
Duur: 21 min.

Dit programma volgt de leraren en begeleiders van de twee leerlingen (Merel en Viggo)
in groep 8 op de basisschool t/m het kerstrapport op het VO. Merel zit op de Kroeven-
donk 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 de leraren en begeleiders
van Merel en Viggo. De grote vraag in het verhaalverloop is of het Merel en Viggo gaat
lukken om op de reguliere VO school te komen waar zij graag naar toe willen. En lukt
het hen om daar met plezier te blijven. Viggo wil naar het VMBO BBL (Merewade) en
Merel naar het PRO (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.
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Hoofdprogramma 
vanuit  leraren

Inhoud kort

Relatie met de andere 
programma’s in dit pakket



00.00 – 00.25
Zes korte uitspraken van leraren en begeleiders.

00.25 – 04.45
IB’er juf Joosten vertelt de indicaties van Viggo. Het aanbod is een rustige omgeving,
structuur en helderheid over wat er van je verwacht wordt. Is goed voor elke leerling.
Juf Leonie begeleidt Viggo tijdens de groepsles Nederlands. Zij vertelt dat Viggo zijn best
wil doen maar je moet er wel bij blijven. Ook legt zij uit hoe zij haar tijd en aandacht
verdeelt over al die verschillende leerlingen. Niemand in de klas klaagt over bv dat
Viggo soms andere dingen mag. In de klas is het net als in het  ‘echte’ leven.
Viggo krijgt met twee andere leerlingen les van de onderwijsassistent Paula. Zij vertelt
dat Viggo’s werkhouding niet goed is en hoe dit aan te pakken vraagt continue aan-
dacht. 

04.45 – 07.55
Merel heeft gymnastiek. IB’er juf Meri geeft de indicatie weer van Merel. Vooral inzicht
is moeilijk voor haar.
Meester Johan spreekt een werkgroepje aan in de klas waar Merel bij zit. Hij legt uit dat
hij wil dat hij het beste haalt uit alle leerlingen. Dus goed tijd en aandacht verdelen
maar ook samenwerken met de rest van de begeleiders. Wie geeft aandacht aan wat.
Het is elke keer een uitdaging maar mooi om te doen behalve dan dat alles moet wor-
den vastgelegd.
Merel krijgt in subgroepje Taal van IB’er juf Meri. Zij vertelt dat ze dacht dat Merel niet
kan automatiseren en dus beperkt kan rekenen. Totdat Merel topgrafie kreeg en negens
en tienen haalde. Toen wist ze dat zij rekenen anders moest aanbieden.

Verhaal verloop van 
het hoofdprogramma 

vanuit leraren
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07.55 – 10.05
Eerste overleg tussen basisschool van Viggo en de VO school (Merewade) waar hij graag
naar toe wil. Ib’er juf Joosten legt uit wat Viggo nodig heeft en deelt haar angst dat hij te
laag wordt ingezet. De zorgcoördinator Dorien (van Merewade) observeert Viggo tijdens
de les.

10.05 – 11.20
Overleg met alle begeleiders van Merel en haar moeder. Is Merel wel weerbaar genoeg
om overeind te blijven in een populatie op een praktijkschool?
Ib’er juf Meri ziet grote verschillen tussen het PO en VO als het gaat over passend onder-
wijs.

11.20 – 12.35
Viggo zit op VMBO BBL.  De zorgcoördinator Dorien vertelt dat hij tijdelijk extra bege-
leiding krijgt om studievaardigheden aan te leren (komt uit het PO) en 1 uur extra per
week met zijn mentor. Viggo laat zien dat hij in de pauze apart zit met nog drie andere
leerlingen. Rust aan hun hoofd. Dorien vindt dit geen goed idee want dit werkt stigmati-
serend. Zij heeft eigen ideeën hoe dit aan te pakken.

12.35 – 14.35
Merel heeft Nederlandse les van juf Hanneke die ook haar mentor is. Juf Hanneke ver-
telt hoe zij Merel ervaart, een betrokken en open meisje. Merel krijgt individuele uitleg
hoe zij een opdracht moet aanpakken van juf Hanneke. De juf vertelt dat zij in het prak-
tijkonderwijs al jarenlang bezig zijn met passend onderwijs. Elke leerling werkt op zijn
nivo. Het doel van dit onderwijs is uitstroom naar werk en er is minder leerstofdruk.
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14.35 – 15.55
Viggo krijgt individuele aandacht van juf Trudy tijdens de les Nederlands. Hij lijkt niet
gemotiveerd. Juf Trudy vertelt dat zij merkt dat hij in het verleden vaak geholpen is en
dat het hoog tijd wordt dat hij leert zelfstandiger te werken.
Viggo is toch aan de slag gegaan en juf Trudy motiveert hem om de rest af te maken. Juf
Trudy vertelt dat het prima met Viggo gaat kwa welbevinden, hij is geaccepteerd in de
klas maar zijn resultaten blijven achter.

15.55 – 16.45
Merel heeft ict les. Elke leerling werkt zelfstandig en de leerkracht kan vanaf zijn PC
meekijken hoe iedereen aan het werk is. Juf Hanneke vertelt dat zij als team besloten
hebben meer lesuren te draaien dan wettelijk verplicht waardoor leraren meer op
school zijn en kleinere klassen mogelijk zijn.

16.45 – 18.40
Teamvergadering van klas van Viggo. Hij is net twee maanden op deze school. Viggo
wordt besproken. De gymdocent merkt op dat rekenen het enige vak is waar Viggo moet
schrijven i.p.v. op de laptop werken. De wiskunde en natuurkunde docent protesteren.
Ook bij hen moet hij op papier schrijven. Zorgcoördinator Dorien vindt dat dit team te
weinig creativiteit toont om andere oplossingen te vinden zodat leerlingen toch kunnen
laten zien dat zij de lesstof snappen.
Terug in het team. De wiskunde docent is bang dat Viggo nooit zijn diploma gaat halen.
Is er geen betere plek voor hem te vinden. Gymnastiek docent benadrukt dat sociaal
emotioneel gezien Viggo hier prima functioneert. Zorgcoördinator Dorien merkt op dat
het team moeite heeft om Viggo de juiste ondersteuning te bieden.

18.40 – 20.53
Merel en haar moeder bespreken haar rapport met de mentor Hanneke. Zij heeft mooie
cijfers. Juf Hanneke merkt op dat Merel kan meekomen. Ze heeft een ander tempo en
werkwijze maar dat geeft niet. Haar sociale ontwikkeling en weerbaarheid is een aan-
dachtspunt voor de juf. Ze kan veel bijsturen in de korte gesprekjes tussendoor die zij
regelmatig heeft met Merel. 

Merel en Viggo zijn beide over naar groep 2.Aftiteling


