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Dit programma volgt de ouders van 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 Marien-
gaarde in Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). Het
programma vertelt vanuit het perspectief van de ouders van deze twee leerlingen. De
grote vraag in het verhaalverloop is of het Merel en Viggo gaat lukken om op de regu-
liere 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
(DaVinci 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 – 00.35
Vier korte uitspraken van de moeders van Merel en Viggo

00.35 – 03.25
Viggo introduceert zichzelf. Viggo komt thuis uit school met zijn moeder Carolien en
jonger broertje Seth. Vader Rob is thuis. Moeder Carolien vertelt over de begeleiding van
Viggo wat veel tijd kost. Niets gaat van zelf.
Viggo moet huiswerk rekenen maken. Maar zijn opdracht is nergens te vinden. Moeder
Carolien vertelt hoe zij en haar man Viggo stimuleren geconcentreerd te leren. De wil
ontbreekt nogal eens bij Viggo.

03.25 – 06.45
Merel introduceert zichzelf. Merel heeft broodjes gehaald en komt thuis.
Moeder Desiree vertelt dat zij vier kinderen heeft waarvan er twee zijn geadopteerd.
Merel komt uit Korea. Merel heeft 3 jaar op het speciaal onderwijs gezeten. Maar vol-
gens de ouders leerde ze te weinig. Toen is Merel naar de Kroevendonk gegaan. Een re-
guliere basisschool die haar meer uitdaagde en zij is enorm gegroeid, meer dan ooit mo-
gelijk zou zijn geweest in het speciaal onderwijs. Merel is nu één van de leerlingen en is
daar prima op haar plek.
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06.45 – 09.50
Viggo maakt huiswerk met vader Rob. Hij werkt op een notebook. Vader vertelt dat
Viggo medicatie krijgt in samenspraak met een psychiater. Hij wordt rustiger, geconcen-
treerder zodat hij beter kan leren. Viggo gaat op gym even uit zijn dak maar wordt ge-
corrigeerd door medeleerlingen. Moeder Carolien haalt Viggo van school en wordt aan-
gesproken door juf Leonie. Viggo maakt zijn huiswerk niet voor juf Pamela. Moeder
denkt dat er geen match is tussen Pamela en Viggo. De juf betwijfelt dit. Viggo wil het
gewoon niet doen.

09.50 – 12.30
Merel en haar moeder werken aan een powerpoint voor een spreekbeurt. Moeder Desi-
ree vertelt dat zij en haar man Merel begeleiden naar zelfstandigheid. Merel is met haar
moeder op de open dag van Da Vinci (praktijkonderwijs). Merel durft een eng beest te
aaien. Moeder vertelt dat zij de beste school voor Merel het praktijkonderwijs vindt.
Moeder is op een overleg op de Kroevendonk waarbij alle begeleiders van Merel bijeen
zijn. Waar kan en mag Merel straks naar toe? De hoop en wens is praktijkonderwijs,
maar dat beslist een commissie. De Kroevendonk kan alleen alle gegevens zorgvuldig
doorgeven. Per brief ontvangt de moeder dat Merel naar praktijkonderwijs mag. En
vriendin Eva mag ook!
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12.30 – 14.15
Moeder is op school in gesprek met alle begeleiders van Viggo. Zij en Viggo vullen het
aanmeldingsformulier in voor het VMBO BBL, de school waar zij graag naar toe willen.
Het is afwachten of dit ook echt gaat lukken. Moeder Carolien vertelt dat zij en haar
man zelf het initiatief hebben genomen om met de directeur van de gewenste school te
gaan praten. Viggo vast daar introduceren. Het was een positief gesprek omdat direc-
teur zei dat voor hem het advies van de basisschool leidend is. Erg belangrijk omdat als
men afgaat op de cito toetsen (die Viggo niet kan maken) Viggo niet zou worden toege-
laten.
Moeder Carolien en vader Rob hebben een oudergesprek met de zorgcoördinator Do-
rien van het VMBO BBL. Zij vertelt dat de school Viggo de kans wil geven, maar als het
niet lukt moet er gekeken worden naar andere opties…??!!

14.15 – 15.00
Moeder Desiree en vader Hans zijn aanwezig bij de warme overdracht van het PO naar
het VO. Per ongeluk komt Merel binnen lopen. Zij maakt kennis met de teamleider van
het Da Vinci. Morgen gaat Merel naar een introductiedag van de nieuwe school.

15.00 – 15.45
Viggo kan prima overweg  met zijn nieuwe klasgenootjes. Moeder Carolien vertelt dat
Viggo goed is opgevangen op de nieuwe school, vooral door zijn mentor Trudy. Hij gaat
elke dag met plezier naar school. Ze was er erg bang voor dat het zou mislukken.

15.45 – 16.30
Merel krijgt een opdracht van een docent om met twee klasgenoten (inmiddels haar
vriendinnetjes) papiertjes op deuren in de school op te hangen. Moeder Desiree vertelt
dat zij heel tevreden is met de school. De lijntjes zijn kort en zij merkt dat men echt
geïnteresseerd is in de kinderen en dat is het belangrijkste.
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Aftiteling

16.30 – 17.25
Moeder Carolien is op het eerste voortgangsgesprek op het VMBO BBL. Aanwezig zijn
de mentor en zorgcoördinator. En een AB’er vanuit het PO met een tijdelijke begeleid-
ster van Viggo op het VO. Hoe gaat het en wat heeft Viggo nodig?
Moeder constateert dat op deze VMBO nog erg geworsteld wordt om Viggo passend on-
derwijs aan te bieden. 

17.25 – 18.00
Merel krijgt klassikaal Nederlandse les. Zij zit in een kleine groep. Moeder Desiree
merkt dat Merel nu minder begeleiding nodig heeft dan op de basisschool. Alles wat zij
aangeboden krijgt, is op haar eigen nivo.

18.00 – 19.15
Avondeten thuis bij Viggo. Moeder Carolien vertelt wat zij als ouders doen om Viggo op
deze school te houden. Medicatie, ergotherapie en huiswerk begeleiden. Zelfstandig
werken lukt Viggo niet.

19.15 – 20.17
Moeder Desiree en vader Hans zijn op het eerste voortgangsgesprek over Merel op Da
Vinci.
De overgang van PO naar VO is volgens de ouders goed gelukt. Moeder vertelt dat Merel
aangeeft koken en groene les erg leuk te vinden. Wie weet is daar een baan in te vinden.
Als ze maar op een plek komt waar haar belangstelling ligt en het naar haar zin heeft.

Merel en Viggo zijn beide over naar groep 2.


