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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

16.  

ZO GEWOON 
MOGELIJK
Midden in het gebouw van scholengemeenschap 
Jacobus Fruytier in Apeldoorn is een vso-school 
gevestigd, waar ruim honderd cluster 4-leerlingen 
onderwijs volgen. Een constructie, die deze 
leerlingen volgens directeur onderwijs Jan 
Kloosterman en beleidsmedewerker Paulien 
Middelkoop veel oplevert. 

Het begon allemaal met de constatering dat de 
school leerlingen in huis had, die ze niet goed 
kon helpen, ook niet in de reboundvoorziening. 
Kloosterman: “We stelden vast dat deze leerlingen, 
meestal met een diagnose, gebaat waren bij speciaal 
onderwijs. Maar tegelijkertijd realiseerden we ons: 
we willen deze leerlingen niet wegsturen, omdat 
zij in onze visie zo gewoon mogelijk onderwijs 
moeten kunnen volgen, vanuit een Bijbels 
vertrekpunt. Ze wonen straks in de samenleving 
ook niet in een aparte straat of buurt. Zo ontstond 
het idee om te zoeken naar mogelijkheden om als 
reformatorische vo-school vso aan te bieden. Het 
is ons ideaal om zoveel mogelijk verschillende 
leerlingen goed onderwijs te geven waarmee we 
hen toerusten en vormen om als christen hun 
plaats in deze samenleving in te nemen. Dat 
geldt voor jongeren met en zonder diagnose.”

EXPERIMENTEERSTATUS

Het werd een lange zoektocht, met veel hobbels, 
wegversperringen en omleidingen. Jarenlang 
duurde het voordat de huidige constructie een feit 

was: midden in het gebouw van de Fruytier, waar 
praktijkonderwijs tot en met gymnasium wordt 
aangeboden, bevindt zich een vso-nevenvestiging 
van de Obadjaschool in Zwolle (cluster 4).

“Dat het zo lang heeft geduurd, had te maken met 
de wet- en regelgeving”, vertelt Kloosterman. “Want 
wat wij wilden, een vo-vso-school worden, past 
niet in de regels. En dat is kenmerkend geweest 
voor het hele proces. Vo en vso moeten gescheiden 
blijven, onder meer omdat de inspectie moet 
kunnen controleren of gelden doelmatig worden 
besteed. Ik heb daar wel begrip voor, maar het 
maakt dat we ons ideaal – integratie van vo en 
vso – niet helemaal kunnen verwezenlijken, al 
komen we daar in deze vorm een heel eind mee. 
Maar het feit dat het vso een ‘aparte’ school moet 
zijn, met een eigen bestuur, maar ook bijvoorbeeld 
een eigen ingang, wringt wel enigszins met ons 
ideaal. Het vraagt om voortdurende creativiteit.”

Hoewel de wet- en regelgeving niet meehielp, 
waren het ministerie en de inspectie wel bereid 
om met de Fruytier mee te denken. De school 
kreeg een experimenteerstatus, zodat ze kon 
onderzoeken op welke manier ze haar ideaal 
zo dicht mogelijk kan benaderen. Uiteindelijk 
bleek deze constructie de meest haalbare: 
een nevenvestiging van een bestaande so-
school binnen de muren van de Fruytier.
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SYMBIOSELESSEN

En dat geeft volop mogelijkheden om de cluster 4 
-leerlingen zo gewoon mogelijk onderwijs te laten 
volgen, zo is inmiddels duidelijk. Zij kunnen, als 
ze eraan toe zijn, zogenoemde ‘symbioselessen’ 
volgen in de reguliere afdelingen van de Fruytier. 
De Commissie voor de Begeleiding draagt zorg voor 
een zorgvuldige plaatsing van leerlingen in reguliere 
lessen. Kloosterman: “Zo kunnen deze leerlingen 
gebruikmaken van de organisatie en de faciliteiten 
van de reguliere vo-school om hun talenten optimaal 
te ontplooien. Ze kunnen de opleiding volgen die 
ze willen en aankunnen, van praktijkonderwijs 
tot gymnasium. Dat is de kracht van dit concept, 
want vso-scholen zijn vaak te klein om al die 
onderwijstypen en faciliteiten aan te bieden.”

In de symbioselessen zitten de cluster 4-leerlingen 
dus bij reguliere leerlingen in de klas. “Dat vraagt 
natuurlijk wel wat van de leraren”, zegt Middelkoop. 
“Ook hier is het uitgangspunt: zo gewoon mogelijk. 
We vragen van de docenten om niet teveel aan 
te passen. Afspraak is ook dat ze bij problemen 
niet zelf actie ondernemen, maar direct contact 
opnemen met de mentor van de cluster 4-leerling. 
Omdat alles in hetzelfde gebouw zit, zijn de 
lijnen kort en gaat dat heel gemakkelijk.”

Die korte lijnen komen ook van pas wanneer een 
leerling vastloopt in het regulier onderwijs en naar 
cluster 4 wordt verwezen of andersom, vertelt 
Middelkoop. “Doordat we in hetzelfde gebouw 
zitten en elkaar allemaal goed kennen, kunnen we, 

in afwachting van de toelaatbaarheidsverklaring, 
vanuit de bestaande zorgstructuur gemakkelijk en 
snel een tussenoplossing bedenken om de overgang 
voor de leerling te vergemakkelijken. Dat werkt heel 
goed. Een warmere overdracht is niet mogelijk!”

HELPDESKMEDEWERKER

De uitstroomcijfers en de examenresultaten laten 
zien dat de constructie vruchten afwerpt. De 
cluster 4-leerlingen komen bijna allemaal goed 
terecht en 95% zit twee jaar na uitstroom nog steeds 
op dezelfde plek. “Het was een mooie ervaring dat 
ik onlangs bij toeval een oud-leerling aan de lijn 
kreeg, toen ik de helpdesk van mijn provider belde”, 
vertelt Kloosterman. “Hij vertelde dat hij op onze 
school heel goed heeft geleerd om zelfstandig te 
werken en zijn werk te plannen, waardoor hij in het 
mbo goed kon meekomen. Dit is natuurlijk maar 
één voorbeeld, maar we zien in toenemende mate 
dat deze aanpak voor veel leerlingen werkt.”

Kloosterman is ervan overtuigd dat het succes 
onder meer is te danken aan het feit dat de school 
gebruik kan maken van de mogelijkheden die 
de vso-wetgeving biedt. Zo kunnen leerlingen in 
elk schooltype veel stage lopen, ze kunnen het 
examen over meerdere jaren verdelen en ze kunnen 
langer doen over het schooltraject, of het nu gaat 
om vmbo, havo of vwo. Ook is er meer tijd en 
expertise beschikbaar voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. “Het is nu eenmaal 
bij wet geregeld dat je deze mogelijkheden als 
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reguliere vo-school niet, of met heel veel moeite, 
kunt aanbieden. Maar voor deze groep leerlingen 
zijn dit wel hele essentiële dingen. Dus zo lang 
de wet is zoals die is, is dit een uitstekende 
constructie om cluster 4-leerlingen zo gewoon 
mogelijk optimale onderwijskansen te bieden.”

TIPS

•  Realiseer je dat je moed, creativiteit 
en veel doorzettingsvermogen moet 
hebben als je dit wilt realiseren.

•  Investeer in visievorming en draagvlak, zodat 
alle niveaus – bestuur, directie, team – op één 
lijn zitten. Je moet dan ‘als één man’ staan 
voor het gezamenlijke ideaal. Een goede en 
hechte samenwerking als team is belangrijk.

•  Realiseer je dat je de mogelijkheden die de 
vso-wetgeving biedt, nodig hebt om dit tot een 
succes te maken: veel stagemogelijkheden, de 
mogelijkheid van een verlengd schooltraject, 
en getand examen kunnen doen.

MEER INFORMATIE

Paulien Middelkoop
MdK@jfsg.nl

Jan Kloosterman
ktm@jfsg.nl
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