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Ambitie: thuisnabij & kansrijk

• Regulier voor wie dat kan

• Speciaal voor wie meer nodig heeft

• Regulier&speciaal / speciaal&regulier→ pilot symbiose → breder-
kansrijker uitstroomperspectief

• Maatwerk-alternatieven voor wie (tijdelijk) niet (meer) kan



Kansrijk uitstroomperspectief leerling staat voorop
• Keuze regulier of speciaal of combinatie: op basis ondersteuningsbehoefte
• Opheffen kansongelijkheid door beperkt uitstroomprofiel VSO
• Meer inclusief mogelijk maken door verbinden regulier-speciaal
• 1 leerling meer scholen= (mag) meer kosten voor 1 leerling



Opzet symbioseklas vso Altra:
Clusius College

• 20-21 klas 3, leerlingen VSO → voorbereiding examen profiel Groen  

• AVO vakken op VSO, 2 dagen praktijkvakken op Clusius College

• Docent VSO gaat met klas mee. Vakdocenten Clusius verzorgen les

• Gestart met 12 Leerlingen, 6 stromen door naar klas 4 programma en 
doen als extraneus mee met examen op Clusius.

• Resultaat: 
• locatie VSO gemiddeld 95 leerlingen, als 6 diploma Groen behalen; >6% winst.
• Vragenlijsten ouders, leerling, docenten& schoolleiding (effect op 

welbevinden leerling, leereffect scholen, benutting wederzijdse expertise)



• Wie zijn wij?

• De aanleiding/noodzaak voor ons 
initiatief→

Niet voldoende aanbod-keuze in 
school 

• Wat zijn de doelen?

Basisdiploma; zelfredzaamheid; 
aanleren vaardigheden, regulier 
diploma= vergroten arbeidskansen.

Cyril Eisden (c.eisden@altra.nl)



• Wat doen we echt anders: theorie koppelen aan praktijk

• Dit vraagt meer: flexibiliteit

• We leren van elkaar:
• Bredere horizon: andere en meer mogelijkheden
• Er is ook leven buiten Altra: zijn we zelf 

overbeschermend?

• Reacties
• Leerlingen: wisselend
• Reacties ouders: positief
• Collega’s: lijken er weinig van te merken



Altra College

Dilemma’s
Hoe bepaal je welke leerling kan dit?

Wat voor alternatief bied je als het niet lukt?

Geleerde lessen / wat zien wij als kansen
Stabiel rooster is voorwaarde

Wereldbeeld leerling en docent vergroot





Clusius College



Clusius College





Bedankt voor uw aandacht!


