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INLEIDING
SO Noorderlicht biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar. De leerlingen
ondervinden ernstige belemmeringen in het onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek,
vaak in combinatie met leerproblemen. Sommige leerlingen hebben een licht verstandelijke
beperking.
Veel van de leerlingen hebben faalervaringen opgedaan op eerdere scholen. Deze leerlingen
hebben weinig zelfvertrouwen. Op SO Noorderlicht willen we dat zelfvertrouwen weer laten groeien
door hen succeservaringen op te laten doen op school en kansen creëren voor de toekomst met
de juiste pedagogische aanpak. De leerlingen moeten zich weer veilig gaan voelen om zich te
kunnen ontplooien.
De leerlingen krijgen de leerstof op hun eigen niveau aangeboden. Dat alles in een
gestructureerde en voorspelbare omgeving. De leerkracht houdt rekening met de verschillende
onderwijsbehoeften. Dat vraagt om maatwerk en dat is precies waar we ons op richten.
In 2019 zagen we dat bovenstaand aanbod op SO Noorderlicht met klassen van ongeveer 12-15
leerlingen met een leerkracht en leraarondersteuner niet voor iedere leerling toereikend was.
Vanuit verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden kreeg SO Noorderlicht de vraag om
voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs aan te bieden. Het betreft
o.a.:
• Leerlingen die op een SO/SBO zijn vastgelopen;
• Dreigende thuiszitters;
• Leerlingen die de overstap van een onderwijs-zorglocatie naar school moeten maken;
• Leelingen die op een dagbestedingsplek zitten en waar nog wel leerpotentie zichtbaar is.
Ook deze leerlingen verdienen onderwijs en zij kunnen met de juiste begeleiding en setting tot
ontwikkeling komen. SO Noorderlicht wil in de regio er mede voor zorgen dat er geen thuiszitters
zijn. Daarom heeft zij gehoor gegeven aan de vragen vanuit de regio om voor leerlingen met meer
specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs te bieden binnen een SO school.
In schooljaar 2019-2020 is SO Noorderlicht daarom van start gegaan met twee gespecialiseerde
klassen voor leerlingen met meer specifieke ondersteuningsbehoeften. Dit kon middels een
eenmalig innovatiefonds van samenwerkingsverband PO ZOUT en middels extra financiering
vanuit de eigen stichting.
Eind schooljaar 2019-2020 zijn de gespecialiseerde klassen geëvalueerd. Bij de meeste leerlingen
die het jaar in de gespecialiseeerde klas hebben gezeten bleek het een succes te zijn. Zij konden
onderwijs volgen in een schoolse setting en hebben een leerontwikkeling laten zien. Wanneer zij
niet gebruik hadden gemaakt van de gespecialiseerde klas hadden deze leerlingen veelal niet
meer in een schoolse setting onderwijs kunnen volgen of zouden zelfs thuiszitters geworden zijn.
Vanwege de succeservaringen én de vragen vanuit de regio om meer leerlingen te kunnen
plaatsen in de gespecialiseerde klassen heeft SO Noorderlicht besloten de pilot om te zetten in
een vast aanbod.
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INTEGRATIE ZORG EN ONDERWIJS
De meer specifieke ondersteuningsbehoefte die de leerlingen uit de gespecialiseerde klas nodig
hebben zijn zowel zorg als onderwijs gerelateerd. Er is behoefte aan structurele zorgondersteuning
in de gespecialiseerde klassen. Daadwerkelijke integratie van zorg en onderwijs is nodig in deze
klassen.
De leerlingen hebben baat bij veiligheid, structuur en duidelijkheid. Vandaar dat SO Noorderlicht
met één zorgaanbieder wil werken. De zorgaanbieder waarmee SO Noorderlicht de
gespecialiseerde klassen vorm geeft is Youké.
Samen met verschillende disciplines wordt er zicht verkregen op het functioneren van de leerling
binnen een klassikale setting en diens ondersteuningsbehoeften. Er wordt op maat een plan
opgesteld.

DOEL GESPECIALISEERDE KLASSEN
Het doel van de gespecialiseerde klas is leerlingen weer in ontwikkeling te laten komen, om zich
voor te bereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat de leerlingen sterker
staan in de samenleving.
De nadruk ligt hierbij op het vergroten van de leerbaarheid en emotieregulatie. Daarnaast wordt er
gekeken in de gespecialiseerde klas naar het perspectief van de leerling op de langere termijn. Het
streven is bij de meeste leerlingen dat ze na de gespecialiseerde klas weer kunnen deelnemen
aan onderwijs in een van de reguliere klassen binnen SO Noorderlicht. Hierbij krijgen de leerling
(en ouders) vaardigheden aangereikt en worden belemmerende factoren zoveel mogelijk
gereduceerd.
Echter is dit doel niet voor iedere leerling haalbaar die onderwijs volgt in de gespecialiseerde klas.
Voor sommige leerlingen uit de gespecialiseerde klas is het hoogst haalbare doel om onderwijs te
kunnen blijven volgen binnen deze setting en geen thuiszitter te worden. Het belangrijkste is dat de
leerling in ontwikkeling is en op deze wijze weer kan deelnemen aan onderwijsparticipatie.

AANPAK GESPECIALISEERDE KLASSEN
De gespecialiseerde klassen bestaan uit gemiddeld 6-9 leerlingen. Hierdoor krijgt een leerling
letterlijk veel minder prikkels te verwerken.
Naast de leerkracht is er fulltime ondersteuning van een jeugdzorgwerker aanwezig in de klas.
Deze ondersteuning wordt vanaf schooljaar 2020-2021 vormgegeven in samenwerking met Youké.
Doordat de klassen kleiner zijn, is er nog meer ruimte voor een individuele benadering van de
leerlingen.
De combinatie met een zorgaanbod vanuit Youké, een onderwijsaanbod vanuit SO Noorderlicht
(expert SO leerkracht en CvB), kleine klassen, zorgen ervoor dat zowel op didactisch als
pedagogisch gebied de leerling krijgt wat hij nodig heeft. Het zorg- en onderwijsaanbod is optimaal
geïntegreerd.
Het aanbod bestaat uit onderwijs met extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling op
school en in de klas.
Om de beste leerresultaten te bereiken, heeft SO Noorderlicht toegang tot onder andere
therapeuten en specialisten. Er is intensief contact met gemeentes, samenwerkingsverbanden en
zorgaanbieders om samen tot een zo passend mogelijk aanbod te komen voor individuele
leerlingen.
In de gespecialiseerde klas is de schoolse situatie het uitgangspunt, het schoolprogramma en de
individuele basisonderwijsbehoefte van de leerling zijn leidend.
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Vanaf het begin wordt gewerkt aan vaardigheden welke noodzakelijk zijn voor het functioneren in
een onderwijssituatie met 12-15 leerlingen:
• meedoen met het programma;
• werkhouding en taakgerichtheid;
• opvolgen van opdrachten;
• functioneren tussen andere kinderen.
Het systematisch en veelvuldig bekrachtigen van gewenst gedrag staat gedurende de gehele dag
centraal.
Het kan nodig zijn dat een leerling het onderwijs programma tijdelijk onderbreekt doordat gedrag of
andere ontwikkelingen voorop staan, het individuele aanbod kan dan gerealiseerd worden door
inzet van de jeugdzorgwerker.
De contacten tussen de ouders en het team vindt plaats door middel van een ouderavond,
klassenbezoek, contactschrift/emailcontact/Klasbord, nieuwsbrief en meerdere
evaluatiegesprekken op school. De leerkracht en jeugdzorgwerker bespreken met de ouders de
voortgang van de ontwikkeling van de leerling op school. Hierbij kunnen op verzoek de
orthopedagoog of intern begeleider van SO Noorderlicht aansluiten.
De doelen en voortgang van de leerlingen worden vastgelegd in het OPP. Hierin zullen zowel de
leerkracht als jeugdzorgwerker de voortgang beschrijven. Doelen die behaald zijn, worden
afgesloten en er worden nieuwe doelen gesteld. Als doelen niet behaald zijn, wordt in de evaluatie
van het OPP geanalyseerd wat oorzaken zijn en welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft
om de doelen wel te behalen. Er worden specifieke bevorderende en belemmerende factoren
benoemd en besproken. Het OPP zal zowel in het school systeem als in het Youké systeem
worden bewaard.
Daarnaast is het klassenteam, bestaande uit een intern begeleider en een orthopedagoog intensief
betrokken bij de voortgang van de leerlingen in een gespecialiseerde klas. Met name de
orthopedagoog is actief betrokken bij het monitoren van de ontwikkeling van de leerling. Voor
iedere leerling uit de gespecialiseerde klas wordt een signaliseringsplan opgesteld en dit wordt
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
Mocht er voor ouders in de thuissituatie ook ondersteuning nodig zijn dan zal hiervoor (met
toestemming van ouders) contact worden gezocht met de verwijzer.
Deze integratie tussen onderwijs en zorg in de gespecialiseerde klassen is te zien in:
• Doorlopende ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden;
• Het beïnvloeden van de taken die vanuit de leeromgeving worden gesteld door middel van
taakverlichting en taakverrijking;
• Het beïnvloeden van omgevingsfactoren: het wegnemen van invloed van belemmerende
factoren en het benutten van bevorderende omgevingsfactoren;
• Het beïnvloeden van leerling-factoren;
• Aanleren en versterken van vaardigheden van de leerling, o.a. aanleren van executieve
functies bij ontwikkelingsproblematiek.
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INDICATIES
De leerling heeft een grote behoefte aan nabijheid en begrenzing en een veilig klimaat is
essentieel. De leerling die hiervoor in aanmerking komt, moet wel in staat zijn om in een kleine
setting onderwijs te kunnen volgen op SO Noorderlicht. Door het inzetten van de specifieke
ondersteuningsbehoefte kan de leerling weer deelnemen aan de onderwijsparticipatie.
De volgende leerlingen komen in aanmerking voor plaatsing in de gespecialiseerde klas met
jeugdhulp ondersteuning:
• De leerling is bij instroom tussen de 7 en 13 jaar oud;
• De leerling ondervindt ernstige belemmeringen in het onderwijs als gevolg van een
psychiatrisch problematiek, vaak in combinatie met leerproblemen. Sommige leerlingen
hebben een licht verstandelijke beperking;
• Er is sprake van een sterk aangepaste begeleiding voor de leerling bij de plek van herkomst,
waarbij de verwachting is dat de leerling niet in een reguliere SO klas zal kunnen
functioneren;
• De leerling toont zich leerbaar en de onderwijsvraag is voorliggend, maar uit de
voorinformatie/aanmeldingsgegevens moet blijken dat de leerling onvoldoende heeft
kunnen profiteren van ingezette interventies vanuit de zorgstructuur van de school van
herkomst om aansluitend onderwijs te bieden en/of van jeugdhulp in de reguliere setting.
Daarbij is de verwachting bij deze leerling dat de interventies in de gespecialiseerde klas op
termijn de door- of terugstromen naar een reguliere klas binnen SO Noorderlicht mogelijk
zullen maken;
• De leerling beschikt niet of nauwelijks over de vaardigheden die nodig zijn om te profiteren
van het aangeboden onderwijs. De leerling toont bijvoorbeeld moeite met:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

taakgericht werken
concentratie
werkhouding
interactie met andere kinderen
gezag en regels
taalbegrip en communicatie
emotieregulatie
zelfstandigheid
zelfredzaamheid

FINANCIERING
Financiering vanuit onderwijs
Leerlingen op SO Noorderlicht hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om op het SO
geplaatst te kunnen worden. De Commissie van Begeleiding van SO Noorderlicht kijkt of een
leerling in aanmerking komt voor de gespecialiseerde klas.
De financiering van de gespecialiseerde klassen wordt onder andere mogelijk gemaakt door een
TLV midden of een TLV hoog.
Financiering vanuit gemeente
De aanvraag van de zorgtoewijzing (beschikking) wordt met ondersteuning vanuit school door
ouders gedaan. Zij kunnen deze aanvragen indienen bij de gemeente waarin ouders woonachtig
zijn (wijkteam, jeugdteam, CJG of sociaal team). Voor ondersteuning bij de aanvraag van de
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beschikking kan contact op worden genomen met het centrale aanmeld- en adviespunt START
van Youké. De zorgtoewijzing wordt in principe afgegeven voor maximaal één jaar. Er wordt voor
iedere leerling 7 uur coaching on the job aangevraagd. Op deze manier kan de fulltime
jeugdhulpwerker in de klas gefinancierd worden.

CONTRA-INDICATIES
Wanneer er sprake is van de volgende kwalificaties komt de leerling niet in aanmerking voor
plaatsing in de gespecialiseerde klas met jeugdhulp ondersteuning:
•
•
•
•

Leerlingen bij wie de zorgvraag zo groot is dat deze voorop staat en de leerling niet in
een schoolse setting kan functioneren;
Leerlingen die niet kunnen functioneren in een setting van 6-9 leerlingen en grotendeels
individuele begeleiding nodig hebben;
Leerlingen met een uitstroomperspectief HAVO/VWO;
Leerlingen die de kleuterleeftijd hebben (wellicht in de toekomst dat we ook een
gespecialiseerde klas voor de kleuters kunnen aanbieden).

UIT WELKE GEMEENTE EN SAMENWERKINGSVERBAND (SWV) KOMEN DE LEERLINGEN
Om een indicatie te geven waar de leerlingen vandaan komen die in de gespecialiseerde klassen zitten
hebben we van schooljaar 2020-2021 een overzicht gemaakt.

Gespecialiseerde klas schooljaar 2020-2021
Gemeente
SWV
Utrecht
Vleuten
Houten
Leusden
Bosch en Duin
Amersfoort
Zeist
Leersum
Bilthoven
Werkhoven
Wijk bij
duurstede
Totaal

Utrecht PO
Utrecht PO
Profi Pendi
Profi Pendi
PO de Eem
PO de Eem
ZOUT PO
ZOUT PO
ZOUT PO
ZOUT PO
ZOUT PO

Aantal leerlingen
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
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TOEKOMST GESPECIALISEERD ONDERWIJS
De overheid wil zorgdragen dat iedere leerling zich kan ontwikkelen door de combinatie van zorg
en onderwijs beter te regelen voor leerlingen met een (grote) ondersteuningsbehoefte.
Door ons aanbod met de gespecialiseerde klas willen wij goede en tijdige zorg voor de leerlingen
realiseren en creëren wij een brede verbinding tussen twee werelden, de onderwijswereld en de
gemeentelijke wereld.
We zijn op de goede weg en trachten de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp efficiënter en
effectiever te maken.
Het is belangrijk dat de verbinding tussen deze twee werelden ook op beleid en financiering tot
gang gaat komen.
Sommige leerlingen die niet in Zeist wonen en in de gespecialiseerde klas van SO Noorderlicht
zitten, (dreigen) tussen en wal en schip te raken. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig om hun
schoolloopbaan te kunnen (blijven) voortzetten en uitval te voorkomen.
Voor de betrokken partijen vraagt dit op de (middel)lange termijn om pragmatische oplossingen.
Daarbij is het allereerst van belang dat professionals inzicht krijgen in onze werkwijze met
betrekking tot de gespecialiseerde klassen op SO Noorderlicht. Wij beseffen ons dat dit om uitleg
vraagt, zodat er vertrouwen komt in onze deskundigheid waarom we bepaalde middelen
aanvragen.
Als de werkwijze van de gespecialiseerde klas bekend is in de regio zou het prettig zijn als de
aanvragen voor extra middelen voor een leerling die in de gespecialiseerde klas wordt geplaatst bij
zowel de gemeente als bij een SWV soepel gaat verlopen. Het afgeven van indicaties blijkt in de
meeste gevallen moeizaam te verlopen voor een leerling die buiten de gemeente naar school gaat
en daar extra preventieve jeugdzorg nodig heeft. Regio's hebben veel vrijheid gekregen hoe ze het
inrichten. Het lijkt of er een verschuiving te zien is van landelijke bureaucratie naar regionale. Ook
merken wij dat SWV-en verschillend omgaan met het afgeven van een TLV midden en TLV hoog.
SO Noorderlicht kan alleen de leerlingen met een meer specifieke ondersteuningsvraag blijven
bedienen als op beleidsniveau tussen gemeenten en SWV-en afspraken worden gemaakt.
SO Noorderlicht heeft alle vertrouwen in de toekomst en in de integratie tussen zorg en onderwijs.
Wij zijn blij met de eerste stap die door veel gemeenten en SWV-en zijn genomen om in schooljaar
2019-2020 de extra ondersteuning te financieren. We vertrouwen er dan ook op dat dit van
structurele aard zal zijn en dat de administratieve last en de tijdsduur van afgeven van indicaties
verminderd zal worden.
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