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Opbouw van de workshop 
 • Welkom en voorstellen 

• Korte inleiding  

• Intermezzo: stelling 

• Praktijkvoorbeelden (beide 10-15 min) 

– Matrix Lyceum [Singelland/RENN4] 

– Maatwerkklas [TCC/Attendiz] 

• Panel/discussie met deelnemers (35) minuten 

• Onderzoeksbevindingen (10-15 min) 

• Afsluiting 

 



Stelling 

‘Over 10 jaar zijn alle scholen voor VSO 
geïntegreerd in VO!’ 

Eens of oneens? 

 

 



Praktijkvoorbeeld 1 
Matrix Lyceum 

• Teuny Bosma|Singelland  

• Rosanne Flokstra|RENN4 

 i.s.m. 

• Gwen van de Stouwe 

 



‘Gewoon waar het kan,  
speciaal waar het moet’ 

Passend onderwijs voor havo- en vwo-leerlingen,  
een samenwerking van  

RENN4 (VSO De Zwaai) en Singelland (Drachtster Lyceum) 



Waar staan we voor?  

● onderwijs voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte 

● regulier programma met regulier diploma 

● docenten van OSG Singelland 

● orthopedagogische ondersteuning en 

 begeleiding van RENN4 

● schakelen naar VO is doelstelling 

● maatwerk  
 

 



Overlegstructuur 

● intake met ouders, leerling, groepsleerkracht, 

gedragsdeskundige, consulent CJG en teamleider 

● tweewekelijks leerlingbespreking 

● zeswekelijks klassenbespreking 

● drie keer per jaar rapportvergadering 

● indien noodzakelijk planning 1K1P gesprek 

● zeswekelijks bijeenkomst werkgroep en 

stuurgroep 

● 1x per maand bijeenkomst expertgroep 



Waar staan we nu? 

● negen onderbouwleerlingen in een heterogene 

groep 

● samenwerkend leren, met alle betrokkenen 

● scholing voor medewerkers OSG Singelland i.s.m. 

ketenpartners 

● leerlingen en docenten maken grote stappen 

● verwachting ‘18-’19: 25 lln. in twee heterogene 

groepen 

 



Succesfactoren 

● kennisdeling VO, VSO en ketenpartners 

● samenwerkingsverband Zuidoost Friesland 

subsidieert 

● ruime ervaring op het Drachtster Lyceum met 

structuurklassen 

● Matrix Lyceum staat op terrein van het Drachtster 

Lyceum  

● Helder! (Eindhoven) als inspiratie en voorbeeld 

 



Aandachtspunten 

● onderwijskundig ‘doorontwikkelen’  

 met alle betrokkenen  

● leerlingen qua belasting niet 

‘overschatten’ 

● aanwezige orthopedagogische kennis 

effectiever inzetten 

● criteria schakelbaarheid benoemen 

● groei van leerlingenaantal managen 
 



Ambitie? 

  
 

Matrix Lyceum = overbodig 



Praktijkvoorbeeld 2 
Maatwerkklas 

• Jan van der Wel|Stichting Attendiz  

• Joyce van Riel|Twents Carmel College 

 



Resultaat van de doorontwikkeling 
samenwerking VSO-VO 

Joyce van Riel 

   Jan van der Wel 









Resultaat: het Twents Carmel College 
als VO school met een specifiek profiel 
uitgevoerd in de maatwerkklas 

Interventies 
- check in – check out 
- medicatiecontrole 
- pauze maatwerk 
- lessen maatwerk 
- begeleiding in de les 
- ondersteuning planning 
- maatwerk als achtervang 
 





 

 

 

Meer informatie? 
jan.vanderwel@attendiz.nl 
j.vanriel@twentscarmelcollege.nl 
m.kleinrot@twentscarmelcollege.nl 
 
 
 
Maatwerkklas 
Twents Carmel College locatie Potskampstraat 
Postkampstraat 2 
7573 CW Oldenzaal 
0541-532333 
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Panel/discussie met deelnemers 

Onderzoekers 

• José van der Hoeven|CED-Groep 

• Dolf van Veen|Hogeschool Windesheim/NCOJ 

Praktijkvoorbeelden 

• Teuny Bosma|Singelland & Rosanne Flokstra|RENN4 

• Jan van der Wel|Stichting Attendiz & Joyce van 
Riel|Twents Carmel College 



Onderzoeksbevindingen 
Korte reflectie 

• Praktijkbeschrijvingen - José van der Hoeven 

• Online-enquêtes - Dolf van Veen 



Afsluiting 

DANK VOOR UW DEELNAME! 
 

Nader contact? 
g.vandestouwe@singelland.nl  

jan.vanderwel@attendiz.nl  

j.vanderhoeven@cedgroep.nl  

dolf.vanveen@ncoj.nl  
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