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Speciale school voor basisonderwijs

De Balans, Roermond

Na het eerste jaar twee AVI-instructieniveaus verder

Samenvatting
Landelijk haalt ongeveer 30 procent van de
leerlingen in het speciaal basisonderwijs niet het
AVI 9 niveau. Bij SBO De Balans in Roermond
halen de meeste leerlingen dit niveau wel. In het
zevende levensjaar wordt gestart met technisch
leren lezen. Door ‘een schaaf over de methode’
te halen en veel te herhalen hebben bijna alle
leerlingen na één leerjaar negen leeskernen van
Veilig Leren Lezen, nieuwe versie, onder de knie.
De school wint daarmee tijd, die vanaf het vierde
leerjaar wordt besteed aan extra aandacht voor
het begrijpend lezen. Vakken die minder aan bod
komen door het kiezen voor technisch lezen gaan
in de bovenbouw sneller omdat de startsituatie
voor de bovenbouw hoger is komen te liggen.
Het leerlingvolgsysteem is door de school zelf
gebouwd. Werken met de bestaande volgsystemen
is voor een SBO lastig, omdat de ingebouwde

normen zijn afgestemd op de basisschoolleerlingen. Bovendien heeft een SBO te maken
met veel tussentijdse instroom, bij De Balans zo’n
twintig tot dertig leerlingen per jaar. Dat stelt eisen
aan het exact kunnen volgen van leerlingen en
vereist een ﬂexibele aanpak. De meeste zijinstromers zijn kinderen uit groep 3 van de
reguliere basisschool. Zij zijn vaak volledig
vastgelopen. Het is daarom belangrijk dat in de
eerste plaats hun zelfvertrouwen wordt vergroot.
Leren lezen helpt daarbij. In het verleden ging
ongeveer driekwart van de leerlingen naar het
praktijkonderwijs. Nu gaat 65 procent naar het
leerwegondersteunend onderwijs en 30 procent
naar het praktijkonderwijs. Daarnaast gaan er
gemiddeld twee leerlingen per jaar terug naar het
reguliere basisonderwijs.
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De focus bij de leraar
Louis Koppen, directeur

ok al is het allemaal zeer systematisch wat we doen, uiteindelijk blijft
het ook gaan om het gevoel. Je wordt geraakt door de resultaten
en daardoor ga je nadenken en reﬂecteer je op kennis, houding en
vaardigheden. Ik blijf me verbazen over de dingen zoals ze gaan of niet
gaan. Dat geeft de waarde aan al die systematische gegevens en zo behoud je de menselijke maat.
Tenslotte is effectief onderwijs affectief.

Pijler en zijpilaren
We zijn tien jaar geleden begonnen met opbrengstgericht werken. De basis was de analyse van
de inspectiegegevens. We waren niet tevreden over de resultaten. De stijgende lijn vlakte af.
Toen kwamen er vragen en bleek dat we zaken anders moesten gaan aanpakken. De centrale pijler
van het uiteindelijke plan was het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen van de
leraar. De focus moet bij de leraar liggen, die maakt het product. Wij hebben gekozen om veel
aandacht te besteden aan effectieve instructie, interactief leren, coöperatief leren en zelfstandig
werken. De daarbij behorende gewenste ontwikkelingen hebben we per jaar vertaald in operatio132
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nele plannen, met eenduidige
afspraken en evaluaties.
Naast deze pijler staan twee
ondersteunende zijpilaren:
vernieuwing van de inhouden
van het onderwijs en optimalisering van het leerlingvolgsysteem.

de grafieken en bekijkt welke trends er zichtbaar zijn. Op basis
daarvan wordt het schoolontwikkelingsplan aangepast. Resultaten
van individuele leerlingen worden door leraar en intern begeleider
geanalyseerd. Dat leidt tot aanpassing van het groepsplan. Om efficiënt te kunnen werken volgden we scholing SMART formuleren25.

Leerlingvolgsysteem
We hebben het leerlingvolgsysteem zelf gebouwd. Het
probleem van de bestaande
volgsystemen is dat wij ons
maar moeilijk kunnen conformeren aan de ingebouwde
normen, die veelal zijn
afgestemd op de basisschoolleerlingen. Je hebt als speciale
school voor basisonderwijs niet
alleen te maken met anders
lerende leerlingen, maar ook
met veel tussentijdse instroom,
maar liefst
twintig tot dertig
leerlingen per
jaar. Dat stelt eisen
aan het exact kunnen
volgen van leerlingen
en vereist een ﬂexibele
aanpak. In ons leerlingvolgsysteem zitten de verwachte
ontwikkelingsperspectieven van
alle leerlingen, op basis van
de resultaten van afgelopen
vijf jaren per IQ-categorie. Er
wordt in het systeem meteen
gesignaleerd of het onder de
verwachting is (rood) of boven
de verwachting (blauw). Ook
dat gaat via grafieken: één
druk op knop en je ziet het. Je
kan bijvoorbeeld zien dat er
een dip zit bij de elfjarigen in
2006. Het managementteam
analyseert twee maal per jaar
alle resultaten aan de hand van

Citoscores op De Balans

Systematisch onderwijs in combinatie
met optimisme en een getraind gevoel.
Zo werkt bij ons opbrengstgericht
onderwijs.
Vernieuwing taalbeleidsplan

Een voorbeeld van systematisch en cyclisch werken is ons
taalbeleidsplan. We hebben in het plan op basis van de resultaten
tot nu toe vrij nauwkeurig omschreven wat de haalbare resultaten
zijn binnen één leerjaar. Verwachtingen moeten hoog gesteld zijn,
maar wel gebaseerd op realiteit. Wij zijn er van overtuigd dat
kinderen met zes-en-een-half jaar kunnen beginnen met lezen.
Wat ook de achtergrond van het kind is, een stevige dosis pedagogisch en didactisch optimisme en starten! Na één leerjaar hebben
ze bijna allemaal negen leeskernen van Veilig Leren Lezen, nieuwe
versie, onder de knie. Op basis van de resultaten stellen wij ons
onderwijsproces bij. Landelijk haalt ongeveer 30 procent van de
leerlingen in het speciaal basisonderwijs niet het AVI 9 niveau26.
Wij halen voor hen een schaaf over de methode, tot op het punt
dat je alleen de basis, de essentie blijft herhalen. Je krijgt daardoor
een maximale benutting van de lestijd en dus optimalisering van »

25 SMART: acroniem van Speciﬁek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
26 AVI: Analyse van Individualiseringsvormen. Het AVI-systeem wordt gebruikt om de technische
leesontwikkeling van kinderen te volgen en om teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad.
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het leren. Op deze wijze halen
bijna al onze leerlingen AVI 9.
Nu zijn we bezig om het
plan uit te breiden en aan te
vullen in de richting van het
voortgezet technisch lezen en
begrijpend lezen, maar ook
woordenschatontwikkeling.
Goed voorbereide lessen, optimaal gemotiveerde collega’s en
perfect uitgedaagde leerlingen
leiden tot successen waarop we
met z’n allen trots zijn. In de
klassen zien we dat terug door
regelmatig wisselende samenstelling van de subgroepjes op
basis van geboekte resultaten.
In het groepsplan zien we deze
wisselingen terug en daarom
noemen wij het plan dynamisch.

Basisscholen
staan niet te
springen om
een anderslerend kind
terug te krijgen.
Motor
In het verleden ging ongeveer
driekwart van onze leerlingen
naar het praktijkonderwijs. Nu
gaat 65 procent naar het leerwegondersteunend onderwijs
en 30 procent naar het praktijkonderwijs. Daarnaast hebben
we gemiddeld twee leerlingen
per jaar die teruggaan naar
het reguliere basisonderwijs.
Dat gaat moeizaam, want
basisscholen staan niet te
springen om een anders-lerend
kind terug te krijgen. De motor
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achter opbrengstgericht werken
is een combinatie van allerlei
elementen: de leerlingen zijn
blakend van herkregen zelfvertrouwen, de doorzetting die we
hebben gemaakt, kennis, het
plannen van haalbare successen
en successen met z’n allen
vieren! De grootste meerwaarde
van het hele verhaal is dat
we het optimale uit het kind
kunnen en ook willen halen.

In plaats van
We vragen heel veel van elkaar.
Knelpunten liggen natuurlijk
bij de grenzen van iedere individuele collega als het gaat over
het evenwicht in taakbelasting,
draaglast en draagkracht.
Er is een verdichting van
problematiek te constateren en
we krijgen steeds vaker ‘multi
problem’-leerlingen.
Er zijn groeps- en leerlingbesprekingen waar leraren zich
gehoord voelen. Dat is de eerste stap. De daar gesignaleerde
knel-punten zijn gedeeld met
elkaar en het is een gezamenlijk
probleem! Veranderingen
worden door collega’s vaak
ervaren als iets dat er weer bij
komt; dat is eigenlijk niet goed.
We gaan zaken anders doen
en dan is het niet erbij, maar in
plaats van. Dus zorg ook dat
er iets af gaat.
Het opbrengstgericht werken
is van de leraren. Het zich
eigenaar voelen van dat proces
kost tijd. In meerdere informatiebijeenkomsten, presentaties
en bezoeken aan onze school
vertel ik onze succesverhalen en probeer ik de collega’s
deelgenoot te maken van ons
enthousiasme.

Sociaal-pedagogisch
werkers
Daarnaast ben ik ook ondernemer. Ik zorg onder meer
voor gemotiveerde stagiaires,
voldoende financiële reserves
voor de noodzakelijke vervangingen van methodische
materialen, professionele
ondersteuning voor het
managementteam, scholingsondersteuning en uitvoering
en optimalisering van interne
pedagogische leerlingenzorg.
Momenteel zijn er vijf gemotiveerde sociaal-pedagogisch
werkers die hard aan de slag
zijn. Zij zorgen voor meer
handen in de klas, waardoor
de leraar de noodzakelijke
differentiatie kan waarmaken.
Ik zoek wel de stagiaires uit die
hebben gekozen om met onze
SBO-leerlingen te werken.

Verdere professionalisering
Er ligt een offerte voor de
uitbreiding van het leesonderwijs met Nieuwe
Leesweg. Ook hebben we
een ondersteuningscontract
voor het Managementteam
afgesloten met een adviesdienst
die ons gaat begeleiden bij de
verdere professionalisering.
Verder ligt er een overeenkomst
met een andere onderwijsadviesdienst in het kader
van een verdiepingsproject
begrijpend lezen en huren we
naast de aanwezige expertise
leerlingbegeleiding in specifiek
voor onze doelgroep.”

“
“D

”

Jubelen na een toets
Lianne Mols, leraar ‘onderbouw 3’

e SBO-school is
ingedeeld in leerjaren
conform het protocol
dyslexie. Ik zorg er
voor dat er in de klas
een duidelijke structuur is door de dag aan te geven met pictogrammen. Die hang ik op het bord, ik zet een pijl bij

Door de duidelijkheid
nemen heel veel
gedragsproblemen af.
waar we zijn én ik zet een klok. Voorspelbaarheid en structuur zijn voor deze leerlingen erg
belangrijk. Door die duidelijkheid nemen heel
veel gedragsproblemen af. En je vraagt ook een
stukje motivatie van hen. Je kunt leerlingen nu
zelfs vragen naar oplossingen voor problemen in
de klas! Want ze kennen hun eigen leerproces.

Coöperatieve werkvormen

We zijn nu bezig om coöperatieve werkvormen
toe te passen. Wat werkt wel en wat niet. Je
moet kinderen aan het werk zetten om zelf met
de anderen aan de gang te gaan. Daarom
werken we met een stoplicht: staat het stoplicht
op rood, dan is de juf niet bereikbaar.
We hebben de remedial teaching in de groepen
zelf geplaatst. Der remedial teacher komt in de
groep en zit aan de instructietafel.

Systematisch
Ons taalbeleidsplan is erg systematisch. Het
plan start vanuit de kleuterklassen. Je hebt de
doelstellingen geformuleerd en een jaarplanning gemaakt. Je hebt houvast aan het plan, ik
weet wat ik moet bijstellen en hoe. Onze leraren
zijn daardoor goed in staat om te analyseren en
opnieuw te plannen. Ik word niet gek van die
planning, het is zo duidelijk. Na het sporten op
zondagmorgen maak ik een complete weekplanning. Dat werkt voor mij het prettigst. Als je je
doelen wilt bereiken, zul je wel moeten plannen. »
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Trots
Ik vier met de klas de successen. We hebben net kern 6 afgerond.
Dat zijn veel moeilijke letters. Als we dat afhebben dan vier je dat
met een ballonnetje. We lopen hier wel te jubelen na een toetsmoment. Ik ben trots op m’n kinderen en ook trots op mezelf.
We hebben veel bereikt de afgelopen jaren, met name op
gebied van taal en lezen. De opbrengst is groter geworden en
we bereiken die in veel minder tijd. Jaren geleden deden we drie
kernen in één jaar, wij maakten het binnen de kern breed. Later zijn
we voorzichtig gegaan naar zes en nu naar negen kernen. In het
zevende levensjaar moet worden gestart. We hebben daarmee
veel tijd gewonnen die we nu gaan besteden aan extra aandacht
voor het begrijpend lezen vanaf het vierde leerjaar. Vakken die nu
minder aan bod komen door het kiezen voor technisch lezen gaan
in de bovenbouw sneller omdat de startsituatie voor de bovenbouw hoger is komen te liggen.

Je moet wel willen weten
waar het niet goed zit.
Analyse
Je moet wel willen weten waar het niet goed zit. Er is een open
cultuur waarin we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Ik werk met
een lerarenondersteuner, omdat een leerling sondevoeding heeft

en samen besteden we veel
aandacht aan mijn zestien leerlingen. Met vragen ga ik naar
de juiste plek: intern begeleider,
remedial teacher, speltherapeut,
logopedist en psycholoog.
Je moet als leraar heel goed
kijken en op de hoogte zijn
van verschillende aandoeningen,
bijvoorbeeld PDD/NOS27,
om ook preventief te kunnen
ingrijpen. Onze remedial
teacher is er heel goed in stap
voor stap aan ontwikkeling
te werken. Zij heeft ons
enthousiast gemaakt, ons de
essentiële informatie aangereikt en ons in woord en daad
terzijde gestaan. De analyse
van het dossier bij binnenkomst
van een leerling en de daaruit
voortvloeiende handelingsaanpak heeft opgeleverd dat
voor iedere leerling vroegtijdig
gesignaleerd wordt en tijdig
de juiste interventies kunnen
worden toegepast. Zij is onze
leerschool.”

27 PDD/NOS: Pervasive Developmental Disorders Not Otherwise Speciﬁed. Ontwikkelingsstoornis.

Pijl bij onderdeel
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De kinderen bij elkaar
Petrie Schreurs, intern begeleider van de onderbouw

e hebben als methode
Veilig Leren Lezen gekozen. De
leraren maken een groepsplanning
voor een heel schooljaar. Na vier weken wordt er getoetst. Dat zijn
de momenten om als intern begeleider samen met onze remedial
teachers en de leraren te kijken en bij te stellen. Dan beslissen we
ook over de mogelijkheden van preventief interveniëren op
zorg-niveau twee. Dat betekent binnen de groep met een
zorg-intensivering en extra tijd.

Verschil tussen gedragsproblematiek
en moeilijk lerend ebt weg.
Convergente differentiatie
Alle leerlingen hebben dezelfde doelen. Iedereen zit op hetzelfde
hoge niveau. We zorgen dat er uitdagingen blijven. Onze doelen
zijn zo hoog dat verschil tussen gedragsproblematiek en moeilijk
lerend letterlijk wegebt. Wij willen de kinderen bij elkaar hebben
tijdens de dagelijkse instructiemomenten. Daarna volgt differentiatie in het lesaanbod. Met de zwakken gaan we heel veel lezen
en proberen te automatiseren wat nog hapert. Zo wordt het hiaat
niet groter. Dit heet convergente differentiatie.

Leeskilometers
Wat werkt is om zoveel mogelijk leeskilometers te maken omdat
vooral het oefenen en de tijd die je eraan besteedt vruchten
afwerpt. Lezen is de basis van alles, dat merk je meer dan vroeger.
Leerlingen zijn ook enthousiast om te lezen. Ik denk dat dat komt
omdat ze zien dat er een wereld voor ze open gaat. Alles wordt
toegankelijker. Ze worden ook enthousiast als je zelf enthousiast
bent en het belang van kunnen lezen benoemt en benadrukt.”
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Lezen, lezen, lezen
Ilse Peeters, één dag remedial teacher,
twee dagen voor de klas

“D

e meeste
zij-instromers zijn
kinderen uit groep
3 van de reguliere
basisschool die volledig zijn vastgelopen. Letters
beheersen ze onvoldoende en er is nog geen
enkel AVI-niveau gehaald. We starten dan in
kern 3. Alleen maar lezen, lezen en lezen. Als ze
sneller klaar zijn met eten, dan mogen ze
voorlezen. We hebben een leespoef. Als je daar
op zit, dan mag je lezen. En we hebben
aanwijsstokjes om het voor-, koor- en zelf lezen
actief te volgen. Voor de zwakste lezers laten we
alle franje weg, ook de wandplaten en
structureerstroken.

Directe feedback en
een strakke systematiek
kunnen op alle scholen
worden toegepast.
Cultuuromslag
De omslag is echt merkbaar geweest toen we
als doel stelden om na het eerste jaar twee AVIinstructieniveaus verder te zijn. Meer eisen stellen
betekende ook veel meer leestijd inruimen, naar
400 minuten per week, los van extra aandacht
voor groep 3. We hebben over de planning
afspraken gemaakt en doen op dezelfde tijd
dezelfde dingen in de klas. We gebruiken het protocol dyslexie heel strak om zo vroeg mogelijk te
signaleren waar dyslexie en leesproblemen zitten.
Opbrengstgericht werken gebruiken we voor alle
vakken. We leggen de lat hoog in een soort van
hypothese. Daarna verwoord je waar je aan het
eind van het jaar bent met taal, lezen, rekenen en
schrijven, plan je de periodes en de dagplanning.
Directe feedback en een strakke systematiek
kunnen op alle scholen worden toegepast!”
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Op één lijn
Ester Spee,
moeder van Evelien (7)
“Eveline is twee weken geleden gestart,
nadat uit een door onszelf aangevraagd
onderzoek bleek dat zij een lager niveau had
in vergelijking met haar leeftijdgenootjes.
Op deze school werkt men eerst aan het
herkrijgen van het verloren gegane zelfvertrouwen en wordt er verder gebouwd
aan de leertechnische ontwikkeling. Alleen al
die rustige en uitnodigende sfeer, dat proef
je meteen en het geeft een geruststellend
gevoel, zowel onszelf als Eveline. Na twee
weken zien we een totaal ander kind. Al drie
dagen na haar start hier vertelde ze in de
auto wat ze gedaan hadden op school. Over
rekenen hoorde je haar nooit, nu oefent ze
thuis met haar vingers. Ze is meer zelfverzekerd, plast niet meer in bed en gaat met
plezier naar school. Ik heb de school aangegeven te willen weten wat ze doen, zodat ik
dat thuis ook kan toepassen en we beiden
op één lijn zitten. Fijn dat wij hebben kunnen
kiezen voor deze SBO-school, een school
waar we erkend worden in de zorg voor en
over ons kind.”

“

”

Communicatie als levenslijn
Theo Titulaer, beleidsmedewerker van de Stichting
Swalm en Roer en twee dagen coördinator WSNS
en Veldinitiatief Passend Onderwijs

“B

innen de stichting hebben we opbrengstgericht werken als doel.
We hebben het op alle niveaus ingevuld en vrij uitgebreid uitgewerkt.
Conceptueel gezien is het een heel eenvoudige gedachte. Iedere
professional wil toch opbrengsten zien. We hebben hen onthouden
te kunnen genieten van hun eigen resultaten! Het is de sleutel om
het vak weer terug te brengen naar die professional. Het risico is
om het van bovenaf en te beheersgericht in te voeren. Je moet het
van binnenuit doen, begin sober met kleine stappen.

Iedere professional wil opbrengsten zien.
Videoportret
Het samenwerkingsverband heeft een videoportret van deze school gemaakt, als voorbeeld om
van elkaar te leren. Deze school stelt lange
termijnperspectieven vast. Van ieder individueel
kind benoemen en bewaken ze de doorgaande
lijn en het ontwikkelingsperspectief. Het
eigenaarschap van de leraren zie je sterk terug bij
de professionalisering. Alle POP’s28 hangen aan
competenties die de leraren zelf hebben
geïnventariseerd. Op basis daarvan hebben ze
opgeschreven wat ze konden en wat niet en dit
met een maatje kritisch kortgesloten. Daarna
hebben ze zelf zes leergroepen gevormd:
rolneming, SMART formuleren, omgaan met moeilijk gedrag,
digitale borden, scholingsvragen, dyslexieprotocol. Al deze
voorbeelden laten van binnenuit zien dat opbrengstgericht
werken de sleutel is tot de terugkeer van het eigenaarschap
van het vak bij de leraar!

Levenslijn
Als leren gedefinieerd kan worden als het omzetten van
informatie in kennis, dan geeft dat ook de waarde en het
belang aan van goede communicatie! Dat is de levenslijn van
alles wat je binnen de organisatie doet en uiteindelijk samen
bereikt. Onderwijs is niet alleen het delen van kennis, maar
ook het delen van passie, ambitie, zorgen, kunde en vaardigheid. Onderwijs delen, dat maakt opbrengsten zichtbaar!”
28 POP: Persoonlijk Ontwikkelingsplan
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TIPS OM MORGEN MEE TE BEGINNEN!
1.
2.
3.
4.
5.
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Goed klassenmanagement realiseren:
structuur bieden geeft duidelijkheid!
Bevraag je leerlingen
Schaaf de methode
(niet te breed maken)
Directe feedback geven aan de
kinderen en aan elkaar
Convergente differentiatie

De Balans

6.

Begin sober, kleine stappen,
langzaam verder bouwen.
Groot denken, klein handelen

7.

Formuleer concrete doelen

8.

Plan korte termijnsuccessen

9.
10.

Ga op zoek naar goede en op
jouw vraag gerichte informatie
Zoek een kritische ‘vriend’ in het
formuleren en uitvoeren van je doelen.

Schoolgegevens
Naam school: SBO de Balans
Vestigingsplaats: Roermond
Aantal leerlingen: 284
Teamgrootte: 45 personeelsleden, waarvan
35 leerkrachten en 10 onderwijsondersteunend
personeel
Aantal groepen: verdeeld over twee locaties:
11 groepen tot 10-11 jaar;
9 groepen 10-13 jaar.
Denominatie: Katholiek
Korte beschrijving organisatie:
Het samenwerkingsverband is gelijk aan het
gebied van bestuursverantwoordelijkheid:
25 basisscholen en 1 SBO school.
In totaal ongeveer 6200 leerlingen
Specialiteit school: pedagogisch klimaat,
leesonderwijs.
Contactpersoon: Petrie Schreurs, intern
begeleider. E-mail: p.schreurs@sbo-debalans.nl
De Balans
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