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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL

6. 

“IK HEB HET JE 
GEZEGD!”

Op vmbo Sint Ursula, in het Limburgse 
Heythuysen, draait al ruim tien jaar een bijzonder 
project: de syntheseklas. Leerlingen die vroeger 
voorbestemd leken voor het speciaal onderwijs, 
halen daar nu een vmbo-diploma. Rik Hermans en 
Robbert Schoester hebben het project onder hun 
hoede en leggen uit hoe het komt dat deze klas 
zo succesvol is. 

De ortolaan is een schuw vogeltje. Hij laat zich 
zelden zien of horen, en dat is jammer, want 
hij heeft heel wat te bieden. Waarschijnlijk zijn 
het deze eigenschappen die ooit mede geleid 
hebben tot de naam van een school voor speciaal 
onderwijs in Midden-Limburg. Rik Hermans gaf 
er les op de locatie Heythuysen van De Ortolaan, 
en brainstormde vaak met zijn collega’s en 
de dienstdoende orthopedagogen over het 
verbeteren van de toekomstkansen van hun 
leerlingen. “Kinderen zaten daar puur op gedrag, 
konden er geen diploma of deelcertificaten 
halen”, herinnert Hermans zich. “Hartstikke 
zonde. Want er waren leerlingen bij die naar onze 
mening best naar regulier door zouden kunnen.”

Van meet af aan bestond er in Heythuysen een 
samenwerking tussen De Ortolaan en de naburige 
vmbo-school Sint Ursula. Deze samenwerking 
leidde in 2007 tot de syntheseklas. “De toenmalige 
directeur van De Ortolaan kwam met het idee en 
vroeg mij om de klas te helpen opzetten en er 
les te geven. Ik werd voor de leeuwen gegooid, 
want we moesten het wiel zelf uitvinden.” 

ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT

Maar al snel haakte de Universiteit van 
Amsterdam aan in het kader van het 
innovatieproject Durven Delen Doen van 
de VO-raad. De syntheseklas kreeg vorm. 
“Het grote idee erachter is kinderen kansen 
bieden, niets meer en niets minder. Eruit 
halen wat erin zit”, legt Hermans uit.

Aanvankelijk werden de kandidaat-leerlingen 
van de syntheseklas geselecteerd binnen 
De Ortolaan, maar sinds de invoering van 
passend onderwijs melden po-scholen uit het 
samenwerkingsverband Midden-Limburg de 
leerlingen rechtstreeks aan bij Sint Ursula. “Alle 
aangemelde leerlingen van wie we denken dat 
ze potentiële kandidaten zijn, lopen aan het 
eind van hun laatste basisschooljaar hier een 
dag met mij mee, zodat ik ze kan observeren”, 
vertelt Hermans. “Sommigen vallen dan al af, 
die denken: op zo’n school wil ik niet zitten, 
met zoveel leerlingen ... Over de pakweg 
twintig leerlingen die dan overblijven, gaan 
we met de toelatingscommissie – bestaande 
uit een teamleider, een orthopedagoog en 
mijzelf – in overleg. Alles wegen we dan 
mee: rapportages, cijfertjes, observaties. 
Ook de ouders worden natuurlijk bij de 
selectieprocedure betrokken. Zo komen we 
tot de samenstelling van de syntheseklas.”
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SCHAKELEN...

Uiteindelijk belanden zo maximaal twaalf 
leerlingen in de syntheseklas, waar ze 
gedurende de eerste twee jaar van hun 
vmbo-schoolloopbaan geleidelijk aan, vak 
voor vak, worden toegeleid naar een regulier 
vmbo-bestaan. Hermans schetst ruwweg 
het verloop: “Ik ben in de eerste maanden 
35 uur per week bij die twaalf leerlingen. 
Dan geef ik alle theorievakken en ga ik mee 
naar de praktijkvakken die door vakdocenten 
gegeven worden. Ik ben dus eigenlijk een 
soort groepsleerkracht, een verlengstuk van 
de basisschool. Dat model wordt geleidelijk 
aan afgebouwd. Je kent je leerlingen heel 
goed, en op het moment dat we met elkaar 
zien: er is groei, tijdens bepaalde lessen gaat 
het goed, dan gaan we voor het vak in kwestie 
‘schakelen’ naar de reguliere klas. In een 
vaste volgorde: tussen de herfst en de kerst 
Engels, tussen kerst en carnaval Nederlands 
en dan uiterlijk tegen mei wiskunde. Meestal 
zijn ze aan het eind van het eerste schooljaar 
voor een vak of zes, zeven geschakeld.”

...EN DOORSCHAKELEN

In het tweede jaar komen de leerlingen 
drie dagen per week in de klas bij Anke van 
Cleef en twee dagen bij Robbert Schoester. 
Laatstgenoemde geeft sinds de invoering van 
passend onderwijs in 2014 les op Sint Ursula: 

“Ik ben van oorsprong geschiedenisdocent, 
en ik geef dat vak hier ook, op de overige drie 
dagen in de week. Ik had geen ervaring met 
speciaal onderwijs, maar ze hadden iemand 
nodig om in het tweede jaar van de syntheseklas 
mentor te zijn, en dat trok me erg aan. Het was 
learning on the job, in de praktijk heb ik alles 
geleerd. In het begin vond ik het heel lastig; 
de lerarenopleiding geschiedenis was immers 
voornamelijk vakgericht en veel minder gericht op 
de pedagogiek. Je leert het in de praktijk echter 
snel, zeker met ervaren collega’s als Rik en Anke.” 

Het schakelen gaat in het tweede jaar van de 
syntheseklas gewoon door, legt Schoester 
uit: “De vakken die ze al geschakeld hebben, 
blijven ze gewoon in de reguliere klas doen. 
Geleidelijk aan schakelen ze vervolgens ook 
de overige vakken, die ik dus allemaal tot die 
tijd geef. Welk vak wanneer wordt geschakeld, 
is volstrekt individueel bepaald. Elk uur heb 
ik dus een ander groepje leerlingen in de klas: 
soms heb ik er negen, soms maar twee of drie. 
Je hebt daardoor heel veel tijd om de leerlingen 
te begeleiden. En los daarvan komen ze vanaf 
de meivakantie sowieso één keer per week 
alle twaalf terug voor de mentorles.” Vanaf 
het derde jaar zijn de syntheseklasleerlingen 
voor alle vakken geschakeld en zitten ze 
voltijd in de reguliere vmbo-klassen.
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NIET BLIJVEN PAMPEREN

Anno 2018 draait de syntheseklas tien jaar. 
In al die jaren was het aantal uitvallers op de 
vingers van één hand te tellen. Het succes is 
dus groot, geeft Hermans grif toe: “Dat merken 
we vooral aan de reactie van de ouders, als 
hun kinderen dat papiertje in handen hebben 
waarvan ze nooit gedacht hadden dat het ze 
zou lukken. Dan zien ze hoeveel zelfvertrouwen 
hun kind heeft gekregen. Want een deel van de 
kracht van het model is dat we deze leerlingen 
niet blijven pamperen: in principe moeten ze 
vanaf de derde klas hun eigen boontjes kunnen 
doppen. In het begin is dat best moeilijk. En 
vinden ze mij soms best wel een vervelende 
man. Maar vorig jaar kreeg ik van een van de 
leerlingen een afscheidscadeautje met in het 
Limburgs: ‘Ich heb ut uch gezagdj!’ – ik heb het 
je gezegd! Dat had ik hem altijd voorgehouden, 
en nu bedankte hij me met mijn eigen woorden.” 

TIPS

•  Zorg voor een veilige omgeving: een kleine 
klas met een vaste groepsleerkracht.

•  Schakel heel geleidelijk, vak voor 
vak, naar het reguliere onderwijs.

•  Pamper je leerlingen niet onnodig, maar zorg 
wel dat je ook in het derde en vierde vmbo-
leerjaar als achtervang beschikbaar bent.

MEER INFORMATIE

Rik Hermans
r.hermans@ursula.nl

Robbert Schoester
r.schoester@ursula.nl
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