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Opdracht van het VSO
wettelijk kader

• Kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs bieden aan
leerlingen met een extra zware ondersteuningsbehoefte
(Wet op de Expertise Centra, Kwaliteitswet (V)SO))
• Bijdragen aan de verlaging van de instroom in het
(V)SO (Wet Passend Onderwijs) door samenwerking
met het regulier onderwijs, zorginstellingen en
gemeenten

Opdracht van het VSO
kwaliteitswet vso 2013
• Ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen
– Opbrengstgericht werken
– verwachte uitstroom wordt bij instroom bepaald

• Uitstroomprofielen
•

Diplomagericht/vervolgonderwijs: leerroute gericht op diplomering en
uitstroom mbo/hbo/universiteit (DG)

•

Arbeidsgericht: leerroute gericht op arbeid en beschut werk (AGL)

•

Dagbesteding: leerroute gericht op uitstroom naar dagbesteding;
belevingsgericht, activiteitengericht, arbeidsmatig (DB)

Opdracht van het VSO
Landschap Hengelo

Diplomagerichte
leerweg

Arbeidsgerichte
leerweg

Penta College
VMBO
Gedrag

Kapstok Krabbenbosweg
Onderbouw (klas 1
t/m 3)
Oriëntatiefase

Kapstok –
Hassinkweg
Midden-bovenbouw
Breed profielaanbod
Hassinkweg

Kapstok LWT Tuindorp
Midden-bovenbouw
Horeca, facilitair,
zorg

Kapstok LWT –
Erve Olde Meule
Midden-bovenbouw
Groen
Tweede
lijnsvoorziening

VSO De
Bouwsteen
ZMOLK
LVB+ & J-SGLVB)

VSO Korhoen
(SOTOG), ook
enkele AGL
leerlingen!
ZML

Dagbesteding

VSO Korhoen
(SOTOG)
Leerroutes A & B
Breed profielaanbod
ZML

*) Leerlingenaantallen per 1-10-2018

Opdracht van het VSO
passend onderwijs
• Meer instroom vanuit PO/SO naar regulier VO omdat VO steeds
beter in staat is leerlingen met extra zware ondersteuningsbehoefte
op de vangen
• VSO blijft voor steeds kleinere groep wel noodzakelijk
• Daling van het aantal leerlingen op VSO-locaties waardoor kwaliteit
en exploitatie onder druk komen
• We kunnen niet in elke stad een volwaardig aanbod in stand
houden!
• Twee bewegingen: invlechting van kennis en expertise VSO in het
regulier en bundeling van aanbod, kennis en expertise binnen het
VSO

Kenmerken nieuwe VSO-school
• 140 leerlingen die voorbereid worden op een plek op de
arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs
• Onderbouw AGL en DGL (BB en KB) en midden- en bovenbouw
AGL met breed profielaanbod
• Wisselwerking tussen theorie en praktijk
• Nauwe samenwerking met lokale bedrijfsleven
• Nauwe samenwerking met primair onderwijs, voortgezet onderwijs
(m.n. CT Stork), het MBO (mn ROC van Twente) en
jeugdhulpverlening/zorg
• Open en in verbinding met de buurt

Proces
• IHP, Afstemming met het VO en SWV
• Voorbereidingskrediet gemeente, plan,
programma, architectenselectie etc.
• Planning ingebruikname schooljaar 2022/2023
• Samenwerkingsovereenkomst met gemeente
• Definitief uitvoeringskrediet,
realisatieovereenkomst

Conclusie
• Anticiperen op ontwikkeling passend (vooruitkijken)
• Bundeling van kennis en expertise op één locatie
(onderwijskwaliteit)
• Betere voorzieningen met minder locaties en m2
(exploitatie)
• Toekomstbestendig schoolgebouw dat aan de eisen
voldoet (duurzaamheid, veiligheid)
• Nog steeds kleinschalig (doelgroep)
• Een kwetsbare doelgroep krijgt waar ze recht op
hebben (en trots op kunnen zijn)

