
Duur: 21 min.

Dit programma volgt de twee leerlingen (Merel en Viggo) in groep 8 op de basisschool
t/m het kerstrapport op het VO. Merel zit op de Kroevendonk in Roosendaal en heeft
een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk lerend’). Viggo zit op de Mariëngaarde in 
Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). Het programma
vertelt vanuit het perspectief van deze twee leerlingen en hun medeleerlingen. De grote
vraag in het verhaalverloop is of het Merel en Viggo lukt om op de reguliere VO school
te komen waar zij graag naar toe willen. En lukt het ze om daar met plezier te blijven.
Viggo wil naar het VMBO BBL (Merewade) en Merel naar het praktijkonderwijs 
(Da Vinci College). 

De twee andere hoofdprogramma’s volgen hetzelfde verhaalverloop: … Merel
en Viggo van groep 8 … naar het VO … maar vanuit het perspectief van 1) hun ouders 
en 2) van hun leraren en begeleiders die beide leerlingen ieder op eigen wijze onder-
steunen.

In de vijf reflectieprogramma’s reflecteren ouders, leraren, schoolmanagement,
specialisten en de hoofdinspecteur van onderwijs op de drie hoofdprogramma’s.
Zij bieden ondersteuning bij de verwerking en bespreking van de hoofdprogramma’s. 
Er is bij elk programma een beschrijving van de inhoud.

De negen korte Inzoom programma’s geven verdieping aan onderdelen uit de
hoofdprogramma’s. Bijvoorbeeld Inzoom-1: Back to Basic over een onderwijs ondersteu-
ningsarrangement met Viggo op het PO, Inzoom-3: subgroep Taal met Merel op het PO
of Inzoom 7 of 8 waarin resp. een Nederlandse les en een koksklas op het VO beide met
Viggo. Er is bij elke inzoom een beschrijving van de inhoud/verhaal verloop.

00.00 – 01.00
Merel en Viggo introduceren zichzelf

01.00 – 03.40
Viggo krijgt in een subgroepje rekenen van de onderwijsassistent en in de klas krijgt hij
Nederlandse taal. Hij vertelt dat hij moeilijk kan schrijven en laat zien hoe hij dit met
hulpmiddelen oplost. Tussendoor zijn medeleerlingen aan het woord over wie Viggo is
en hoe zij hun school ervaren. Een school waar iedereen tot zijn recht komt en waar zij
elkaar helpen.

03.40 – 07.00
Merel werkt met medeleerling Eva aan eigen rekenopdrachten terwijl de rest van de
klas les krijgt. In de les biologie zit Merel net als iedereen in een werkgroepje en zij
wordt geholpen door de leerlingen met de lesstof. Merel en Eva krijgen ondersteuning
van de IB’er bij het rekenen. Tussendoor vertellen medeleerlingen wie Merel is en dat
door haar te helpen, leer je zelf ook veel.
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07.00 – 08.30
Viggo houdt met power point een fantastische spreekbeurt. Hij vertelt dat hij moeilijk
leest van papier en laat zien hoe hij met koptelefoon en computer zich toch kan con-
centreren. Maar er is een probleem; Viggo vertelt dat hij niet goed kan rekenen. Dan is
het moeilijk om op het VO school te komen waar hij graag naar toe wil.

08.30 – 10.20
Merel houdt een mooie voorleesbeurt. En we zien haar in de eetpauze in de klas optrek-
ken met medeleerlingen.

10.20 – 11.50
Viggo heeft gesprek met alle juffen en begeleiders en zijn moeder. De school vindt dat
hij genoeg heeft bewezen (goede punten heeft) zodat hij zich kan inschrijven op de
school waar hij heel graag naar toe wil (VMBO BBL). Maar zijn school kan niet alleen
beslissen, daar gaat een speciale commissie over, dus het is niet zeker of het gaat luk-
ken. Viggo gaat met zijn ouders naar de Open Dag van het VMBO en hij toont veel inte-
resse voor de koksklas.

11.50 – 13.25
Merel vertelt dat zij graag naar het praktijkonderwijs (Da Vinci) wil. Zij gaat met Eva en
haar moeder naar de Open Dag van Da Vinci. Daar vindt ze de groene les erg leuk. Eva
voegt toe dat zij beiden een laag nivo hebben en daardoor weinig keuze voor een VO
school.

13.25 – 14.20
Viggo is toegelaten op het VMBO BBL. Tijdens de les natuurkunde helpt de leerkracht
hem om het goede antwoord in zijn schrift op te schrijven. Er is extra begeleiding inge-
huurd om Viggo op weg te helpen op de nieuwe school. Viggo legt uit wat die begelei-
ding allemaal voor hem doet. Als zij er niet was, haalde hij allemaal onvoldoendes en
moet hij hier weg.
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14.20 – 15.50
Merel is toegelaten op het Praktijkonderwijs. In de les techniek wordt Merel geholpen
door medeleerlingen. Merel maakt nieuwe vriendinnen en oude vriendschappen veran-
deren. Merel in de pauze op het schoolplein. Wordt Merel gepest?

15.50 – 16.55
Viggo krijgt Engelse les en hij mag op de laptop werken i.p.v. in een schrift schrijven.
Daar moet de leerkracht hem wel bij helpen. Klasgenoten vertellen over Viggo. Nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan.

16.55 – 18.55
Merel krijgt kookles en daar blijkt dat zij initiatief toont en vragen durft te stellen. En al
blijft rekenen en wiskunde moeilijk, Merel haalt bij bv Engels hele goede cijfers.

18.55 – 20.25
Viggo heeft een toets bij wiskunde. Hij doet zijn uiterste best maar snapt het niet. Hij
vertelt dat hij slecht staat voor rekenen en wiskunde. Hij wil heel goed zijn best doen
om goed te rekenen want dan gaat hij misschien over. Maar dat is niet zeker. In de Koks-
klas werkt Viggo met veel plezier maar komt daar ook de vaardigheid rekenen tegen.
Wat hij maakt tijdens de koksklas wordt opgediend in het restaurant waar hij het mag
opeten.

Merel en Viggo zijn beide over naar groep 2.
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