
6. “Tijd om het speciaal 
onderwijs als aparte 
setting op te heffen?” 
Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen van het 
Kentalis Compas College (vso, cluster 2) kunnen praktijkonderwijs en vmbo volgen 
in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op 
een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs. Afspraken zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst van de twee scholen en de gemeente Oss. Erik 
Schraven is directeur van het Kentalis Compas College. “We zien dat leerlingen veel 
zelfstandiger worden, en zich veel gemakkelijker bewegen in de reguliere groep.”

Vanwege een aantal ontwikkelingen voerde het 
Kentalis Compas College in 2015 een sterkte-
zwakteanalyse uit: het aantal vso-leerlingen nam 
af, het vmbo-curriculum werd vernieuwd, en de Wet 

passend onderwijs werd ingevoerd. Volop redenen 
voor bezinning op de toekomst. Op basis van de 
uitkomst van deze SWOT-analyse en de ontwikkelde 
visie op inclusief onderwijs besloot de school om 
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vervolgonderwijs. “Maar ook de reguliere leerlingen 
hebben baat bij de samenwerking tussen de scholen”, 
stelt Schraven. “Ook voor hen geldt dat inclusief 
onderwijs hen beter voorbereidt op en toerust voor de 
participatiemaatschappij.”

Met name ouders van de vso-leerlingen die naar het 
praktijkonderwijs gingen, vonden het aanvankelijk 
erg spannend. Ze waren gewend aan een school met 
ongeveer honderd leerlingen en waren bang dat hun 
kind op zo’n grote school (250 leerlingen) niet de 
juiste ondersteuning zou krijgen. “De praktijkschool 
heeft voor de ouders van deze leerlingen een traject 
georganiseerd waarin ze kennis hebben gemaakt 
met de werkwijze van de reguliere school”, vertelt 
Schraven. “Ze zijn meegenomen naar de school om 
alles te bekijken en mensen te bevragen: hoe ziet de 
zorgstructuur eruit? Hoe worden leerlingen begeleid? 
Dat heeft bij veel ouders de zorgen verminderd 
of weggenomen. Uit een onderzoek dat we vorig 
schooljaar onder ouders hebben uitgevoerd, blijkt 
dat ouders nu zeer tevreden zijn: de vmbo-ouders 
waarderen de samenwerking met een 8,1 en de pro-
ouders met een 8,5.”

UITDAGINGEN

Naast de positieve opbrengsten van de 
samenwerking, waren er ook de nodige hobbels. 
Deze komen vooral voort uit de wet- en regelgeving, 
vertelt Schraven. “Aanvankelijk belemmerde de 
wet inclusief onderwijs, onder andere doordat er 
slechts een beperkt aantal lesuren in symbiose mag 
worden gegeven. Gelukkig heeft de minister met 
een nieuwe beleidsmaatregel nu een zogenaamde 
‘experimentenregel’ opgenomen waarmee de 
mogelijkheden wat zijn verruimd. We gaan 
onderzoeken hoe we hiervan gebruik kunnen maken. 
Goed nieuws dus!”

Het meest schrijnende obstakel vindt Schraven het 
verschil in cao tussen de Kentalisdocenten, die onder 
de cao PO vallen, en de reguliere docenten. De 
docenten die onder de cao PO vallen, verdienen 
minder, moeten meer uren voor de klas staan en 

hebben een zwaardere administratieve last. Voor 
hen is de werkdruk dus hoger.

Het weerhoudt Schraven niet om de ingeslagen weg 
te vervolgen. “We proberen nu ook voor de dove 
leerlingen een vergelijkbare constructie te organiseren. 
Naar mijn persoonlijke mening moeten we uiteindelijk 
het speciaal onderwijs als gescheiden setting 
opheffen. Natuurlijk blijft speciale ondersteuning 
nodig, maar ik weet zeker dat het kan en dat alle 
leerlingen baat hebben bij inclusief onderwijs.”

TIPS

•  Formuleer een gezamenlijke visie op inclusief 
onderwijs.

•  Investeer in samenwerking tussen de teams van 
de verschillende scholen.

•  Neem ouders mee in het proces.

MEER INFORMATIE 
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intensief te gaan samenwerken met een reguliere 
partner met dezelfde visie: Het Hooghuis in Oss. Inzet 
van de samenwerking is dat slechthorende leerlingen 
en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis in de 
reguliere school een groot deel van het onderwijs 
kunnen volgen.

SPANNEND

De pilot met twee vmbo-klassen verliep zeer 
positief. “Dat ging zo goed,” vertelt Schraven, “dat 
we na een half jaar al besloten om dit voor alle 
Kentalisleerlingen in vmbo en praktijkonderwijs in te 
voeren. De eerste leerlingen die naar de reguliere 
school gingen, vonden het heel erg spannend. 
Om het zo veilig mogelijk te maken, hadden we 
dan ook allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, 
bijvoorbeeld een aparte pauzeruimte. Maar het 
mooie was dat die ruimte maar een paar dagen is 
gebruikt. De leerlingen gingen al heel snel op in het 
reguliere.”

Doordat het Kentalis Compas College is 
ondergebracht in het gebouw van Het Hooghuis, 
zijn de drempels letterlijk en figuurlijk laag. De 
Kentalisleerlingen volgen de praktijkvakken samen 
met de reguliere leerlingen. Om de leerlingen 
goed te ondersteunen, is hierbij naast de reguliere 
docent ook een docent van Kentalis aanwezig. De 
theorievakken volgen de leerlingen meestal in een 
vso-groep, al zijn er ook bovenbouwleerlingen die 
reguliere theorielessen volgen. “Het is onderwijs 
op maat”, zegt Schraven. “Er zijn bijvoorbeeld 
ook Kentalisleerlingen die helemaal overstappen 
op regulier onderwijs met ambulante begeleiding. 
Omdat ze binnen dezelfde school blijven en de 
ambulante begeleiders al kennen, gaat dat meestal 
heel soepel.”

LEREN VAN ELKAAR

De scholen hebben de afgelopen jaren steeds 
meer zaken afgestemd of geïntegreerd. Zo is er een 
gemeenschappelijke visie geformuleerd, zijn er een 

gedeeld curriculum en een gedeelde cultuuraanpak, 
worden het aanbod en de lessentabellen op elkaar 
afgestemd en zijn er gezamenlijke studiedagen. 

De vso-leraren hebben er zelf voor gekozen om ‘mee 
te gaan’ naar de reguliere school, maar alle leraren, 
zowel van het vso als van de reguliere school, moesten 
eraan wennen. Met name twee interventies hebben 
de integratie op teamniveau bevorderd. Allereerst zijn 
in een traject ‘zelfsturing’ onder meer de kwaliteiten 
van leraren in beeld gebracht. Resultaat is dat leraren 
worden ingezet op hun kwaliteiten, zoveel mogelijk 
zelfsturend werken en veel verantwoordelijkheid 
krijgen in de uitvoering. Daarnaast zijn er 
synergietrajecten, waarin leraren van de twee scholen 
samenwerken, samen vergaderen en van elkaar leren 
op studiedagen, in werkgroepen en door lesbezoeken.

Schraven ziet dat leraren veel van elkaar leren. 
“De mensen van het vso zijn bijvoorbeeld heel sterk 
in het directe instructiemodel en het pedagogisch 
handelen. Ze hebben daarvan op een studiedag 
demonstraties gegeven. Zij leren op hun beurt van 
reguliere docenten om wat minder beschermend met 
de leerlingen om te gaan.”

MEER KANSEN

De effecten op de vso-leerlingen zijn zeer positief. 
Zij worden zelfstandiger en bewegen zich steeds 
makkelijker in de reguliere groep. Hoewel de 
vso-leerlingen speciale ondersteuning krijgen, 
is het verschil tussen reguliere leerlingen en 
Kentalisleerlingen in veel situaties niet meer zichtbaar. 
“Doordat zij zich kunnen spiegelen aan een 
bredere ‘copinggroep’, voelen ze zich minder een 
uitzondering”, zegt Schraven. “Dat heeft een positieve 
invloed op hun gedrag, hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling en op hun weerbaarheid.”

Daarnaast vergroot de samenwerking de kansen 
van de Kentalisleerlingen. Doordat ze nu gebruik 
kunnen maken van het brede aanbod in het 
reguliere onderwijs, is de kans immers groter dat ze 
uitstromen naar een passende werkplek of passend 3130


