigen	  oordelen	  en	  perceptie	  even	  tijdelijk	  opzij	  te	  zetten	  en	  al	  
laverend	  soms	  te	  onderzoeken	  wat	  gezegd	  wil	  worden.	  Moeilijk	  gedrag	  wordt	  daarmee	  het	  probleem	  
van	  de	  ander.	  De	  leraar	  als	  verbinder	  en	  bruggenbouwer.	  Wat	  betekent	  dat?	  

De	  leraar	  is	  in	  het	  begin	  van	  het	  leerproces	  ondersteuner	  en	  begeleider	  (zie	  het	  IGDI-‐model),	  weet	  te	  
inspireren	  en	  zal	  naarmate	  het	  leerproces	  vordert	  een	  ‘facilitator’	  en	  coach	  zijn	  zodat	  de	  leerling	  -‐	  
mede	  ondersteund	  door	  ouders	  -‐	  zo	  volledig	  mogelijk	  eigenaarschap	  neemt	  over	  zijn/haar	  
leerproces.	  

Naast	  de	  leraar,	  die	  verantwoordelijk	  blijft	  voor	  het	  primaire	  proces,	  werkt	  de	  leraarondersteuner	  
samen	  aan	  de	  vorming	  van	  de	  leerlingen.	  Los	  van	  de	  instructie	  zal	  de	  ondersteuner	  tijdens	  
zelfstandig-‐	  en	  groepswerk	  ondersteunen,	  zo	  ook	  bij	  praktische	  zaken	  participeren	  en	  zelfstandig	  aan	  
de	  slag	  met	  kleine	  groepen	  leerlingen.	  Net	  als	  de	  leraar	  zal	  ook	  de	  leraarondersteuner	  de	  verbinding	  
zoeken	  en	  onderhouden	  met	  ouders.	  

Het	  bovenstaande	  vindt	  plaats	  in	  een	  effectieve	  en	  leerrijke	  omgeving	  (van	  der	  Maas,	  2010)	  waar	  
leerlingen	  worden	  uitgedaagd	  hun	  competentie	  in	  te	  zetten	  en	  vanuit	  een	  gevoel	  van	  autonomie	  
laten	  zien	  dat	  zij	  verantwoordelijk	  ontwikkelen.	  	  

De	  kernvakken	  -‐Nederlands,	  Engels	  en	  wiskunde	  -‐	  zullen	  door	  één	  leraar	  met	  affiniteit	  en	  kennis	  voor	  
het	  vak	  gegeven	  worden.	  Deze	  leraar	  is	  verantwoordelijk	  om	  van	  alle	  leerlingen,	  w.b.	  het	  specifieke	  
vak,	  de	  ontwikkeling	  nauwlettend	  te	  analyseren	  en	  volgen.	  Ook	  houdt	  de	  leraar	  zijn	  kennis	  bij	  door	  



een	  netwerk	  binnen	  het	  samenwerkingsband	  (SWV)	  op	  te	  bouwen	  en	  vakgroepbijeenkomsten	  bij	  te	  
wonen.	  Doordat	  leraren	  hun	  eigen	  specifieke	  kennis,	  vaardigheden	  en	  interesses	  hebben	  en	  zij	  hun	  
motivatie	  hiervoor	  kunnen	  inzetten	  kunnen	  zij	  vertrouwen	  krijgen	  in	  het	  ontwikkelings-‐	  en	  
opbrengstgericht	  werken.	  

Om	  de	  verantwoordelijkheid	  onder	  leraren	  te	  blijven	  voeden	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  IB-‐
er/leidinggevende	  als	  ‘casemanager’	  fungeert,	  zodat	  er	  overview	  blijft	  over	  en	  op	  de	  verschillende	  
vakken	  en	  voortgang.	  Deze	  rol	  is	  een	  eindverantwoordelijke	  taak	  en	  heeft	  als	  taak	  om	  als	  critical	  
friend	  te	  handelen,	  waar	  vertrouwen	  uitgangspunt	  is!	  

Naast	  de	  reguliere	  kernvakken	  zullen	  projecten	  -‐	  zie	  praktische	  uitwerking	  -‐	  onderdeel	  zijn	  van	  het	  
Basis	  en	  Kader	  curriculum.	  Ook	  Praktische	  Sectororiëntatie	  (PSO)	  en	  Loopbaan	  Oriëntatie	  en	  
Begeleiding	  (LOB)	  zijn	  belangrijke	  onderdelen	  en	  streven	  naar	  een	  passende	  aansluiting	  op	  het	  
vervolgonderwijs,	  in	  welke	  (tussentijdse)	  vorm	  dan	  ook.	  Ook	  binnen	  de	  projecten	  en	  oriënteren	  van	  
de	  toekomst	  is	  het	  betrekken	  ouders	  een	  belangrijk	  onderdeel	  tijdens	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  kind.	  

Concreet	  betekent	  ouderparticipatie	  dat	  ouders	  welkom	  zijn	  binnen	  de	  school	  en	  vanuit	  
gelijkwaardige	  opvoedpartners	  worden	  uitgenodigd	  om	  actief	  in	  de	  school	  te	  helpen,	  te	  
ondersteunen	  en	  bij	  te	  dragen,	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook,	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  kind	  als	  
uitgangspunt.	  Er	  zal	  preventief	  aan	  een	  band	  met	  ouders	  gewerkt	  worden	  waardoor	  zij	  niet	  enkel	  
benaderd	  worden	  wanneer	  het	  ‘fout’	  gaat.	  Zij	  krijgen	  een	  actieve	  rol	  om	  hun	  kind	  samen	  met	  onze	  
school	  te	  begeleiden	  naar	  vervolgonderwijs.	  

Binnen	  het	  passend	  onderwijs	  concept	  vanuit	  het	  Ministerie	  van	  Onderwijs	  	  zullen	  leerlingen	  steeds	  
vaker/eerder	  de	  overstap	  maken	  naar	  het	  regulier	  onderwijs.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  een	  duidelijk	  
(ontwikkelings)perspectief	  voor	  de	  leerlingen	  is	  vormgegeven.	  Het	  groei-‐/kerndocument	  heeft	  een	  
directe	  link	  met	  het	  portfolio	  van	  de	  leerlingen.	  Zij	  hebben	  en	  krijgen	  -‐	  in	  samenspraak	  met	  ouders	  -‐	  
een	  belangrijke	  stem	  in	  hun	  eigen	  portfolio.	  Dit	  werkdocument	  start	  in	  week	  1	  van	  het	  eerste	  
schooljaar	  en	  dient	  roadmap	  op	  weg	  naar	  praktijk,	  stage,	  vakkenpakketkeuze,	  eventuele	  overstap	  en	  
uiteindelijk	  de	  examinering	  van	  leerlingen.	  
	  

	   	  



De	  uitwerking	  praktisch	  (uitwerking)	  

Opzet	  aantal	  klassen:	  

Uitgangspunt	  2	  klassen	  (1,3	  FTE*)	  2	  docenten	  en	  1	  klassenassistent/-‐ondersteuner	  (inzet	  is	  geen	  
achtervang	  dus	  verdeling	  van	  FTE	  van	  achtervang	  over	  de	  klassen)	  

Uitgangspunt	  3	  klassen	  (1,3	  FTE*)	  3	  docenten	  en	  2	  klassenassistent/-‐ondersteuner	  (inzet	  is	  geen	  
achtervang	  dus	  verdeling	  van	  FTE	  van	  achtervang	  over	  de	  klassen)	  

*	  Voor	  het	  kader:	  Is	  dat	  1.3	  fte	  per	  klas?	  Hoeveel	  fte	  op	  hoeveel	  leerlingen?	  Hoe	  worden	  verschillende	  functies	  gekoppeld	  aan	  de	  fte’s?	  

Indeling	  van	  het	  jaar:	  

Het	  jaar	  wordt	  opgedeeld	  in	  periodes	  van	  6	  weken.	  In	  elke	  periode	  wordt	  een	  thema/project	  -‐	  vak	  
geïntegreerd	  -‐,	  geïnitieerd	  vanuit	  model	  2	  -‐	  schema	  1	  -‐	  naar	  een	  opbouw	  van	  model	  3.	  

Schema	  1:	  Overzicht	  lesindeling	  a.d.h.v.	  de	  3	  modellen:	  

lesuur	   Model	  1	   Model	  2	   Model	  3	  

1	  t/m	  7	   In	  de	  week	  moeten	  33	  
lesuren	  gedraaid	  
worden.	  Alle	  vakken	  
worden	  door	  elkaar	  
gegeven	  in	  gepaste	  
lesuren	  en	  volgens	  de	  
methode	  doorlopen.	  

Lesuur	  1	  t/m	  4	  werken	  
aan	  de	  basisvakken	  	  
Nederlands,	  Engels	  en	  
Wiskunde	  (Biologie,	  
Gamma,	  Nova)	  volgens	  
de	  kerndoelen	  en	  
leerlijnen.	  

In	  de	  middag	  lesuur	  5	  
t/m	  7	  werken	  aan	  
projecten	  -‐	  vanuit	  een	  
vaste	  opzet/structuur	  
(Van	  Blijswijk,	  2014),	  
werken	  middels	  
vrijheid	  in	  
gebondenheid	  en	  
opbouwen	  naar	  
werken	  vanuit	  
intrinsieke	  motivatie	  -‐	  
en	  praktische	  vorming	  
(Gamma,	  Nova,	  
Biologie,	  PSO,	  
Techniek,	  leefstijl	  en	  
Breingeheim)	  

Volledige	  
projectmatige	  dag	  
indeling	  waarbij	  de	  
methodes	  flexibel	  als	  
leidraad	  ingezet	  
worden.	  PSO	  en	  LOB	  
spelen	  een	  centrale	  
rol.	  

Leraren	  ontwerpen	  
samen	  het	  curriculum	  

	  

	  



Aanbod	  van	  de	  arrangementen	  (doen:	  onderzoek	  naar	  verhoudingen)	  volgens	  het	  Kerndocument:	  

Basis	  arrangement:	  	  

Start	  met	  instructie	  in	  de	  klas	  en	  gaan	  daarna	  zelfstandig	  aan	  de	  slag	  en	  krijgen	  wanneer	  nodig	  
ondersteuning	  van	  de	  leerlingen	  uit	  het	  verdiepende	  arrangement	  of	  van	  de	  klassen	  
ondersteuner/docent,	  als	  facilitator/coach.	  

Verrijkend	  arrangement:	  	  

Start	  met	  instructie	  in	  de	  klas	  en	  gaan	  daarna	  onder	  begeleiding	  van	  de	  klassenondersteuner/docent	  
aan	  de	  slag	  met	  verlengde	  instructie	  en	  ondersteuning.	  

Verdiepend	  arrangement:	  

Start	  met	  de	  instructie	  in	  de	  klas	  en	  gaan	  zelfstandig	  aan	  de	  slag,	  geven	  ondersteuning	  aan	  leerlingen	  
in	  het	  basisarrangement	  of	  werken	  aan	  projectmatige	  werkstukken.	  (gebruik	  maken	  van	  
competenties)	  (docent	  als	  facilitator/coach).	  

Toepassing	  van	  de	  arrangementen	  binnen	  de	  lessen:	  

Lessen	  en	  projecten	  starten	  altijd	  vanuit	  een	  gezamenlijke	  setting.	  De	  verrijkende	  arrangementen	  
kunnen	  na	  een	  korte	  instructie	  aan	  de	  slag	  met	  hun	  werkzaamheden,	  werken	  hun	  taak	  af	  en	  kunnen	  
dan	  verdiepend	  aan	  de	  slag	  of	  zetten	  zich	  zelf	  in	  als	  ‘tutor’.	  
De	  leerlingen	  in	  het	  basisarrangement	  volgen	  ook	  de	  gezamenlijke	  instructie	  en	  maken	  dan	  een	  
keuze:	  Zelfstandig	  aan	  de	  slag,	  aansluiten	  bij	  een	  leerling	  in	  het	  verrijkende	  arrangement	  of	  
aansluiten	  bij	  de	  verlengde	  instructie.	  
De	  leerlingen	  in	  de	  intensieve	  arrangementen	  krijgen	  naast	  de	  instructie	  ook	  nog	  extra	  hulp	  en	  
begeleiding	  om	  hun	  leerdoelen	  en	  taken	  te	  kunnen	  volbrengen.	  

Door	  deze	  opgesplitste	  lessenstructuur	  kan	  1	  leraar	  aan	  de	  slag	  met	  de	  intensieve	  arrangementen	  
ingezet	  op	  de	  expertise	  van	  de	  leraar.	  De	  klassenondersteuner	  kan	  aan	  de	  slag	  bij	  de	  leerlingen	  die	  in	  
het	  basisarrangement	  actief	  zijn	  en	  inspringen	  op	  vragen	  bij	  de	  verrijkende	  arrangementen.	  1	  leraar	  
blijft	  hierdoor	  in	  een	  vrije	  rol	  en	  kan	  leerling	  contacten	  aangaan	  of	  ouder	  contacten	  of	  aan	  de	  slag	  
met	  de	  administratie	  en	  voor	  bereiding	  van	  de	  volgende	  lessen.	  

	  

Start	  van	  het	  jaar	  met	  introductie	  week:	  

-‐ Uitnodigen	  van	  ouders	  (full	  partnership),	  betrekken	  in	  het	  proces	  en	  inzicht	  geven	  voor	  
ouders	  en	  leerling	  in	  de	  doelstellingen	  van	  de	  eerste	  2	  jaar.	  Wat	  we	  gaan	  doen:	  

-‐ Voornamelijk	  activiteiten	  ten	  behoeve	  van	  kennismaking	  en	  sociale	  gedragsaspecten,	  
doormiddel	  van	  Leefstijl,	  ROETS,	  Ik	  Kies	  Voor	  Mijn	  Talent,	  Keuzedossier/portfolio,	  PSO,	  LOB.	  

-‐ Introductie	  van	  de	  leef-‐/werk-‐/oplossingsgerichte/sociale	  en	  formatieve	  evaluatie	  modellen	  
en	  krijgen	  een	  centrale	  plek	  in	  de	  klas	  (ontwikkeling	  binnen	  het	  team).	  

-‐ Samen	  vormgeven	  van	  de	  klaslokalen	  en	  groepen.	  



	  

LOB	  model	  situatie	  van	  nu	  naar	  flexibel	  

	   Model	  1	  
(vakkenschool)	  

Model	  2	  (activerende	  
school)	  

Model	  3	  (de	  flexibele	  
school)	  

Visie	  op	  doelen	  en	  LOB	   Geïnformeerd	  kiezen	  
in	  en	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  school	  

Idem	  model	  1	  en	  
vaardiger	  worden	  in	  
het	  leren	  kiezen	  

Ontwikkelen	  van	  
loopbaancompetenties,	  
opdat	  leerlingen	  
in	  staat	  zijn	  
verantwoordelijkheid	  
te	  nemen	  voor	  eigen	  
leer-‐	  en	  
loopbaanproces	  

Draagvlak	  en	  
leiderschap	  

Top-‐down	  en	  leraren	  
taakgericht	  

Zowel	  top-‐down	  als	  
buttom-‐up	  en	  leraren	  
schoolgericht	  	  

Buttom-‐up	  is	  leidend	  
leraren	  opereren	  
vanuit	  eigen	  
leiderschap	  en	  
zelfsturend	  team	  

Beleid	  	   In	  overleg	  met	  MT,	  
waarbij	  de	  rol	  vh	  MT	  
afstemming	  is	  op	  de	  
ontwikkeling	  vh	  team.	  

In	  overleg	  met	  MT,	  
waarbij	  de	  rol	  vh	  MT	  
afstemming	  is	  op	  de	  
ontwikkeling	  vh	  team.	  

In	  In	  overleg	  met	  MT,	  
waarbij	  de	  rol	  vh	  MT	  
afstemming	  is	  op	  de	  
ontwikkeling	  vh	  team.	  

LOB	  werkplan	   De	  decaan	  maakt	  een	  
eigen	  jaarplanning:	  
LOB	  vindt	  plaats	  in	  de	  
periodes	  dat	  leerlingen	  
keuzes	  
moeten	  maken	  

De	  formele	  
jaarplanning	  van	  de	  
decaan	  is	  gekoppeld	  
aan	  de	  jaarplanning	  
van	  de	  school:	  LOB	  
start	  
enige	  tijd	  voordat	  
leerlingen	  keuzes	  
moeten	  maken	  

De	  formele	  
jaarplanning	  LOB	  is	  
opgenomen	  en	  
uitgewerkt	  in	  een	  
werkplan	  voor	  
multidisciplinaire	  
kernteams:	  team-‐	  of	  
afdelings	  leider,	  
vakdocenten,	  
mentoren	  en	  decaan/	  
LOB-‐coördinator	  

Inhoud	  van	  LOB	   Wordt	  bepaald	  door	  
de	  informatie	  
van	  vervolg	  
opleidingen	  die	  
leerlingen	  nodig	  
hebben	  om	  
een	  keuze	  te	  kunnen	  
maken	  

Is	  erop	  gericht	  dat	  
leerlingen	  kennis	  
en	  inzicht	  verwerven	  in	  
wat	  ze	  
kunnen	  en	  willen.	  Daar	  
naast	  aandacht	  
aan	  het	  leren	  kiezen,	  
nu	  en	  
in	  de	  toekomst	  

Bestaat	  uit	  het	  
onderzoeken	  van	  de	  
eigen	  kwaliteiten,	  
interesses	  tijdens	  
het	  opdoen	  van	  tal	  van	  
ervaringen:	  
een	  continu	  proces	  van	  
betekenisverlening	  
en	  stappen	  zetten	  

De	  vorm	  van	  LOB	  in	   In	  overleg	  met	  IB,	  LBB	   In	  overleg	  met	  IB,	  LBB	   In	  overleg	  met	  IB,	  LBB	  



het	  curriculum	   en	  team	   en	  team	   en	  team	  

Krachtige	  
(loopbaangerichte)	  
leeromgeving	  

In	  de	  klas	  met	  
opdrachten	  

Daar	  waar	  mogelijk	  
een	  krachtige	  
leeromgeving:	  
gesimuleerde	  
praktijk	  situaties,	  
werken	  in	  
projecten.	  Iedereen	  
hetzelfde	  
LOB-‐menu	  

Krachtige	  
loopbaangerichte	  
leeromgeving:	  praktijk	  
nabij,	  functioneel,	  
levensecht	  -‐	  onderdeel	  
en	  waarden	  hebben	  
binnen	  de	  
(mini)samenleving	  -‐,	  
dialoog	  
en	  maatwerk	  

Contact	  moment	  
ouders	  

Allen	  tijdens	  formele	  
momenten	  en	  via	  mail	  
en	  telefoon	  verkeer.	  

Idem,	  betrekken	  bij	  
(na-‐)schoolse	  
activiteiten.	  

Grote	  betrokkenheid	  
bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
de	  leerling	  door	  
deelname	  aan	  het	  
schoolprogramma,	  
levend	  groei-‐
/kerndocument	  -‐	  
portfolio	  -‐	  en	  ruimte	  
voor	  continue	  -‐	  2x	  p.w.	  
met	  lln,	  tweewekelijks	  
met	  ouders	  -‐
contactmomenten.	  

	  

	   	  



Verklarende	  woordenlijst	  en	  visie	  onder	  de	  visie	  

¹	  Mensvisie:	  Grondslag	  om	  te	  interacteren	  met	  leerlingen	  is	  vanuit	  een	  bepaalde	  visie	  op	  mensbeeld	  
opgebouwd.	  De	  holistische	  mensvisie	  gaat	  uit	  van	  het	  kijken	  naar	  mens	  als	  geheel,	  dat	  voorbij	  gaat	  
aan	  de	  psychoanalyse	  (Freud)	  op	  zichzelf	  staand	  en	  ook	  het	  onderbewuste	  (Jung)	  meeneemt.	  Het	  
holistisch	  denken	  vraagt	  van	  leraren	  het	  serieus	  nemen	  van	  het	  eigen	  exploratieproces,	  waarbij	  het	  
omgaan	  met	  spanningen,	  angsten	  en	  conflicten	  een	  reëel	  gegeven	  is.	  De	  kwaliteit	  van	  leven	  staat	  
centraal	  en	  vindt	  bedding	  in	  het	  biografisch	  verleden	  van	  leraar	  én	  leerling.	  Alle	  systemen	  worden	  
gezien,	  gehoord	  en	  meegenomen.	  Een	  probleem	  wordt	  in	  een	  bredere	  context	  geplaatst	  en	  
waardoor	  er	  inzicht	  ontstaat	  van	  de	  aanleiding	  c.q.	  oorzaak.	  Een	  praktische	  uitwerking	  van	  holistisch	  
handelen	  is	  een	  leerlingbespreking	  vanuit	  een	  ervaringsreconstructie	  (Van	  Herpen	  &	  Van	  Grunsven,	  2009).	  

'Kinderen	  kennen	  zichzelf	  het	  beste,	  maar	  kiezen	  niet	  per	  se	  het	  beste	  voor	  zichzelf...'	  Charlotte	  Vis	  

De	  ecologische	  mensvisie	  gaat	  uit	  van	  een	  totale	  verbinding	  en	  beïnvloeding	  in	  een	  brede	  
opvoedcontext	  waarbij	  het	  draait	  om	  de	  verhouding	  en	  relatie	  tussen	  leerling	  en	  leraar.	  Het	  gaat	  
over	  conceptueel	  kunnen	  denken	  over	  de	  pedagogische	  omgeving	  waarin	  leerlingen	  opgroeien.	  De	  
school	  staat	  ten	  dienste	  van	  het	  leven.	  Maar	  ook	  over	  de	  opvoedkundige	  en	  ortho-‐didactische	  taken	  
van	  de	  leraar.	  Een	  grote	  rol	  is	  weggelegd	  voor	  sociale	  interactie	  en	  het	  komen	  tot	  consent.	  Het	  gaat	  
over	  verantwoordelijkheden	  nemen	  voor	  je	  eigen	  handelen	  waardoor	  er	  acceptatie	  bij	  leerlingen	  
ontstaat	  om	  de	  leraar	  als	  opvoeder	  in	  te	  sluiten.	  ‘Het	  kind	  is	  van	  zichzelf,	  maar	  heeft	  anderen	  nodig	  
om	  zichzelf	  te	  ontwikkelen.’	  (Van	  Herpen,	  2013)	  Een	  ecologische	  en	  growth	  mindset	  (Dweck,	  2011)	  betekent	  
o.a.	  denken	  in	  kansen	  in	  plaats	  van	  problemen,	  perspectief	  nemen,	  wederzijdse	  interactie	  zonder	  
concepten	  (=	  denken)	  en	  (voor)oordelen	  en	  leren	  van	  elkaar	  (apprenticeship).	  Voorbeelden	  met	  een	  
ecologische	  grondslag:	  Vreedzame	  School,	  Geweldloos	  Communiceren	  en	  Time-‐Out	  &	  Switch	  

	  

²	  Psychologische	  basisbehoeften	  (Deci	  &	  Ryan,	  1985):	  Wanneer	  een	  leerling	  gerichtheid	  kan	  creëren	  op	  
groei	  en	  natuurlijke	  ontwikkeling	  zal	  er	  sprake	  dienen	  te	  zijn	  van	  de	  drie	  psychologische	  
basisbehoeften,	  behoefte	  aan	  autonomie	  (de	  ruimte	  en	  vrijheid	  om	  te	  laten	  zien	  wie	  je	  bent	  en	  je	  
eigen	  handelen	  te	  sturen),	  relatie	  (in	  contact	  zijn	  met	  anderen,	  interactie	  en	  verbinding	  voelen)	  en	  
competentie	  (laten	  zien	  wat	  je	  kunt,	  pad	  naar	  meesterschap).	  Wanneer	  aan	  deze	  drie	  behoeften	  
wordt	  voldaan	  zal	  er	  motivatie	  ontstaan,	  inzet	  en	  zin	  in	  leren	  en	  dat	  vanuit	  een	  positief	  welbevinden.	  

‘Je	  hebt	  een	  goede	  relatie	  nodig	  om	  autonomie	  te	  verlenen.’	  -‐	  Marcel	  van	  Herpen	  

Als	  leraar	  betekent	  dit	  voor	  je	  handelen	  dat	  -‐	  naast	  kennis	  en	  voorleven	  van	  de	  psychologische	  
basisbehoeften	  -‐	  je	  jouw	  taal	  en	  verantwoordelijkheden	  aanpast	  en	  afstemt	  met	  de	  leerling.	  
Concreet:	  Naast	  instructies	  beschikbaar	  zijn	  binnen	  de	  tijd-‐ruimte-‐criteria	  die	  is	  geboden.	  Volledig	  
aanwezig	  zijn,	  los	  durven	  laten,	  vertrouwen	  op	  de	  intrinsieke	  motivatie	  van	  de	  leerling	  en	  een	  stap	  
terug	  durven	  zetten	  waardoor	  ruimte	  voor	  ontwikkeling	  plaats	  kan	  vinden.	  Ook	  de	  vrijheid	  die	  een	  
leerling	  krijgt	  zal	  volledig	  gekoppeld	  dienen	  te	  zijn	  aan	  de	  verantwoordelijkheid	  die	  de	  leerling	  draagt.	  

	  

³	  Welkom	  voelen:	  Om	  je	  jezelf	  als	  leerling	  welkom	  te	  voelen	  is	  het	  van	  belang	  dat	  iedereen	  binnen	  de	  
groep	  wordt	  ingesloten,	  verbondenheid	  als	  antwoord.	  Wanneer	  je	  jezelf	  verbonden	  voelt,	  zal	  je	  jezelf	  



maar	  ook	  anderen	  en	  je	  omgeving	  niet	  beschadigen.	  Mensen	  die	  niet	  verbonden	  maar	  ontkoppeld	  
zijn,	  zullen	  eerder	  iets	  doen	  wat	  wij	  als	  samenleving	  liever	  niet	  hebben.	  Ontkoppeling	  in	  het	  
onderwijs	  werkt	  demotiverend,	  de	  leerling	  wordt	  niet	  gezien	  en	  gehoord	  en	  zal	  uiteindelijk	  leiden	  tot	  
destructief	  -‐	  internaliserend	  (depressie/automutilatie)	  of	  externaliserend	  (delinquent,	  ge-‐de-‐linkt)	  -‐	  
gedrag.	  Het	  zal	  een	  druk	  leggen	  op	  de	  relatie,	  die	  binnen	  de	  drie	  basisbehoeften	  zo’n	  essentiële	  rol	  
heeft!	  

‘Buitensluiten	  wordt	  in	  het	  onderwijssysteem	  georganiseerd	  en	  in	  stand	  gehouden!’	  

Ontkoppelen	  is	  een	  onderdeel	  van	  het	  -‐	  aangeleerde?	  -‐	  menselijk	  gedrag.	  Het	  gaat	  over	  
tegenstellingen,	  over	  erbij	  -‐	  of	  bij	  elkaar	  -‐	  horen	  en	  gescheiden	  (willen)	  zijn	  (Stevens,	  2002).	  Specifiek	  in	  
het	  onderwijs	  gaat	  het	  over:	  spijbelen,	  pesten,	  onvoldoendes	  uitdelen,	  leerlingen	  eruit/naar	  huis	  
sturen,	  leerlingen	  op	  de	  gang	  zetten	  die	  daar	  andere	  leerlingen	  storen,	  straf	  geven,	  dreigen,	  niet	  
luisteren	  en	  leerlingen	  reduceren	  tot	  een	  cijfer.	  Zo	  maar	  wat	  voorbeelden	  van	  uitingen	  op	  
gedragsfactoren	  waarbij	  de	  leraar	  vanuit	  angst	  -‐	  vertaald	  naar	  controle	  -‐	  niet	  in	  het	  moment	  handelt,	  
maar	  een	  perceptie	  wordt	  geprojecteerd.	  

	  

Belangrijke	  begrippen	  

Innerlijk	  kompas	  zie	  boek	  pedagogische	  tact	  

Full	  partnership:	  Samen	  is	  een	  kernwaarde	  binnen	  Stichting	  Driespan	  en	  staat	  ook	  centraal	  binnen	  de	  
missie	  van	  Koraalgroep.	  Leraar	  en	  leerling	  zijn	  full	  partners	  in	  leren.	  De	  een	  kan	  niet	  zonder	  de	  ander	  
en	  dus	  een	  voorwaarde	  om	  tot	  leren	  te	  komen.	  Samen	  zijn	  ze	  verantwoordelijk	  voor	  het	  proces	  en	  
resultaat,	  wel	  op	  verschillende	  wijzen.	  Een	  goede	  relatie	  en	  evenwaardige	  samenwerking	  vraagt	  om	  
actieve	  leerlingen	  die	  hun	  leraar	  informeert	  over	  wat	  zij	  nodig	  hebben	  en	  terugkoppelen.	  Vanuit	  de	  
leraar	  vraagt	  dit	  om	  aanvaarden	  en	  verstaan.	  

Competentie:	  Leerlingen	  weten	  dat	  ze	  van	  elkaar	  verschillen.	  Als	  leraar	  is	  het	  niet	  nodig	  om	  deze	  
verschillen	  (lees:	  competenties)	  te	  benadrukken.	  Het	  geforceerd	  structureren	  van	  de	  
onderwijsomgeving	  'zuigt'	  energie	  en	  als	  leraar	  maak	  je	  leerlingen	  niet	  tot	  gelijkwaardige	  partners	  die	  
zelf	  kunnen	  nadenken.	  Concreet,	  door	  een	  'zwakkere'	  naast	  een	  'sterke'	  te	  zetten	  zeg	  je	  eigenlijk	  'jij	  
bent	  zwak'	  en	  'jij	  bent	  sterk'.	  Het	  woord	  'competenties'	  impliceert	  een	  vaste	  toestand.	  Om	  uit	  te	  gaan	  
van	  de	  wil	  bekwaam	  te	  worden	  is	  het	  uitnodigen	  van	  leerlingen	  van	  belang:	  'Er	  zijn	  leerlingen	  die	  wat	  
minder	  goed	  zijn	  in	  ...	  en	  die	  het	  wel	  graag	  willen	  leren.	  Willen	  deze	  leerlingen	  iemand	  zoeken	  
waarvan	  ze	  ...	  beter	  willen	  leren.'	  	  

‘facilitator’	  en	  coach:	  Een	  leraar	  is	  de	  afgelopen	  eeuwen	  geworden	  tot	  kennisoverdrager.	  KAIZEN,	  
LEARNING	  BY	  DOING,	  facilitator	  (PSO,	  praktijk,	  curriculum	  visueel)	   coach	  (leiden	  door	  te	  volgen)-‐
uitwerken	  	   	  
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