
Tussenvoorziening VO-VSO Dronten met ingang van september 20181 

Voortgezet onderwijs: regulier als het kan, speciaal als het moet. 

Maar wat nou als je op dat grensvlak zit? Kinderen passen niet in hokjes en er zijn altijd gradaties. We noemen 

dat voor nu ‘het grijze gebied’ tussen VO en VSO. 
 

Expertisenetwerk  

Herkent u dat? Wilt u graag overleggen met deskundigen uit het VO? 

Voor u bestaat er met ingang van nu het expertisenetwerk. In dit netwerk zitten experts van beide VO scholen, 

en medewerkers van Sterk op School en GGZ op school. U kunt hen raadplegen over casuïstiek. Indien gewenst 

met geanonimiseerde gegevens. Neem hiervoor contact op via telefoon of mail met de zorgcoördinator tevens 

lid van de projectgroep: Renate Ehlting.  06 430 23 464  ehl@almerecollege.nl 

Tussenvoorziening: het doel 

Voor leerlingen in dat grijze gebied beginnen we in Dronten een tussenvoorziening. Doel van deze 

tussenvoorziening? Zoveel mogelijk leerlingen onderwijs bieden binnen een reguliere setting, zo dicht mogelijk 

bij huis. Op een manier die past bij de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die deze leerlingen nodig 

hebben. Niet met als doel de volledige schooltijd in een aparte setting door te brengen. Wel met als doel toe te 

groeien naar ‘meedoen met de rest’. 

Samen de schouders er onder 

Deze tussenvoorziening wordt vormgegeven in samenwerking tussen Almere College, Ichthus College, het 

samenwerkingsverband passend onderwijs, gemeente Dronten en de jeugdhulp.  

Inmiddels is de projectgroep tussenvoorziening gestart met haar werkzaamheden. We maken gebruik van 

kennis die er al is bij de samenwerkingspartners. We halen goede voorbeelden op in het land en we werken 

samen met het speciaal onderwijs. 

Tussenvoorziening: de start 

Met ingang van schooljaar ’18-’19 starten we vooralsnog met één groep. De maximale groepsgrootte is 12 

leerlingen. Ook als het er minder zijn starten we. In deze tussenvoorziening bundelen we expertise van zowel 

onderwijs als jeugdhulp. Zo kunnen we deze groep leerlingen net dat extra’s bieden dat zorgt voor een prettige 

en succesvolle schooltijd binnen het regulier VO. 

Zo ziet dat er uit 

Gedurende de tijd dat leerlingen gebruik maken van de tussenvoorziening, werken we op twee sporen. Het ene 

spoor is onderwijs. Het andere noemen we ondersteuning van het leren en persoonlijke ontwikkeling. Binnen 

het onderwijsspoor zorgt de mentor voor een zo naadloos mogelijke aansluiting met het reguliere programma. 

Binnen het ondersteuningsspoor zorgt een begeleider voor het versterken van de sterke kanten van leerlingen 

en voor het wegnemen van leerbelemmeringen. De begeleider werkt daarbij samen met thuis en met school. 

Omdat het juist voor deze leerlingen belangrijk is om thuis en school op elkaar af te stemmen 

Mentor en begeleider werken samen binnen hetzelfde ontwikkelperspectiefplan, zodat er voor leerling, ouders 

én professionals duidelijkheid is over het waarom, wie wat, waar en wanneer. 

Vragen? Tips? Suggesties voor een passende en aansprekende naam? 

We horen het graag, denken graag mee en staan open voor uw suggesties. 

Bel of mail naar ondergetekende, projectleider Tussenvoorziening. 

 

Jacqueline Schoones     06 8390 5646       jpw.schoones@almerecollege.nl 

                                                           
1 De ontwikkelingen gaan door. Vandaar dat er een update volgt zodra we nieuwe informatie kunnen delen. Deze eerste versie is gedateerd 
10 april 2018  


