


In deze sessie:

❑ Korte introductie op het onderwerp
❑ Ontwikkelingen en trends, vanuit de Ontwikkelgroepen van 

scholen
❑ Leerervaringen en aandachtspunten vanuit 

• De Talentencampus Venlo (PO)
• Jacobus Fruytierschool Apeldoorn (VO)

Overzicht van ontwikkelingen en trends in de praktijk van 
samenwerking regulier-speciaal onderwijs



❑ Landelijke onderzoeken in PO (2017) en VO (2019) veel behoefte aan uitwisseling en 
van elkaar leren

❑ Ontwikkelgroepen opgezet; PO – VO – starters – SWV’n – bestuurders

❑ Inmiddels zicht op ruim 100 initiatieven samenwerking of integratie regulier-speciaal 
onderwijs

❑ We laten beknopt zien welke ontwikkelingen en trends we daar zien

❑ Maar vooral kennis laten nemen van doorontwikkeling en leerervaringen in de praktijk

❑ Daarom hier aanwezig: Frans Vullings – Talentencampus Venlo – PO

en Jacobien van Willigen- van Beijnum– Jacobus Fruytier SG Apeldoorn - VO

Introductie



❑ Omlaag brengen van hoog deelnamepercentage s(b)o – vso

❑ Huisvestingssituatie – nieuwbouw

❑ Bedrijfsvoering – krimp scholen – behoud GO-expertise

❑ Meer kansen en maatwerk voor leerlingen mogelijk maken door schotten 
tussen onderwijssoorten te verminderen

❑ Gespecialiseerd onderwijs zit ver weg; meer thuisnabij halen

❑ Stap naar inclusiever onderwijs … 

Aanleidingen / motieven voor samenwerking regulier-speciaal



❑ Aanvankelijk veel initiatieven so 3 – so 4– sbo (gespecialiseerd onderwijs - GO)

❑ Steeds vaker ook regulier bao erbij of startpunt bao met GO-expertise, ook cluster 1/2

❑ Van integratie van scholen en leerlingen (vooral so-sbo) tot co-locatie en schakelen in 
campus-formule vanuit eigen kerngroep (vooral bij so-sbo-bao)

❑ Steeds meer aandacht voor vormen van één team met verschillende achtergronden / 
expertises

❑ Naast onderwijs steeds meer andere partners; kinderopvang, kinderopvang plus, KDC’s, 
jeugdhulpgroepen / onderwijszorgklassen in de school, enz. 

❑ Instroomgroepen om (zo mogelijk) begeleid in te stromen in regulier bao

Variatie in vormen / typen van initiatieven in het PO



❑ Vaak ‘klassen in de reguliere school’ voor specifieke doelgroepen

❑ Instroom- en integratiegroepen in onderbouw vo of al in po-fase  en bij overgang 
po-vo als alternatief voor automatische doorstroom s(b)o – vso

❑ Maatwerktrajecten tussen twee scholen, met name vmbo en vso 

❑ Toenemende co-locatie speciaal-regulier bij nieuwbouw

❑ Minder volledige onderwijskundige integratie van leerlingen, wel bij 
praktijkvakken en meer in bovenbouw 

❑ Samenwerking docenten/teams vo en vso prioriteit, aanzienlijke 
cultuurverschillen en hindernissen (o.a. PTA, wegvallen middelen bij integratie)

Variatie in vormen / typen van initiatieven in het VO



❑ Belang van goed voorbereide start, draagvlak bestuur en afstemming met SWV 

❑ Van verschillende teams één team maken en werkprocessen stroomlijnen

❑ Groeperingsvormen

❑ Eén taal – één cultuur realiseren met alle betrokken partners

❑ Ouders en leerlingen nauw betrekken bij eigen traject én schoolontwikkeling 

❑ Professionalisering – deskundigheidsbevordering

❑ Leerervaringen zeer contextgebonden, toch leren van elkaar

❑ Randvoorwaarden, knelpunten en mogelijke oplossingen … inzet jeugdhulp, 
samenwerkingsovereenkomst, continuïteit financiën e.d.

Inhoudelijke aandachtspunten en leerervaringen





Vooruitblik activiteiten komend jaar:

Informatie over het ondersteuningsprogramma
• Diverse ontwikkelgroepen

• Ondersteuning op maat ( door diverse experts)

• Optekenen goede voorbeelden

• Bijeenkomst in het najaar ( dialoogsessies)

• Thematische handreikingen



Vooruitblik activiteiten komend jaar:
Lancering online-community

• Voor en door professionals

• Als deelnemer: 
➢Wat moet je doen?

➢Wat kun je doen?

➢Wat mag je doen?



Beschrijvingen praktijkvoorbeelden



We zijn nieuwgierig naar jullie plannen en wensen

Reageer op de vragen via de poll!

Poll 1 Welke situatie is van toepassing op jouw situatie?

Poll 2 Welke omschrijving past het beste bij jouw/jullie situatie?

Poll 3 Zou je gebruik willen maken van het ondersteuningsprogramma?



Informatie

• Voor meer informatie over het ondersteuningsprogramma en de praktijkvoorbeelden zie:

• Website Steunpunt Passend Onderwijs, Thema Intensieve samenwerking regulier en speciaal 
onderwijs 

• (Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs - Steunpunt Passend Onderwijs 
(steunpuntpassendonderwijs-povo.nl))

• Link naar de online community: https://spo.1sociaaldomein.nl/

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/thema/intensieve-samenwerking-regulier-en-speciaal-onderwijs/
https://spo.1sociaaldomein.nl/

