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INLEIDING

In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden onder vso-scholen naar de inrichting van de 
uitstroomprofielen. Het doel van het onderzoek was om de scholen zoveel mogelijk bij  
te staan in het werk dat nog verricht moest worden.

Het onderzoek sloot af met twee belangrijke aanbevelingen:
1. Verschaf duidelijkheid in terminologie en criteria.
2.  Ondersteun scholen bij de ontwikkeling van een visie op hun onderwijs naar aanleiding 

van de veranderende positie van het vso. Zorg dat men zicht krijgt op noodzakelijke 
veranderingen en professionalisering binnen de school.

Hierop hebben alle scholen in januari 2016 een ‘werkboekje’ met terminologie en 
stroomschema’s gekregen (aanbeveling 1). Deze brochure is een uitwerking van de  
tweede aanbeveling.

VUIST staat voor:
Visie, op de toekomst van de school, de leerlingen, het onderwijs en de samenleving
Uitvoering uitstroomprofielen
Implementatie van de benodigde veranderingen 
Samenwerking op verschillende niveaus in de regio 
Toekomst

LEESWIJZER
VUIST is niet voorschrijvend, het is géén blauwdruk, het beschrijft geen optimale situatie. 
VUIST daagt scholen uit om ‘iets te vinden’ van de hedendaagse ontwikkelingen.
Aan de hand van VUIST kunnen scholen ‘bewust bekwame keuzes’ maken en het onderwijs 
‘bewust bekwaam inrichten’.
VUIST helpt scholen de consequenties van die keuzes voor hun school, hun leerlingen en 
hun omgeving onder ogen te zien.
VUIST is het begin van een dialoog, een debat en een beweging binnen de school. In de 
tekst staan vragen die hier een aanzet toe geven.

ONDERSTEUNING
De ondersteuning van de scholen door LECSO stopt niet met het aanbieden van deze 
brochure. LECSO zal zijn leden ook helpen bij het starten van de dialoog. Hiervoor is een 
separaat ondersteuningsaanbod opgesteld.



HOOFDSTUK 1
VISIE

Het vso heeft tot taak leerlingen met behoefte aan 
extra ondersteuning en/of begeleiding voor te 
bereiden op de voor hen meest passende 
uitstroombestemming. Voor sommigen is het vso 
voorbereidend op vervolgonderwijs; voor anderen 
is het vso eindonderwijs, dat hen klaarstoomt voor 
een plek op de arbeidsmarkt; voor weer anderen  
is het vso de voorbereiding op een zinvolle 
dagbesteding.
Daarnaast heeft het vso de brede taak zijn 
leerlingen voor te bereiden op het leven in een 
samenleving, die voortdurend in beweging is. 
Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na school  
zo veel als mogelijk een volwaardig partner binnen 
die samenleving is of wordt. Juist dat laatste 
vraagt van een school voor vso een enorm 
bewustzijn van haar eigen positie, haar eigen 
beweegredenen en haar eigen handelen. Het 
vraagt om een duidelijke visie, die de basis is voor 
de gezamenlijke inspanning om de leerlingen voor 
te bereiden op hun toekomst.

Een visie geeft uitdrukking aan hoe je, als school 
voor vso, aankijkt tegen bepaalde zaken en is 
daardoor mede bepalend voor de inrichting van het 
onderwijs en de keuzes die daarin gemaakt 
worden. Zonder uitputtend te zijn, zijn er minimaal 
vijf punten, waar je als school over na kan (of 
moet) denken.

Wat is de visie van de school op:
1. transitie en transitiedenken 
2. maatschappij en samenleving
3. onderwijs
4. kind – leerling – ouders
5. ondersteuning – begeleiding

1. TRANSITIE EN TRANSITIEDENKEN 
Transitie is het overgangsproces van de leerling 
van school naar de vervolgsituatie. In dit proces is 
de school één van de betrokkenen, waarbij je 
samenwerkt met verschillende partners op een 
veelheid van terreinen. Binnen het proces van 

transitie is het belangrijk om duidelijk je eigen 
positie en betrokkenheid binnen de keten vast  
te stellen.

Wanneer ben ik klaar met mijn leerling?  
Als deze voldoende voorbereid is op  
de volgende stap, of als ik de leerling  
daadwerkelijk bemiddeld heb naar vervolg-
opleiding, werkplek of dagbestedingsplaats?

2. MAATSCHAPPIJ EN SAMENLEVING
Onze maatschappij is in beweging; onderweg naar 
een participatiesamenleving en een maatschappij 
met een meer inclusief karakter. Als wij onze 
leerlingen voorbereiden om zo goed mogelijk in  
die samenleving te functioneren, dan zullen we 
een duidelijk en realistisch beeld van die 
maatschappij moeten hebben, zodat ons onderwijs 
daarop aansluit.

Is mijn onderwijs een afspiegeling van de 
samenleving en een voorbereiding op 
volwaardig deelnemen daaraan?  
In hoeverre staat mijn school in contact  
met die samenleving, zodat mijn leerlingen  
deze leren kennen en andersom de  
samenleving mijn leerlingen leert kennen  
en kan opnemen?



3. ONDERWIJS
Het was Comenius, die in 1658 al zei, dat 
‘onderwijs zinvol moet zijn en betrokken op het 
dagelijks leven.’ Dat lijkt eenvoudig, maar dat is 
het allerminst. Het betekent namelijk nogal iets 
voor het onderwijs dat je verzorgt.

Contextrijkheid In hoeverre is de leeromgeving 
op je school contextrijk en een weerslag van  
het dagelijks leven? Sterker nog, hoeveel van 
ons onderwijs vindt in de dagelijkse praktijk  
van de samenleving plaats?

Ervaringsgerichtheid Als één ervaring meer 
waard is dan honderd instructies, hoe oordeel  
je dan over het onderwijs in jouw organisatie?

Doen wat bijdraagt Welke keuzes heeft de 
school, bewust, gemaakt om het onderwijs 
daadwerkelijk betekenisvol te laten  
zijn voor een goede voorbereiding op de 
vervolgbestemming?

Standaardisering Moet het vso zich voegen  
naar de standaard van een leerling of wordt  
een leerling met bepaalde mogelijkheden  
geacht een standaard te kunnen behalen?

4. KIND – LEERLING – OUDERS
Van het vso wordt verwacht dat het jongeren in 
een turbulente tijd van hun leven, de pubertijd, 
begeleidt bij het maken van levensbepalende 
keuzes. Dit terwijl hun leefwereld vaak niet verder 
reikt dan het komend weekend.

Moeten wij jongeren voor keuzes stellen, 
waarvan zij de implicaties niet kunnen  
overzien? Of moeten wij hen juist helpen door  
de keuze in te perken en voor te sorteren? 

Het Ontwikkelingsperspectief wordt volgens de 
wet ‘in samenspraak met de ouders’ opgesteld. 

Hoe geven wij die samenspraak vorm?
Nemen we ouders zorg uit handen, of helpen  
wij hen de weg zelf te vinden?

5. ONDERSTEUNING
Als wij in het vso jongeren voorbereiden op 
maatschappelijke participatie, wat vraagt dat dan 
van onze ondersteuning aan leerlingen en ouders? 
Leerlingen worden opgeleid richting een zo 
zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij. 
Meer dan in het regulier onderwijs vragen 
vso-leerlingen om (extra) aandacht voor de 
leergebied-overstijgende domeinen.
Met een wakend oog voor het waarborgen van de 
veiligheid, zullen we leerlingen niet teveel in 
bescherming moeten nemen. Tegelijkertijd helpt 
het uitspreken van hoge verwachtingen bij het 
bereiken van hoge resultaten.

Hoe vinden wij een balans tussen de (soms) 
noodzakelijke ondersteuning en bescherming  
én de maatschappelijke opdracht om leerlingen 
optimale zelfstandigheid bij te brengen? 
Welke stappen zetten we daarvoor binnen  
onze organisatie?



HOOFDSTUK 2 
UITSTROOMPROFIELEN

Op basis van de uit hoofdstuk 1 voortgekomen 
visie gaan we als vso-school over tot het 
formuleren van uitstroomprofielen. Daarbij  
spelen de volgende punten een rol:

1. het wettelijke kader
2.  naar buiten gericht, kwalitatief hoogwaardig  

en uitstroomrelevant onderwijs  
3.  de leerling en ouders blijven ‘eigenaar’ van  

het proces
4. transitie-denken
5. professionele cultuur

De  opdracht van het onderwijs is vastgelegd in 
wettelijk kaders (‘paal en perk’). Deze kaders 
bieden het vso veel ruimte met betrekking tot de 
onderwijsinhoud; immers de kerndoelen zijn zeer 
ruim geformuleerd en niet voorzien van 
beheersingsniveaus. 

De beperking zit (nog steeds) in de uitvoering, 
volgens een algemeen geldende cao, 
bekostigingsbesluit en toezichtkaders.

De vso-school gaat de klus niet alleen klaren; er 
zijn meerdere  partners nodig, binnen en buiten 
het onderwijsveld, om kwaliteit te leveren en 
te behouden en om leerlingen te vormen tot  
(zo) volwaardig (mogelijk) participerende burgers. 
Daarbij speelt de relatie tussen het aantal 
leerlingen (volume), de leerkenmerken van 
leerlingen en de vorm en plaats van het  
onderwijs een rol. Zo ontstaan nieuwe 
samenwerkingsvormen.

Welke mogelijkheden voor regionale 
samenwerking zijn er?

Om leerlingen te laten participeren in de 
samenleving moet de vso-school haar leerlingen 
voorbereiden op die samenleving en daar in haar 
onderwijsprogramma rekening mee houden.  
Dit betekent dat de school via haar netwerk  
bekend is met de regionale mogelijkheden: 
uitplaatsing naar de arbeidsmarkt, dagbesteding  
of vervolgonderwijs.

De vso-school is (meer dan het regulier onderwijs) 
onderdeel van het gehele transitieproces van de 
leerling: wonen – werken – vrije tijd – burgerschap.  
De inrichting van de (wettelijk verplichte) nazorg 
vormt daar een onderdeel van. 
Dit alles vraagt om een grote mate van 
professionaliteit die verankerd is in de cultuur en  
in het denken en doen van de school.

De school toont haar professionaliteit 
•  door specifieke orthodidactische en 

orthopedagogische kwaliteiten te benoemen  
en in te zetten.

•  door steeds te anticiperen op een snel 
veranderende omgeving/samenleving waarmee 
zij zich profileert als een ‘lerende organisatie’.

•  door naast het ‘traditionele’ onderwijsaanbod 
ruim aandacht te besteden aan 
leergebiedoverstijgende thema’s en de daaraan 
gekoppelde vaardigheden. De school werkt aan 
de ontwikkeling van juist díe vaardigheden die de 
leerlingen in de samenleving van de toekomst 
nodig hebben. De uitdaging is er in gelegen dat 
de school nadenkt over de wijze waarop 
vaardigheidsonderwijs op maat wordt gegeven. 
Op maat voor de specifieke populatie die  
zij bedient.

Dat de school deze klus niet zo maar gaat klaren is 
eerder gezegd. Samenwerking is noodzakelijk om 
leerlingen voor te bereiden op de volgende fase in 
hun leven. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op  
dit onderwerp. 



HOOFDSTUK 3 
IMPLEMENTATIE

Nu we onze visie scherp hebben en de uitstroom-
profielen hebben bepaald, kunnen we gaan kijken 
hoe we deze uitstroomprofielen gaan invoeren.
Onderstaande Verandermatrix laat goed zien aan 
welke voorwaarden voldaan moet zijn om dat goed 
te kunnen doen. Niet alleen geeft deze houvast om 
vooraf te weten aan welke elementen van 
verandering we moeten denken, maar dit 
instrument kan ook helpen bij het herleiden van  
de oorzaak van eventuele knelpunten in de 
schoolorganisatie.

Zo heeft de organisatie allereerst een duidelijke, 
eenduidige en door de organisatie begrepen visie 
nodig (zie hoofdstuk 1). Deze geeft immers richting 
aan al onze activiteiten. Het ontbreken ervan kan 
leiden tot verwarring. Het is belangrijk dat die visie 
niet alleen mooi in de schoolgids omschreven 
staat, maar dat die binnen de organisatie breed 
gedragen en gevoeld wordt. 
Een krachtige visie vraagt om onderhoud en daar 
moet op geïnvesteerd worden. Bekijk periodiek of 
de visie nog actueel is en pas deze zo nodig aan. 
Vertaal de visie vervolgens naar het handelen van 
de medewerkers. Want daarin moet duidelijk zijn 
waar de school voor stáát.

Vraag jezelf eens af: ‘Waarom doen we dingen 
die we doen?’
Hoeveel mensen in onze organisatie kennen de 
visie en handelen daar in de dagelijkse praktijk 
ook naar?
Wie heeft de visie opgesteld? Wie binnen de 
organisatie is daarbij betrokken geweest?

Succesvolle veranderingen en implementatie 
daarvan zijn gebaat bij een zekere mate van 
urgentie. Als de noodzaak niet gevoeld wordt, 
zullen mensen weinig geneigd zijn in beweging  
te komen. 
‘Hoezo? Het gaat toch goed?’, of ‘Waar is dat nu 
weer goed voor?’ zijn uitspraken die uiting geven 
aan weerstand om veranderingen te begrijpen of 
te implementeren. Niet uit onwil of onvrede, maar 
eerst en vooral omdat men de noodzaak er niet 
van inziet. Aan ons om de urgentie, de noodzaak 
van een andere werkwijze, andere processen of 
nieuwe keuzes te duiden en inzichtelijk te maken.

Laten we bij de implementatie van een visie en 
verandering niet vergeten dit op basis van goede 
en duidelijke plannen te doen. Wie doet wat, 

 URGENTIE PLAN MIDDELEN COMPETENTIES = VERWARRING

VISIE  PLAN MIDDELEN COMPETENTIES = WEERSTAND

VISIE URGENTIE  MIDDELEN COMPETENTIES = CHAOS

VISIE URGENTIE PLAN  COMPETENTIES = FRUSTRATIE

VISIE URGENTIE PLAN MIDDELEN  = ANGST

VISIE URGENTIE PLAN MIDDELEN COMPETENTIES = VERANDERING

 Verandermatrix (Model van Knoster)



wanneer en met welk beoogd resultaat? Het is niet 
alleen nodig een plan te maken, maar vooral ook 
volgens dit plan te werken. ‘Doen wat je zegt en 
zeggen wat je doet!’ is een cruciaal grondbeginsel 
bij het uitvoeren van plannen.   

Een andere belangrijke voorwaarde is de 
beschikbaarheid van de juiste middelen. “Moet ik 
dat er allemaal bij doen? Dat red ik nooit…” Of: 
“Voor die nieuwe aanpak is toch geen geld…” zijn 
veel gehoorde klachten. Veranderingen vragen nu 
eenmaal de inzet van middelen zoals tijd, geld of 
formatie. Als wij niet bereid zijn aan een beoogde 
verandering de relevante middelen te koppelen, 
dan stokt het proces in frustraties.

Mensen doen dingen op basis van hun 
competenties en ervaringen. Verandering van onze 
werkwijzen, processen, methodieken en 
onderwijsactiviteiten vraagt (soms zelfs dwingt) 
mensen om uit die routine te treden. Helaas gaat 
hier de Pippi Langkous-doctrine niet op (“Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”) 
en zijn mensen angstig voor veranderingen. 
Bijvoorbeeld omdat het een beroep doet op andere 
vaardigheden en kennis of een ander beroep op de 
aanwezige vaardigheden en kennis. Ontwikkeling, 
scholing en deskundigheidsbevordering moeten 
daarom punt van aandacht blijven bij de 
implementatie van veranderingen. Angst is immers 
een slechte raadgever.

Welke competenties vraagt een vso-school 
‘nieuwe stijl’, die uitvoering kan geven aan  
de in hoofdstuk 1 ontwikkelde visie?

En als aan al deze voorwaarden voldaan is kan het 
zijn dat er nóg niets gebeurt. Want het doorvoeren 
van veranderingen vraagt om duidelijk leiderschap. 
Niet om veranderingen er ‘top down’ door te 
drukken (alhoewel dat soms nodig kan zijn), maar 
juist om te bezien wat nodig is om veranderingen 
door te voeren en te laten beklijven.

Wat of wie zet de beoogde ontwikkeling in 
beweging? En hoe houd je die 
veranderingsbeweging aan de gang?
Werk je top-down, bottom-up of allebei  
een beetje?



HOOFDSTUK 4 
SAMENWERKING

We kunnen het niet alleen. Scholen hebben een 
verplichting om aan te haken bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en nieuwe (regionale) 
partnerschappen. Met als enig doel: een goede 
afstemming in de regio van het traject voor elke 
leerling richting vervolgonderwijs, arbeid of 
dagbesteding.

Samenwerking vindt plaats in een aantal  
netwerken. Het gaat daarbij om netwerkorganisaties 
rond de vijf O’s:
Ouders
Overheid
Onderwijs
Onderneming (in geval van doorstroom naar arbeid)
Ondersteuning (zorg).  



Daarnaast is het van belang om onderscheid te 
maken in de aard van het netwerk:
•  Technisch netwerk, in het kader van wet- en 

regelgeving. Hierbij denken we aan gemeente,  
UWV, CIZ, ziektekostenverzekeraars e.d.

•  Sociaal netwerk, startend bij ‘het eerste milieu’: 
de leerling, ouders en familie. Maar hierbij horen 
ook de ondersteunende zorg vanuit gemeente, 
jeugdhulp, revalidatie. 

•  Professioneel netwerk. Hierbij denken we aan 
intern gerichte netwerken zoals professionele 
leergemeenschappen en extern gerichte 
netwerken. Individueel en schoolorganisatie, 
schooloverstijgend, ondersteunende zorg. 

Om tot echt succes te komen hebben alle O’s de 
volledige aandacht nodig in alle netwerken. De rol 
en mate van betrokkenheid kan verschillen. 

Op dit punt ontwikkelt Ecorys in opdracht van 
LECSO en in samenwerking met landelijke 
organisaties een implementatiescan. Doel van deze 
scan is met de genoemde regionale partners tot 
een effectieve werkagenda te komen.

Kennen wij onze netwerkomgeving? 
Weten wij wie regie voert in de verschillende 
netwerken? 
Kennen onze partners onze opdracht en visie?  
En kennen wij de opdracht van onze 
ketenpartners en hun visie?
Hoe hebben wij het leerlingoverleg 
georganiseerd en gefaciliteerd?
Wanneer hebben we welke partners nodig? 

SOCIAAL NETWERK

PROFESSIONEEL NETWERK

TECHNISCH NETWERK

OUDERS

ONDER-
STEUNING

OVERHEID ONDER-
NEMING

ONDERWIJS

OUDERS

ONDER-
STEUNING

OVERHEID ONDER-
NEMING

ONDERWIJS

OUDERS

ONDER-
STEUNING

OVERHEID ONDER-
NEMING

ONDERWIJS



HOOFDSTUK 5
TOEKOMST

De toekomst is een bijzonder fenomeen; zeker en 
onzeker tegelijk. Zeker dat zij eraan komt, onzeker 
hoe ze eruit ziet. 
Juist die dualiteit in het gegeven ‘toekomst’, 
vraagt van ons een permanent voorstellings- en 
aanpassingsvermogen. Het dwingt ons om in 
verbinding te blijven met onze omgeving. Om daar 
informatie, ontwikkelingen, beelden, ideeën en 
mogelijkheden op te doen. Om daarmee de in dit 
pamflet beschreven cyclus van visie naar 
verandering opnieuw in te gaan.

We hebben te maken met een maatschappij 
waaruit de centrale overheid zich gaandeweg 
terugtrekt en waarin op lokaal en regionaal niveau 
een sterk beroep wordt gedaan op iedereen binnen 
ons netwerk. 
Het aantal ‘verwendicapte’ kinderen/jongeren is 
sterk afgenomen. Wel is er sprake van een zeer 
beperkte groep leerlingen, die vrijwel geen enkele 
mogelijkheid heeft om op wat voor wijze dan ook 
‘eigen regie’ te voeren. Deze kinderen/jongeren 
blijven ook als volwassenen in sterke mate 
afhankelijk van de zorg van anderen. 

Een belangrijke vraag blijft in hoeverre wij als 
school in staat zijn om veranderingen vorm te 
geven en de toekomst voor te blijven, of minimaal 
bij te houden? 
Na stap één komt … stap één. Onze acties 
veranderen onze situatie, waardoor lineair 
uitgedachte processtappen niet altijd meer  
logisch zijn.
Het is van belang om met enige regelmaat onze 
bijgestelde visie erbij te pakken en ons af te vragen 
waarom we de dingen doen die we doen? En doen 
we dat nog steeds in het juiste perspectief? Toets 
regelmatig je visie aan de werkelijkheid, binnen je 
organisatie, met ouders en met de verschillende 
ketenpartners!

Zijn wij op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen? 
Moeten we op grond daarvan onze visie 
bijstellen of herzien?
Is ons schoolplan toekomstproof? En zo niet,  
hoe zorgen we dan dat dat verandert? 
Zijn we tevreden met de positie van de lat of 
willen we die hoger leggen?
Wat doen we vandaag om morgen beter te zijn?
Waar zit de spanning tussen het geschetste 
toekomstbeeld en de huidige situatie? En hoe 
kunnen we daar op inspelen? 

TOT SLOT

Deze gemaakte VUIST kan ons helpen scherp te 
blijven op ons onderwijs, scherp op onszelf en 
scherp op onze omgeving. VUIST is een continu 
proces, eindigt nooit en daagt ons uit om te blijven 
zoeken naar het optimale onderwijs voor onze 
leerlingen als bouwsteen voor hun toekomst. 
VUIST: aan de slag, handen uit de mouwen, we 
gaan er tegen aan!

VISIE

BESTAAND

BIJSTELLING

IMPLEMENTATIE
NIEUWE VISIE EVALUATIE
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Contact

030 638 59 77 of 030 638 59 70 

werkdagen van 9.00 – 17.00 uur

info@lecso.nl / www.lecso.nl

VUIST IS EEN CONTINU  
PROCES, EINDIGT NOOIT EN 
DAAGT ONS UIT OM TE BLIJVEN 
ZOEKEN NAAR HET OPTIMALE 
ONDERWIJS VOOR ONZE  
LEERLINGEN ALS BOUWSTEEN 
VOOR HUN TOEKOMST.


