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Onderwijs echt passend organiseren
Schoolleiders over hun andere inrichting van onderwijs
Een onderwerp dat belangrijker wordt in het primair onderwijs is: hoe organiseer je
onderwijs dat echt condities creëert om passend maatwerk te bieden aan elke
leerling? In onze adviespraktijk zien we scholen die op ontdekkingstocht gaan en
zich afvragen hoe de behoeften van hun leerlingen echt leidend kunnen zijn.
Voor deze publicatie gingen we op zoek in het primair onderwijs naar scholen die
hun onderwijs anders organiseren, vanuit hun missie en onderwijsvisie eigen keuzes
hebben gemaakt en hun verhaal graag willen delen. We spraken met zes schoolleiders en vonden hen bereid inkijk te geven in de stappen die zijn gezet en de
motieven om het ‘anders te doen’. De gesprekken vonden plaats tegen een
actuele achtergrond: de invoering vanaf 1 augustus 2014 van Passend Onderwijs.
Een onderwijsvernieuwing waarvan vaak is en wordt gezegd dat deze niet mag
blijven steken op ‘systeemniveau’ maar moet leiden tot betere ondersteuning
van leerlingen in de klas.
Met deze bundeling van interviews willen wij u als lezer een mogelijke richting
bieden om verder over na te denken. We hopen dat deze publicatie van
KPC Groep u frisse invalshoeken aanreikt en gaan graag met u in gesprek.

www.kpcgroep.nl/primaironderwijs

De Akker:

Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Op De Akker in Heerenveen wordt gewerkt met combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6 en
7-8. Het gemiddelde leerlingenaantal van de school over de afgelopen jaren ligt rond
de 100. De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouwunit; de groepen 5 t/m 8 de
bovenbouwunit. In elke unit wordt samengewerkt en worden de lesroosters op elkaar
afgestemd. De units werken regelmatig samen rond een thema en maken gebruik
van elkaars ruimtes, materialen en leerkrachtexpertises. “Alles valt of staat met de
visie en met de houding van de leerkracht”, zegt directeur Dorette Smits.

• Welke aspecten van ‘Onderwijs Anders’
dragen bij aan het realiseren van Passend
Onderwijs op uw school?
“Voor mij valt en staat het met visie van de school
en ook met de leerkrachthouding. Je moet als
leerkracht bereid zijn en ook de mogelijkheden
en competenties hebben om je onderwijs breed,
dus op meerdere manieren/niveaus, aan te
bieden. Dat is op zich een kunst en de ene
leerkracht is hier beter toe in staat dan de
andere. Hoe kijk je naar kinderen en hoe geef je
de les vorm? Hoe kan het tegemoetkomen aan
onderwijsbehoeften gerealiseerd worden? Het
gaat erom de juiste mensen op de juiste plek
neer te zetten, gebruik te maken van expertise
van leerkrachten en onderwijsassistenten en
stagiaires effectief in te zetten. Stagiaires leveren
bij ons op school een wezenlijke bijdrage. Dat
zijn wel de belangrijkste aspecten.”
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• Hoe heeft uw school zich voorbereid op de
invoering van Passend Onderwijs?
“We hebben gebruikgemaakt van het Q3-model.
Dat is een model waarmee je de school kunt
screenen. Wat voor expertise heb je al in huis,
wat voor expertise haal je van buiten, maar ook:
hoe is de fysieke omgeving van je school
ingericht? Denk bijvoorbeeld aan kinderen in een
rolstoel; kunnen die naar jouw school toe? Op
basis van de screening komt er een korte
samenvatting uit wat je als school kunt bieden en
wat de ontwikkelpunten zijn. Het is eigenlijk een
soort 0-meting en het is de bedoeling dat je van
hieruit schoolontwikkeling inzet. Elke vier jaar vul
je het model opnieuw in en bepaal je
vervolgstappen.”

• Is uw school klaar voor Passend Onderwijs?
“Onze school is door de populatie al heel erg
vertrouwd met kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften. We hebben een behoorlijk
aantal kinderen met een taalachterstand. We
hebben niet het idee dat er een grote
verandering aankomt. Het gaat geleidelijk aan
en er blijven scholen voor speciaal onderwijs.”

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor
uw school bij de invoering van Passend
Onderwijs?
“We hebben zeker nog aspecten die we willen
uitbouwen. Zo weten we al heel veel van taal en
didactiek. Dat is echt onze specifieke expertise.
We draaien nu twee jaar een taalklas, specifiek
voor kinderen in de middenbouw die na het
bekijken van een aantal criteria toch te laag
scoren op taal. Vaak zijn dit kinderen die
opgroeien in een minder taalrijke omgeving of
clusterleerlingen die problemen hebben op het
gebied van taal. Het zijn echter niet altijd
leerlingen met rugzakjes. Drie keer in de week
wordt er in de taalklas intensief en actief
aandacht besteed aan woordenschat. Dit vindt
groepsdoorbrekend plaats. De kinderen gaan
er met veel plezier naartoe.”
“Daarnaast willen we heel erg gaan kijken naar
talenten van kinderen. We hebben hier al een
start mee gemaakt. Bij het kijken naar talenten
van kinderen gaat het niet alleen om te kijken naar
algemene intelligentie, maar ook om hele
specifieke intelligenties zoals muzikaal begaafde
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kinderen en ‘beweegknappe’ kinderen. Om
tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften
organiseren we workshops. Hierbij worden zowel
talenten van ouders als expertise van leerkrachten
ingezet. Komend jaar maken we hier weer een
verdiepingsslag in. We krijgen voor een jaar extra
formatie om een talentcoach aan te stellen voor
onze school. Ze gaat de talenten van kinderen
specifiek in kaart brengen, maar ook leren om
tegemoet te komen aan die talenten. We willen
met de talentcoach ook proberen om externen,
zoals bedrijven, structureel meer te betrekken bij
de school. Verder gaan we het nieuwe jaar verder
met het uitbouwen van ouderbetrokkenheid. We
zijn samen met de ouders partners in de
schoolontwikkeling van de kinderen. We hebben
elkaar nodig. Samen optrekken vergroot de
onderwijskansen voor kinderen.”

• Wat betekent dit voor de kinderen met minder
in het oog springende behoeften?
“Die krijgen uiteraard ook hun aanbod. Maar wat
ik minstens zo belangrijk vind is het sociale stuk;
je mag er zijn hoe je bent wie je ook bent.
Iedereen heeft sterke en minder sterke punten.
En verder hebben we het onderwijs qua instructie
en niveau gewoon afgestemd op de kinderen.
Ook op de middengroep.”

• In hoeverre kan uw school op dit moment
tegemoetkomen aan de leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
met bijzondere onderwijsbehoeften?
“Op zich redelijk goed. Ik denk dat wij al iets
meer kunnen dan de doorsneeschool. Door onze
structuur kunnen we net wat meer aan dan
doorsneescholen. We geven wel grenzen aan. We
zijn een reguliere school en willen voorkomen dat
we zorgschool worden. Dit blijft een spannend
punt. Bij een intake vraag ik goed door naar de
ontwikkeling van kinderen. Wat gaat goed en wat
gaat niet goed? Ouders realiseren zich ook
steeds meer dat ze moeten vertellen over hoe
hun kind in elkaar steekt. Het belang van het
kind staat voorop.”

www.deakker-meilan.nl

St. Antonius:

Leerkrachten optimaal inzetten
Basisschool St. Antonius in Mariënheem biedt onderwijs aan circa 140 leerlingen;
het team telt 12 leerkrachten. Organisatorisch is de school onderverdeeld in de
onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Elke bouw heeft
elke dag drie leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen uit
een bouw. Binnen elke bouw zijn er drie basisgroepen. In gesprek met directeur
Hetty Groote Schaarsbergen.

• Welke aspecten van ‘Onderwijs Anders’
dragen bij aan het realiseren van Passend
Onderwijs op uw school?
“Wij proberen zoveel mogelijk de instructies
op maat te geven. Dat doen wij door niet in
combinatiegroepen te werken, maar in een
onder- en een bovenbouw. De bovenbouw
bemenst met drie personen vier groepen. We
geven de instructies in jaargroepen of
niveaugroepen. Die niveaugroepen kunnen ook
kleine groepen zijn. Door deze benadering
proberen we het onderwijs zo passend mogelijk
vorm te geven. Dat betekent mensen daar
inzetten waar ze zoveel mogelijk hun kwaliteiten
kunnen benutten en creatief mogelijkheden
zoeken hoe je mensen vrij kunt maken.
Leerkrachten worden hier optimaal ingezet.”
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• Vergemakkelijkt ‘Onderwijs Anders’ de
invoering?
“Ik heb het idee dat we het niet zo heel anders
doen of gaan doen. De vraag waar het altijd al
om draaide is: Wat heeft dit kind nodig en wat
hebben we daar dan bij nodig? De
arrangementen/voorzieningen, dat is een ander
aspect. Dat wordt nu zelfs iets breder heb ik het
idee. Ook daar zit meer maatwerk dat geleverd
kan worden. Of dat ook zo uitwerkt in de praktijk
weet ik niet, maar als ik de eerste geluiden hoor,
proberen de samenwerkingsverbanden dat wel
heel sterk te doen.”

• Hoe heeft uw school zich voorbereid op de
invoering van Passend Onderwijs?
“Wij zijn heel erg goed begeleid door WSNS. We
zijn aan de hand genomen, hebben als team samen
het ondersteuningsprofiel vormgegeven. Er zijn
bijeenkomsten geweest waar we met meerdere
vertegenwoordigers uit het samenwerkingsverband konden overleggen. Door samen binnen
WSNS met verschillende scholen erover te praten
en dit uit te werken naar de situatie van je eigen
team en dit terug te koppelen, hebben we ons
goed kunnen voorbereiden.”

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor uw
school bij de invoering van Passend Onderwijs?
“De aandacht voor kinderen die extra
begeleiding en zorg nodig hebben, is en blijft
een thema. Zeker op een krimpende school blijft
dat altijd lastig en puzzelen.”
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• In hoeverre kan uw school op dit moment
tegemoetkomen aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met
bijzondere onderwijsbehoeften?
“In principe proberen we zowel naar de bovenals de onderkant de zorg te bieden die nodig is.
We hebben ook een plusgroep binnen de school
voor 5-6 en 7-8. Dit zit gewoon in het rooster
ingepland. Daar proberen we collega’s efficiënt
voor in te zetten. Binnen WSNS is er ook een
plusgroep. We proberen echter zoveel mogelijk
binnen de school op te vangen. Ook moeten we
wel eens concluderen dat de zorg niet voldoende
is. Dan gaan we samen met ouders op zoek naar
een betere passende school. Het reëel zijn en
eerlijk durven aangeven wat we wel en niet
kunnen bieden, is heel belangrijk. Dat deden we
al en dat moet in de toekomst ook zo blijven.
Om een voorbeeld te geven: we kregen dit jaar
een aanmelding voor twee kinderen die
geadopteerd waren. De ouders kwamen de
kinderen (groep 5 en groep 1-2) aanmelden bij
de school en we hebben toen de ‘verkenningsweken’ in acht genomen als voorschot op
Passend Onderwijs. Wat zouden we deze
kinderen kunnen bieden? Het meisje zou in dit
geval in groep 5 geplaatst worden. Haar
taalachterstand was echter te groot. Als je de taal
in groep 5 niet machtig bent, is dat heel lastig.
Met een kleuter
is dit een ander verhaal. Toen zijn we in conclaaf
gegaan met WSNS en heb ik met een collegadirecteur gebeld. De adviezen die we kregen
hebben we vervolgens met de ouders gecommuniceerd. Ook zijn we samen met de ouders

gaan kijken op de school voor anderstaligen.
In eerste instantie wilden de ouders beide
kinderen daar plaatsen. Uiteindelijk hebben ze
besloten om de kinderen verschillend te plaatsen.
Het kind uit groep 1-2 is bij ons geplaatst en het
kind uit groep 5 is naar de school voor anderstaligen gegaan. Als het goed is staat er een jaar,
anderhalf jaar voor en kan ze dan weer terug naar
onze school. Ik vind het bijzonder dat dit binnen
een gezin kan plaatsvinden.”

www.antoniusmarienheem.nl

De Diamant:

Systeem volgt kind
De Diamant in Apeldoorn telt ruim 400 leerlingen en biedt op twee locaties drie
onderwijsconcepten: ervaringsgericht, programmagericht en ontwikkelingsgericht
onderwijs. De verschillen hebben met name betrekking op de mate van structuur en
autonomie en planningsvrijheid. Door binnen de organisatie met drie concepten te
werken wil De Diamant zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de leermogelijkheden
en -vragen van de leerlingen. Directeur Hans van den Ham: “Als je de talenten van
leerkrachten wilt inzetten en echt in wilt spelen op de leervragen van kinderen,
dan ontkom je er niet aan de onderwijsorganisatie aan te passen.”
• Welke aspecten van de wijze waarop u het
onderwijs organiseert, dragen bij aan het
realiseren van Passend Onderwijs op uw
school?
“We zijn in 2003 begonnen als TOM-school.
Eigenlijk kun je niet zeggen dat er door Passend
Onderwijs binnen onze school veranderingen zijn
aangebracht. Vanaf het begin hebben we de
koers van Passend Onderwijs steeds
meegenomen in onze overwegingen. We merken
dat door de manier waarop we werken met drie
verschillende concepten we echt onderwijs op
maat kunnen bieden. Een voorbeeld? Kinderen
met ADHD zitten bij ons zowel in het
programmagericht – het meer traditionele
onderwijs – als in het ervaringsgericht onderwijs
dat leerlingen de meeste planningsvrijheid biedt.
Er zijn immers ook kinderen met ADHD die juist
baat erbij hebben als ze langer door mogen
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werken als ze echt geconcentreerd zijn. Dat kan
in het ervaringsgericht onderwijs en zo maak je
het probleem van een leerling met ADHD veel
kleiner.”

• Is uw school klaar voor Passend Onderwijs?
“Hier hoeven de kinderen zich niet te schikken
naar één systeem. Kinderen met speciale
onderwijsbehoeften, daar kunnen we meer voor
betekenen door de manier waarop we hier het
onderwijs organiseren. We zien dat de motivatie
vooruit is gegaan. Kinderen zijn bezig met stof
die ze aankunnen en geen stof die te moeilijk of
te makkelijk is. We kunnen hier ook meer
schuiven met formaties en de formatie inzetten
op die plek waar de kinderen die het hardst
nodig hebben. Ouders snappen dat er in
sommige groepen meer formatie nodig is,
bijvoorbeeld in groepen waar relatief veel
kinderen met gedragsproblemen zitten. Maar er
is wel een grens natuurlijk. Op de ouderavond
laatst heb ik gezegd: Ieder kind moet in de wijk
naar school kunnen. Het kan natuurlijk zijn dat we
dat niet waar kunnen maken naar een kind. Als
dat zo is, moeten we kijken naar een andere
oplossing. Verder zijn er gebieden waar we geen
of onvoldoende verstand van hebben. Een kind
met schizofrenie bijvoorbeeld kunnen we niet
de ontwikkelingsmogelijkheden bieden die dat
kind nodig heeft.”

• Hoe kijkt u naar de toekomst?
“Het is niet zo dat er hier harder wordt gewerkt
dan op andere scholen, maar we werken hier op
een andere manier. We willen heel graag Passend
Onderwijs organiseren en onze werkwijze met
drie concepten is hierbij heel belangrijk. Wel is
een zorgpunt dat de inspectie met een oude bril
kijkt naar de resultaten. Daar hebben we last van.
Alle drie de concepten en de resultaten worden
op één hoop gegooid. Maar we staan voor ons
beleid en groeien ook nog steeds in
leerlingenaantallen. Als je ziet hoe de kinderen nu
hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leren; dat is een enorme winst. We zien door de
bank genomen een hoge mate van welbevinden
en betrokkenheid van kinderen en positieve
effecten op de sfeer op school.”

www.diamant.pcboapeldoorn.nl
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Ichthus:

Passend Onderwijs voor álle kinderen
Basisschool Ichthus in Hoorn telt circa 170 leerlingen. Het onderwijs is georganiseerd
in duo-groepen, zogenaamde bouwen: bouw 1-2, bouw 3-4, bouw 5-6 en bouw 7-8.
De kinderen in een bouw zijn ingedeeld in basisgroepen, bijvoorbeeld 5-6a en 5-6b.
Elke basisgroep heeft eigen leerkrachten. Deze werken veel samen en de kinderen
van een bouw kunnen ook werken of spelen in een andere basisgroep. In gesprek
met directeur Jaap Muurling: “De organisatiestructuur van onze school faciliteert
dat er beter aan onderwijsbehoeften kan worden tegemoetgekomen.”

• Welke aspecten van ‘Onderwijs Anders’
dragen bij aan het realiseren van Passend
Onderwijs op uw school?
“De manier waarop we hier onderwijs
organiseren draagt ertoe bij dat je de leerlingen
meer de gelegenheid geeft om hun instructie te
halen op het niveau dat bij hen past: een beter
arrangement voor alle leerlingen! Je ziet in
klassikaal onderwijs toch vaak dat het te veel aan
gemiddelden hangt. Kinderen die hoger scoren,
zitten er maar bij, en kinderen die meer moeite
hebben, moeten moeite doen om bij te blijven.
De organisatiestructuur op onze school maakt
dat er beter aan onderwijsbehoeften van
kinderen tegemoet kan worden gekomen.”
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• Hoe heeft uw school zich voorbereid op de
invoering van Passend Onderwijs?
“Als school hebben we uitsluitsel gekregen over
het budget dat beschikbaar is. Dit is hetzelfde
budget als wij 1 oktober 2012 voor de
rugzakleerlingen kregen. We gaan dit geld
inzetten, niet voor leerlingen individueel, maar
voor meer kinderen. Dat betekent bijvoorbeeld
dat de gedragsspecialist meer de groepen ingaat
om leerkrachten te ondersteunen bij kinderen die
opvallend gedrag hebben. Eerst haalde zij de
leerlingen uit de groep, met soms een paar extra
leerlingen. Nu komt er een verschuiving van de
focus naar de ondersteuning in de groepen zelf.
En dan dient het een veel groter belang; Passend
Onderwijs is in wezen voor alle kinderen!”

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor uw
school bij de invoering van Passend Onderwijs?
“Eigenlijk gaan we door op de manier waarop we
al bezig waren: zoveel mogelijk de kinderen
geven wat ze nodig hebben. Het is niet zo heel
nieuw. Hier blijven we naar kijken. Wat wel heel
goed is aan Passend Onderwijs is dat je als school
je profiel duidelijk neer moet zetten: wat kunnen
we wel en wat niet? Daardoor baken je af en
positioneer je je. Ik vind verder een waardevol
aspect van Passend Onderwijs dat leerkrachten
zich meer gaan scholen in een aantal zaken die
bij ons op school spelen, bijvoorbeeld rondom
gedragsproblematiek. Leerkrachten proberen
hun ondersteuning door middel van scholing te
verbeteren om kinderen te helpen. Dat was en
is de uitdaging!”
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• In hoeverre kan uw school op dit moment
tegemoetkomen aan de leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
met bijzondere onderwijsbehoeften?
“Wat nog nodig is en wat voor meer scholen
geldt, is om nog beter naar kinderen te leren
kijken. Dit gebeurt wel, maar moet nog naar een
hoger plan getild worden. Ik vind dat als een
leerling een probleem heeft, je eerst naast die
leerling moet gaan zitten: ‘Wat is er aan de
hand?’. Hierbij pak je ook de context mee,
bijvoorbeeld de thuissituatie. Probeer in relatie
met kinderen te komen, dan kom je tot de
diepere laag en kun je ontdekken wat er echt
speelt. Als je kijkt naar een kind uit groep 7 dat
heeft gedoubleerd in groep 2 omdat hij werkjes
niet wilde doen, en dat kind blijkt uiteindelijk
hoogbegaafd te zijn, dan is duidelijk dat er beter
gekeken moet worden. Anders kijken naar
kinderen levert vaak betere ondersteuning op.
Leerkrachten moeten nieuwsgierig worden naar
wat een kind bezighoudt. Wanneer leerkrachten
zich scholen in een bepaald vakgebied of
onderwerp, dan profiteren alle kinderen daarvan.
De kinderen uit de basisgroep zullen dit minder in
de gaten hebben, die draaien gewoon mee, maar
je hebt wel een deskundiger leerkracht voor de
groep staan. In algemene zin wordt de school
daardoor beter. Dat willen we graag! Tot slot, ik
vind het belangrijk om kinderen te ondersteunen
in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen
dat kinderen de basisvaardigheden beheersen,
maar vooral dat ze gelukkig zijn. Daar kijken we in
het onderwijs onvoldoende naar.”

www.ichthuspenta.nl

Mondomijn:

Uitgaan van verschillen
Mondomijn in Helmond is een integraal kindcentrum en wordt dagelijks bezocht
door ruim 220 kinderen van 0 tot 13 jaar. Binnen Mondomijn wordt gewerkt in grote
groepen: Domijnen. Ieder kind heeft een persoonlijk kindontwikkelplan. “Binnen ons
integraal kindcentrum bieden we maatwerk aan ieder kind.” In gesprek met directeur
Joke Tillemans.

• Welke aspecten van ‘Onderwijs Anders’
dragen bij aan het realiseren van Passend
Onderwijs op uw school?
“Veel scholen organiseren hun programma
voor het gemiddelde kind. We gaan uit van het
gegeven dat ieder kind ergens heel goed in is en
ergens excellentie in kan ontwikkelen. Dat kan
ook zijn muziek of sport. Ieder kind heeft een
programma op maat. Dat kunnen we realiseren
omdat we meerdere professionals op de
werkvloer hebben staan: leerkrachten,
pedagogen, vakdocenten. In ons uitgangspunt
is opgenomen dat Mondomijn uitgaat van
verschillen in plaats van omgaan met verschillen.
Dan doe je per definitie recht aan Passend
Onderwijs.”
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• Hoe heeft uw school zich voorbereid op de
invoering van Passend Onderwijs?
“We hebben eigenlijk geen extra stappen hoeven
zetten. Mondomijn bestaat vijf jaar. In plaats van
te gaan denken vanuit het organisatiesysteem
zijn we gaan denken vanuit wat een kind nu
echt nodig heeft. Dan maakt het eigenlijk niet
uit of je met een pedagogisch medewerker van
de kinderopvang of met een leerkracht of een
sportdocent om de tafel zit. Als het gaat om
de vraag: Wat heeft dit kind nodig?, zijn de
professionals het vrij snel eens. Dan is de
vervolgvraag: Hoe richt je dat met elkaar in om
dat te realiseren? We werken hier met grote
groepen, Domijnen. Samen met collega’s sta je
op de werkvloer. Normaal heb je als leerkracht
alleen een klas. Hier sta je met collega’s samen,
dus je kijkt samen naar een kind. Dat vraagt iets
anders van medewerkers: reflectie en integrale
samenwerking. Als je samen op de werkvloer
naar kinderen kijkt, kun je veel effectiever een
aanbod realiseren en preventief problemen
voorkomen. We zetten bijvoorbeeld videointeractiebegeleiding vrijwel dagelijks in.”

voor ieder kind een programma op maat
gerealiseerd. Een kind dat prikkelgevoelig is en
impulsiever reageert, heeft iets anders nodig
qua aanbod. We zien bijvoorbeeld dat het
opnemen van een groot sportaanbod in het
ontwikkelplan van een kind met veel energie
zo’n kind in zijn kracht zet en zijn energie geen
belemmering is. Het gaat er dus vooral om: hoe
benader je het? Er zijn altijd facetten waarbij een
kind meer aandacht krijgt op het ene vlak en het
andere op het andere vlak. Wat niet wegneemt
dat sommige dingen in groepsverband horen.
Het onderwijs hier vindt zeker niet altijd één-opéén plaats. Wel is het aanbod afgestemd op de
leerstijl van het kind. Het ene kind leert beter op
een tablet, het ander met concreet materiaal.”

• In hoeverre kan uw school tegemoetkomen
aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
van kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften?
“Als een kind meer structuur of instructie of een
stille werkplek nodig heeft, dan kunnen we dat
makkelijker organiseren. Want in ons concept
zoek je naar de juiste professional, de juiste plek
om te werken en het juiste aanbod. Er wordt
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www.mondomijn.nl

Panta Rhei:

Passend Onderwijs in een kleine school
Panta Rhei is met 68 leerlingen een kleine school. Deze basisschool in Coevorden
organiseert het onderwijs vanuit basisunits. “Wij werken vanuit de visie 1-kind-1-plan.
Voor ons betekent dit dat wij instructie geven vanuit doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen op basis van onderwijsbehoeften en waar nodig persoonlijke leerdoelen
stellen.” In gesprek met directeur Madelon Essenburg Blaauw.

• Welke aspecten van ‘Onderwijs Anders’
dragen bij aan het realiseren van Passend
Onderwijs op uw school?
“Ons team werkt vanuit de Teamonderwijs Op
Maat-gedachte samen aan het opstellen en
evalueren van ontwikkelingsperspectieven.
Wij hebben relatief veel kinderen met een
ontwikkelingsperspectief (OPP) op onze school.
In unit 2 en 3 (groep 3-8) hebben wij op dit
moment negen leerlingen met een ontwikkelingsperspectief en een eigen leerlijn. Op basis van
onderzoek naar leercapaciteiten en/of leerproblemen zijn deze OPP’s opgesteld. Het betreft
in acht van de negen gevallen een leerling met
een (ver) beneden gemiddelde intelligentie. Een
enkele leerling heeft een OPP op de leerlijnen
technisch lezen en spelling (in verband met
dyslexie). Doordat we in hele kleine instructiegroepen werken en het rooster goed op elkaar
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afstemmen, kunnen we kinderen die met een
andere jaargroep meedraaien in de juiste
instructiegroep plaatsen en de aandacht geven
die ze nodig hebben. Kinderen volgen hierdoor
geen individuele lijn, maar krijgen de kans om
toch in een groep mee te draaien. Anders krijg
je exclusief onderwijs. In onze visie is ‘samenwerkend leren’ een belangrijke pijler. In
tegenstelling tot exclusief onderwijs waarbij het
kind uit de groep gaat, kiezen wij voor samen
werken met meer wetende partners. Dit kan een
leerling, een groepje of de leerkracht zijn. Ieder
kind moet in een groep kunnen functioneren.
Leren en ontwikkelen is ook een sociaal proces.”

• Is uw school klaar voor Passend Onderwijs?
“We zijn twee jaar geleden begonnen met een
0-meting van onze vaardigheden. Waar zijn we
goed in en waar willen we ons in scholen? Dit is
in het ondersteuningsprofiel opgenomen. Onze
leerlingenpopulatie bestaat uit 45% gewichtenleerlingen. Veel van deze leerlingen hebben
laagopgeleide ouders (praktijkonderwijs of geen
diploma), ervaren thuis een laaggeletterde
omgeving en er heerst sociale problematiek zoals
armoede in de wijk van onze school. Wij bieden
onderwijs aan leerlingen met een benedengemiddelde, maar ook een bovengemiddelde
intelligentie. Wij noemen dit Handelingsgericht
Passend Onderwijs. Dankzij ons onderwijsmodel
en het werken in kleine instructiegroepen kunnen
we kinderen Passend Onderwijs geven en
tegemoetkomen aan hun mogelijkheden en
talenten. We gaan over paar weken over naar
een nieuw schoolgebouw. In de plannen voor
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het nieuwe gebouw hebben we de inrichting
aangepast aan de ondersteuningsbehoeften
waarin wij denken te kunnen voorzien, zoals
gedrags- en concentratieproblematiek van
kinderen, hypermobiliteit, maar ook ernstige
meervoudige dyslexie.”

• Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor
uw school bij de invoering van Passend
Onderwijs?
“We zijn een kleine school. We hebben een
formatie van 3 fte onderwijzend personeel
(leerkrachten LA/LB), 0,6 fte onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistent) en 1 fte
LB-leerkracht met leidinggevende taken en deels
lesgevende taken. Het is kunst en vliegwerk om
ervoor te zorgen dat alle kinderen zo bediend
worden als wij ze willen bedienen. We moeten
keuzes maken en prioriteiten stellen. Zo heeft
onze IB-er één dag ambulante tijd voor IB-taken.
Met het oog op Passend Onderwijs is dat zeer
krap. Dan is het zoeken naar manieren om goed
met de beschikbare tijd en ruimte om te gaan.”

handelen, waardoor fouten eerder voorkomen
kunnen worden. De instructiegroepen zijn niet
groter dan tien leerlingen, maar vaak kleiner dan
zes leerlingen. Belangrijk is dat je altijd open en
transparant bent in je communicatie met ouders.
‘We doen wat voor jouw kind het beste is’. En
indien noodzakelijk zullen we ook helpen bij het
zoeken naar een andere plek. Alle kinderen van
wie we op voorhand al weten dat er sprake is van
specifieke onderwijsbehoeften, bespreken we
met elkaar in het hele team. Één-kind-één-plan
is tegemoetkomen aan álle kinderen, ook die
met minder in het oog springende onderwijsbehoeften Wij werken met drie didactische
groepsplannen voor rekenen, spelling en lezen
(technisch en begrijpend). Ook werken wij met
een groepsplan gedrag dat wij verbinden aan
KiVa-lessen. Handelingsgericht werken is niet
meer weg te denken uit onze school.”

• In hoeverre kan uw school op dit moment
tegemoetkomen aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
met bijzondere onderwijsbehoeften?
“Ik denk dat wij heel veel doen rondom het
tegemoetkomen aan de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met bijzondere
onderwijsbehoeften. De kleine instructiegroepen
bieden veel één-op-één contacten tussen leerkracht en leerling. Feedback volgt direct op

www.pantarheischool.nl

Meer inspiratie
Nog meer informatie en inspiratie over onderwijs anders organiseren en Passend
Onderwijs vindt u in ons e-zine IMPACT: www.kpcgroep.nl/impact en op onze
website: www.kpcgroep.nl/primaironderwijs
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KPC Groep
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IMPACT

Colofon:
Interviews: Margje van Muiswinkel en Arie van Erp
Lay-out: Fransen en Van Iersel
We bedanken de betrokken schoolleiders en scholen voor hun medewerking en
het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

Volg ons ook op

