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SPECIAL - DE LERAAR CENTRAAL

5. 

“DEZE JONGEREN 
ZIEN GROEIEN
IS HET MOOISTE WAT ER IS”
Op het Schoonhovens College volgen twaalf 
leerlingen met een extra ondersteuningsvraag 
kleinschalig, passend en thuisnabij onderwijs 
in de ‘leerroute plus’, kortweg de plusklas 
genoemd. Voorwaarde voor een plaats in de 
plusklas is dat de leerling een TLV heeft en in 
staat is om een vmbo b/k diploma te halen. De 
plusklas wordt gerund door een klein team van 
vier docenten3. Drie van hen werken van het 
begin af aan in de plusklas en vertellen wat er 
zoal komt kijken bij dit werk: Petra de Bruijn, 
Nick van de Wiel en Gerard Heppenhuis.

Dat leerlingen met een TLV zo’n dertig 
kilometer moeten reizen om een vmbo basis- of 
kaderdiploma te halen, is ongewenst en is geen 
‘thuisnabij’ onderwijs te noemen. Daarom besloot 
het Schoonhovens College om een speciale klas 
op te zetten voor deze leerlingen. Of om precies 
te zijn: voor leerlingen met een vso-advies, die 
qua gedrag geen gevaar vormen voor de (sociale) 
veiligheid in de reguliere school en die een 
gerede kans hebben om een vmbo-diploma te 
halen. Dit schooljaar – het tweede bestaansjaar 
– telt de plusklas 12 leerlingen uit verschillende 
leerjaren en met verschillende vmbo-profielen.

IN HET KORT

Kort samengevat werkt het als volgt: de 
plusklasleerlingen zijn allemaal gekoppeld aan 
een mentorklas. Als de leerlingen starten in de 
plusklas, blijven ze de eerste weken in deze klas. 
Gaat dit goed, dan volgen ze, met een begeleider, 
lessen in hun mentorklas. Gaandeweg wordt 
dit uitgebreid. De bovenbouwleerlingen volgen 
alle praktijkvakken met hun mentorklas, zo 
nodig vergezeld door een plusklasdocent. De 
avo-lessen krijgen de leerlingen in de plusklas. 
Deze worden gegeven door de plusklasdocenten, 
die daarbij worden aangestuurd door de 
vakdocenten. Inzet is dat de leerlingen 
gaandeweg steeds meer reguliere lessen gaan 
volgen. Hier wordt in kleine stapjes aan gewerkt.

Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en 
sociale vaardigheden. De leerlingen krijgen 
lessen Rots en Water, volgen de TOPs training 
en krijgen zo nodig motorische remedial 
teaching (MRT). Verder maakt het team 
gebruik van de expertise van een psycholoog, 
die is gespecialiseerd in begeleiding van 
cluster 4-leerlingen, en van de ‘begeleider 
passend onderwijs’ van de school. De 
plusklasdocenten onderhouden het contact 
met ouders. Iedere plusklasdocent heeft 

3.  De eindverantwoordelijke van de plusklas is Brenda Walter, afdelingsleider lwoo/zorgcoördinator. 
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een ‘eigen groepje leerlingen’ voor wie hij/
zij de contacten onderhoudt met ouders, 
hulpverleners en de andere docenten.

100% ONDERWIJS OP MAAT

Wie het bovenstaande tot zich laat 
doordringen, realiseert zich dat het werk van 
de plusklasdocent er totaal anders uitziet dan 
het werk van ‘reguliere’ docenten. Ze hebben 
niet alleen te maken met leerlingen met zware 
ondersteuningsbehoeften, het gaat ook nog 
eens om leerlingen van verschillende leeftijden 
die verschillende profielen volgen. Bovendien 
verzorgen deze docenten, bijgestaan door de 
avo-docenten, de lessen van alle avo-vakken.

“Dit is echt voor honderd procent onderwijs 
op maat”, zegt De Bruijn. “We maken voor alle 
leerlingen een individueel lesrooster en een 
eigen huiswerkplanner en elke leerling krijgt 
ondersteuning en begeleiding op maat. We zijn 
meestal met twee docenten in de groep. Elke 
ochtend bespreken we aan de hand van het 
individuele lesrooster samen met de leerlingen 
wat ze deze dag gaan doen. We beginnen om 8 
uur, eerder dan de andere klassen, omdat het 
dan nog rustig is in het gebouw en omdat onze 
leerlingen dan even tijd hebben om met een 
kopje thee erbij hun verhaal te doen. Ze maken 
hun hoofd leeg voordat ze aan het werk gaan.”

ALLES UIT DE KAST

Onderwijs en begeleiding op maat geven; 
daar draait het dus om in het werk van de 
plusklasleraren. En dat vraagt veel van hen, 
temeer daar het hier gaat om jongeren met een 
gecompliceerde problematiek. Maar juist dat 
maakt hun werk zo mooi, vinden deze docenten. 
“Het allerbelangrijkste is dat je affiniteit hebt 
met deze jongeren, dat je er feeling voor hebt 
om met ze om te gaan”, zegt Van de Wiel. “Als je 
kunt bewerkstelligen dat ze succes ervaren, dan 
zie je ze groeien; dat is het mooiste wat er is.”

Om dat te bereiken halen de docenten alles uit 
de kast, vertelt De Bruijn. “We zetten daarvoor 
allerlei ondersteunende instrumenten in, zoals 
een gevoelsthermometer, een time-timer, een 
wiebelkussen of oortjes die leerlingen kunnen 
indoen om omringende geluiden te dempen. 
Ook voeren we veel individuele gesprekken en 
vliegen we de experts in als dat nodig is. We 
bedenken steeds nieuwe manieren om ervoor 
te zorgen dat elke leerling optimaal kan leren.”

Naast affiniteit met de doelgroep, beschikken 
deze docenten over specifieke kennis en 
vaardigheden. Zelf noemen ze flexibiliteit, 
geduld, structuur en duidelijkheid bieden als 
essentiële eigenschappen en vaardigheden. 
Maar ook hebben ze verschillende scholingen 
gevolgd, bijvoorbeeld Rots en Water, omgaan 
met autisme of slechtnieuwsgesprekken voeren. 
“We kunnen aangeven als we behoefte hebben 
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aan een bepaalde professionalisering”, vertelt 
Heppenhuis. “Maar we leren ook al werkende 
heel veel van elkaar. Het was ook heel leerzaam 
om te gaan kijken op een cluster 4 school. Dat 
heeft ons ervan bewust gemaakt dat we hier 
echt iets bijzonders hebben neergezet.”

SAMENWERKEN MET 
REGULIERE DOCENT

Wie denkt dat de plusklasdocenten een eilandje 
vormen binnen de school, heeft het mis. De 
directie wordt geïnformeerd over de voortgang 
van de leerlingen, denkt mee en adviseert. 
Ook werken de plusklasdocenten intensief 
samen met de andere docenten. Die moeten 
immers de leerstof en de toetsen aanleveren en 
krijgen in hun lessen te maken met instromende 
plusklasleerlingen. Dit vereist openheid en 
flexibiliteit van de docenten, zegt De Bruijn: 
“Omdat wij zelf de avo-vakken onderwijzen, 
vragen we aan de vakdocenten of zij ons inzicht 
willen geven in hun lesstof, hun aanpak en hun 
planning. En de praktijkdocenten weten dat 
wij met instromende leerlingen meekomen en 
dus meekijken in hun lessen. We vonden het 
spannend hoe dit bij docenten zou vallen, maar 
ze hebben het heel positief opgepakt. Dat is 
fantastisch, want zonder de medewerking van 
de docenten kunnen we dit niet zo neerzetten.”

De positieve opstelling van het docententeam 
heeft onder meer te maken met het feit dat 
iedereen ziet dat de leerlingen veel baat 
hebben bij de plusklas. Ook de ouders zijn 
enthousiast, vertelt Van de Wiel: “Ouders 
zien dat we echt alles op alles zetten 
om hun kind over te laten gaan naar het 
volgende jaar. Dat waarderen ze enorm.”

TIPS

•  Stel voor de plusklas een team samen van 
docenten die affiniteit hebben met leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoeften.

•  Geef het plusklasteam mogelijkheden 
om specifieke expertise in te zetten.

•  Ga met het plusklasteam kijken 
bij een cluster 4 school.

MEER INFORMATIE

Brenda Walter
wal@schoonhovenscollege.nl
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