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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL

3. 
IN EEN

BETER ELFTAL 
GA JE 

BETER VOETBALLEN
Op het Teylingen College KTS in Voorhout is 
er voor basis- en kaderleerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben aan ieder leerjaar 
een symbioseklas gekoppeld. Deze leerlingen 
volgen de praktijkvakken in de reguliere klas. 
Hermen Verbaas, teamleider ondersteuning 
op het KTS, en beleidsadviseur Maaike Swart 
ontwikkelden de aanpak. “De verbinding met de 
reguliere klas is essentieel.”

Het begon in 2013 met één symbioseklas, die was 
gekoppeld aan het derde leerjaar. Gaandeweg 
is het aantal symbioseklassen uitgebreid en 
nu heeft elk leerjaar er eentje. Leerjaar 3 heeft 
volgend schooljaar zelfs twee symbioseklassen, 
omdat de school zich strak houdt aan de 
afspraak dat een symbioseklas maximaal 12 
leerlingen telt en er 16 aanmeldingen waren.

BEROEPSWENS

Dat er wat dat betreft geen water bij de wijn 
wordt gedaan, heeft te maken met de doelgroep: 
leerlingen die behoefte hebben aan structuur, 
voorspelbaarheid, rust, regelmaat en duidelijke 
afspraken. Swart: “We komen tegemoet aan 
deze behoeften door de klassen niet groter te 
maken dan 12 leerlingen, de theorielessen aan te 
bieden in een vast lokaal, en een beperkt aantal 
docenten in te zetten: de mentor geeft meerdere 
vakken en de andere docenten geven zoveel 
mogelijk twee vakken. De symbioseleerlingen 

worden individueel gecoacht. Het is dan ook een 
voorwaarde dat de leerlingen coachbaar zijn. 
Dat houdt in dat ze moeten kunnen reflecteren 
en dat ze enig probleembesef hebben.”

Een andere belangrijke voorwaarde voor toelating 
in een symbioseklas is dat de leerling een 
beroepswens heeft. Doel van de symbioseklassen 
is namelijk dat de leerlingen een vmbo-diploma 
halen. Verbaas: “Natuurlijk kunnen leerlingen na 
de eerste twee jaar ook certificaten halen, maar 
dat is niet de leerweg die we met deze klassen 
voor ogen hebben. Met een vmbo-diploma basis 
of kader doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 van het 
mbo: dat is het beoogde uitstroomperspectief. 
Daarom is het heel belangrijk dat de leerlingen 
graag voor een beroep willen leren en dat ze 
daartoe in staat zijn. Om de drempel tussen 
symbioseklas en mbo te verlagen, bieden we 
in samenwerking met twee roc’s het eerste jaar 
van mbo 2 aan in ons eigen schoolgebouw.”

AANPASSINGEN

De symbioseleerlingen volgen de praktijkvakken 
– zo nodig met aanpassingen – in de reguliere 
klas. Wát er wordt aangepast, is in de eerste 
plaats afhankelijk van de behoeften van de 
leerling, maar ook van de beroepsrichting. Deze 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker 
meedraaien in de praktijklessen techniek dan in 
de horecalessen, zo heeft de ervaring geleerd. 
“Bij techniek is er een duidelijke structuur”, 
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zegt Verbaas. “De leerlingen voeren individueel 
opdrachten uit volgens een ‘werkbriefje’ met de 
stappen die de leerling moet doorlopen. Maar bij 
horeca worden leerlingen anders aangestuurd. 
Daar wordt meer in een klassensetting gewerkt, 
is er minder voorgestructureerd en zijn er vaak 
meer prikkels. Daarom werken we bij horeca 
wel eens met een kleinere klas of worden de 
symbioseleerlingen in duo’s of trio’s aan een 
reguliere klas gekoppeld. We zijn nog aan het 
schaven en schuren om te kijken hoe we deze 
leerlingen in de horecalessen het beste kunnen 
ondersteunen. Voorop staat dat het maatwerk is.”

Het onderwijsprogramma wordt overigens 
niet aangepast; de symbioseleerlingen volgen 
dezelfde vakken en nemen deel aan alle 
onderdelen van het reguliere curriculum, zoals 
stages en de werkweek, vertelt Swart. “Wel 
hebben we voor de werkweek een alternatief 
programma, omdat niet alle leerlingen het prettig 
vinden om te blijven slapen.” “Het is echt een 
tussenvorm van vso en regulier”, vat Verbaas 
samen. “We gebruiken de goede dingen uit het 
speciaal onderwijs in een reguliere setting. 
We zien dat dit deze leerlingen veel brengt. 
In een beter elftal ga je beter voetballen.”

EXPERTS

Ten behoeve van de begeleiding van de 
symbioseleerlingen worden, naast de mentor 
die extra uren krijgt, experts ingezet. Zo 

is er een pedagogisch medewerker die de 
leerlingen volgt en die fungeert als eerste 
opvang bij incidenten of als de leerling stoom 
moet afblazen. “Zij kent alle leerlingen, is 
sterk gericht op de relatie en werkt nauw 
samen met de mentoren”, vertelt Verbaas. 
“Daarnaast wisselen we expertise uit met de Leo 
Kannerschool en een vso-school, onder andere 
om snel te kunnen schakelen en stroperige 
procedures te voorkomen. We hebben met deze 
partners bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt 
voor het geval het toch niet lukt, zodat de 
leerling snel elders kan worden geplaatst en het 
onderwijs doorgang kan vinden. Want ondanks 
de zorgvuldige intake, een warme overdracht 
en een proefweek voor zij-instromers, blijkt 
soms dat de symbioseklas toch niet de meest 
passende plek is. Het blijft mensenwerk.”

Ook de samenwerking met jeugdhulp wordt 
geïntensiveerd. Vanaf volgend schooljaar is 
er twee dagen per week een psycholoog in de 
school. Dit is een pilot van een jaar, die wordt 
gefinancierd door zes gemeentes. Verbaas en 
Swart hebben er hoge verwachtingen van. “We 
hebben per jaar ongeveer 12 tot 15 jongeren 
die behandeling nodig hebben”, zegt Swart. 
“Het is voor deze leerlingen en voor hun ouders 
heel prettig als dat op school kan gebeuren. 
We kunnen als school veel maatwerk leveren, 
maar we richten ons op onderwijs. Dat is ook 
het succes van symbiose, dat de ondersteuning 
in principe in de klas wordt gegeven. Maar er 
zijn leerlingen die meer nodig hebben. Daar 
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gaat de psycholoog zich op richten. We hebben 
sinds kort, net zoals in het speciaal onderwijs, 
ook een commissie van begeleiding.”

PITTIG

De inzet van experts is belangrijk en noodzakelijk, 
maar het moet vooral gebeuren in de klas. 
“Wij zijn een school met veel structuur,” zegt 
Verbaas, “dus in principe past deze aanpak 
heel goed bij onze school en bij onze docenten. 
De meeste reguliere docenten vinden het leuk 
dat ze deze leerlingen in de klas hebben, maar 
geven ook aan dat ze het best pittig vinden. 
De ondersteuning van reguliere docenten is 
dan ook een aandachtspunt. Vanaf volgend 
schooljaar krijgen de symbiosedocenten een 
vaste coach. Het samenwerkingsverband biedt 
eens in de twee jaar de mogelijkheid om de 
Master SEN te volgen, en een aantal docenten 
heeft dat inmiddels gedaan. Ook organiseren 
we elk jaar een aantal scholingsmomenten voor 
docenten. Het is heel belangrijk dat docenten 
goed worden toegerust om deze leerlingen in 
de les structuur en ondersteuning te bieden.”

TIPS

•  Zet de symbioseklassen stap voor stap 
op en zorg voor een ‘proeftuin’.

•  Zorg voor verbinding met externe 
partners als jeugdzorg en vso.

•  Sta voor je keuzes en geef niet te snel op.

MEER INFORMATIE

Hermen Verbaas
h.verbaas@teylingen-college.nl 

Maaike Swart
m.swart@swvduinenbollenstreek.nl
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