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Inspelen op huidige en toekomstige vragen: het is aan de

Nu en in de toekomst. Sinds begin 2016 is het VMT,

orde van de dag, ook in het onderwijs. Dat is nu niet

verandermanagementteam, hier met groot enthousiasme

wezenlijk anders dan vroeger, alleen volgen veranderingen

mee bezig. Dit team kijkt naar wat er allemaal in de

elkaar in een steeds sneller tempo op. Dat heeft te maken

organisatie gebeurt, wakkert vuurtjes aan en stimuleert

met technologische ontwikkelingen, met wetgeving en met

innovaties. We hebben middelen vrijgemaakt om mede

maatschappelijke veranderingen. De Berkenschutse

werkers met goede ideeën voor innovaties te faciliteren

anticipeert daarop door zich te blijven ontwikkelen, zodat

om hun ideeën vorm te geven. Diverse vernieuwende

we het beste kunnen blijven doen voor onze leerlingen.

projecten zijn al in gang gezet.

Marije Hertroijs
algemeen directeur
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FOCUS
OP DE
TOEKOMST
PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

Mensen komen hierdoor op afdelingen in de school waar ze

VERSCHUIVING VAN DOELGROEPEN

Die centra zijn het Academisch Centrum voor Epileptologie,

De Berkenschutse streeft ernaar een professionele leerge-

voorheen nooit kwamen.” Bram en Marije zijn er trots op dat

Ondanks dat reguliere scholen zich ontwikkelen om passend

het Centrum voor Slaapgeneeskunde, het Centrum voor

meenschap te zijn, waarin iedereen zijn of haar expertise kan

deze workshops nu al hebben geleid tot innovaties die buiten

onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen die voorheen een

Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen, het Centrum

delen. Met elkaar intern en met mensen van buiten, van buiten

de carrousel zijn gaan lopen. Nu is het zaak die innovaties

verwijzing voor speciaal onderwijs kregen, zien we bij

voor Epilepsiewoonzorg en De Berkenschutse, het Centrum

naar binnen en andersom. Bram Krol, directeur onderwijs:

goed te ontwikkelen, te implementeren en te borgen binnen

De Berkenschutse nauwelijks krimp. “Wel zien we dat we te

voor Onderwijsexpertise. Waar dat mogelijk is, worden de

“We stimuleren medewerkers om samen te zoeken naar

de organisatie.

maken krijgen met een groter aantal leerlingen die ernstigere

ondersteunende diensten centraal gepositioneerd.

beperkingen hebben, ook fysiek”, vertelt Marije. “Het aantal

“Ook bepaalde ontwikkelingen lopen parallel aan elkaar”, merkt

oplossingen voor vraagstukken die zij in hun werk tegenkomen.
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We vinden het belangrijk dat ze samen, als team, met die

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

leerlingen met een somatische aandoening groeit zelfs licht.

Bram op. “Zo zijn alle centra er nu mee bezig om de verant-

vraagstukken en innovaties aan de slag gaan.” De directie biedt

Ook in 2016 merkte De Berkenschutse nog de gevolgen van

De ondersteuningsvraag van deze leerlingen wordt complexer

woordelijkheid van medewerkers lager in de organisatie te

de ruimte en de faciliteiten die medewerkers nodig hebben.

de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014. Omdat

en dat maakt ons werk intensiever. Samen met alle andere

leggen en persoonlijk leiderschap te stimuleren. Wij maken

“Op die manier ligt het eigenaarschap bij de medewerkers zelf”,

De Berkenschutse een bovenregionale functie vervult, heeft de

ontwikkelingen en de toegenomen bureaucratie zorgt dit ervoor

vanuit De Berkenschutse steeds meer gebruik van het onder-

legt Marije Hertroijs, algemeen directeur, uit. “Dat zorgt voor

school op dit moment namelijk te maken met maar liefst 28

dat onze medewerkers de werkdruk als hoog ervaren. Juist

zoeksteam van de stichting. In veel gevallen gaat het daarbij

een groter draagvlak en daarmee ook tot betere resultaten.”

samenwerkingsverbanden en ieder samenwerkingsverband

daarom is de professionalisering zo belangrijk. Iedereen, ook

om praktisch, actiegericht onderzoek dat direct toepasbaar is,

gaat op zijn eigen manier om met indicatieaanvragen. “We

wijzelf, moet bijblijven om de veranderingen het hoofd te

in plaats van zuiver wetenschappelijk onderzoek zoals bij de

PROFESSIONALISERINGSCARROUSEL

hebben daardoor blijvend te maken met bureaucratie die de

kunnen bieden.” Voor de leerlingen voor wie dat mogelijk is,

andere centra meer gebruikelijk is.”

De professionaliseringscarrousel die in 2016 vorm kreeg, is

werkdruk sterk verhoogt”, vertelt Bram. Daar is de herziening

blijft De Berkenschutse inzetten op arrangementen met de

een mooi voorbeeld van de manier waarop De Berkenschutse

van de zorgstructuur nog bijgekomen. “We hebben te maken

samenwerkingsverbanden om leerlingen actief te begeleiden

ZACHTE RUIMTE IN DE BERKENSCHUTSE

de weg naar een professionele leergemeenschap is ingeslagen.

met kinderen die naast onderwijs heel veel zorg nodig hebben

naar regulier onderwijs. “Dat betekent dat ook het reguliere

Bij innovaties denkt De Berkenschutse niet alleen aan tech

Twee studieochtenden waren volledig gereserveerd voor

en begeleiding”, legt Marije uit. “Met het nieuwe zorgstelsel is

onderwijs te maken krijgt met een verzwaring. Vanuit

nologische ontwikkelingen zoals de inzet van mogelijkheden

workshops, voor en door medewerkers. Vooraf is geïnven

het voor ons steeds weer de vraag of ouders hiervoor gebruik

De Berkenschutse bieden we daarbij de nodige ondersteuning.”

op het terrein van ICT, het verzamelen van data en al dan niet

tariseerd welke medewerkers expertise in konden brengen,

moeten maken van geldstromen van de zorgverzekeraar, de

Het terugplaatsingstraject Meander dat vanaf 2015 goede

wetenschappelijk onderzoek. Er is ook aandacht voor de

daar zijn de workshops op ingericht en vervolgens konden

gemeente of bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).

resultaten boekte in Helmond, vindt nu bijvoorbeeld navolging

zachte kant van het onderwijs. Zo is in 2016 Bommes geopend.

medewerkers uit alle lagen van de organisatie zich inschrijven.

Dat betekent dat we ook hierover met heel veel verschillende

in onder andere Eindhoven en Roermond.

Bommes is de nieuwe naam voor de zachte ruimte in

Iedereen deed dus mee aan de carrousel. De onderwerpen

partijen overleg moeten voeren.” De Berkenschutse zoekt in dit

liepen uiteen van autisme tot privacy, van ICT tot PBS (Positive

verband naar manieren om, binnen de veelheid aan regelingen,

VERANDERING VAN DE ORGANISATIESTRUCTUUR

in een aantal kinderboeken de hoofdrol speelt. In Bommes

Behavior Support). Marije: “Allerlei thema’s kunnen voorbij

de stabiliteit binnen de school te behouden. Marije: “We denken

Van oudsher heeft De Berkenschutse een nauwe samenwerking

kunnen kinderen met een ernstige meervoudige beperking

komen, vanuit de gedachte dat iedereen expertise heeft die

bijvoorbeeld na over manieren om slimmer om te gaan met de

met Kempenhaeghe, het expertisecentrum voor epileptologie,

actief zijn doordat de zintuigen geprikkeld worden. Ze worden

het waard is om gedeeld te worden en het waard is om van

gelden. In sommige gevallen zouden we zorgvragen van

slaapgeneeskunde en neurocognitie en langdurige zorg voor

hier motorisch uitgedaagd om te bewegen, glijden, klimmen en

te leren.” De reacties waren erg positief en enthousiast en de

verschillende leerlingen met een PGB kunnen bundelen en er

mensen met epilepsie. In 2015 is die samenwerking versterkt

spelen in het ballenbad. “We hebben activiteiten ontwikkeld die

carrousel blijft dan ook draaien. De resultaten zijn al zichtbaar,

zo voor zorgen dat niet iedere leerling een aparte begeleider

en in 2016 is de organisatiestructuur aangepast. Bram: “Waar

passen bij de leerlijnen”, vertelt Marije. “Kinderen leren

merkt Marije op: “Er is meer dynamiek in de school, meer

krijgt. De begeleiding wordt dan efficiënter vormgegeven

voorheen sprake was van twee organisaties - Kempenhaeghe

sensomotoriek te koppelen aan tactiele prikkels en kunnen zo

interactie en medewerkers zijn zich meer bewust van hun

door één deskundige. Omdat we te maken hebben met veel

en De Berkenschutse - met één raad van bestuur, bestaat de

allerlei vaardigheden ontwikkelen.”

expertise en zijn daar ook oprecht en terecht trots op.

verschillende partners, is dit nog wel een uitdaging.”

Stichting Kempenhaeghe nu uit vijf gelijkwaardige centra.”

De Berkenschutse, vernoemd naar een vrolijk en lief eendje dat
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FOCUS
OP DE TOEKOMST
VAN
WOORDENSCHATUITBREIDING
De ICT-regiegroep van De Berkenschutse probeert toepassin
gen van ICT in het onderwijs te stimuleren om het onderwijs

te verbeteren. In vijf SO-groepen met ZML-leerlingen werkt de
groep nu aan een onderzoek naar manieren om iPads in te
zetten voor woordenschatuitbreiding.

Glenys de Leijer
onderwijsassistente

8

Job ter Keurs
leerkracht SO
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ONDERWIJSEXPERTISECENTRUM
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs. We bieden onderwijs, vorming en
begeleiding aan leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen,
zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen

FOCUS
OP DE TOEKOMST
VAN
WOORDENSCHATUITBREIDING

en leerlingen met autisme. Door de grote diversiteit aan leerlingen is
De Berkenschutse een bijzonder kleurrijke school. Een ding hebben
alle leerlingen met elkaar gemeen: ze kunnen rekenen op het beste
onderwijs, toegespitst op hun specifieke situatie en niveau. Nu en in
de toekomst.
Onze expertise is onder te verdelen in expertise op het terrein van:

aandachtgebieden. Zo doet een expertisegroep in samenwerking

• Epilepsie: de problematiek en gevolgen van epilepsie.

met het AMC in Amsterdam en het Radboudumc onderzoek

•	Langdurig Ziek (LZ): de problematiek en gevolgen van

naar ‘angst bij epileptische aanvallen’. Vanuit het onderzoek en

andere neurologische aandoeningen en langdurig chronisch

de casestudy’s op De Berkenschutse ontstaan er inzichten die

ziek zijn.

uiteindelijk tot publicatie leiden. Ook werken twee onderwijs-

•	Autisme Spectrum Stoornis (ASS): de problematiek en de

kundige begeleiders samen met de specialisten op poliklinieken

gevolgen van een ASS bij leerlingen die op havo- of vwo-

van Kempenhaeghe die op het snijvlak van zorg en onderwijs

niveau functioneren. Voor ASS-leerlingen die in de directe

actief zijn. De begeleiders kunnen daardoor samen met de

omgeving van de school wonen en specifieke onderwijs

specialisten komen tot een warme informatieoverdracht richting

behoeften hebben, is in sommige gevallen ook plaatsing

het onderwijs naar aanleiding van diagnostische trajecten.

mogelijk op vmbo-niveau.

Mogelijk leiden de bevindingen tot nieuwe onderzoeken.

BERKENBREIN

GEDRAGSWETENSCHAPPELIJKE DIENST

Het onderwijsduo Job ter Keurs, leerkracht SO, en Glenys de

Helaas zijn er op dit gebied geen bestaande lesmethodes die

Ons onderwijsaanbod in combinatie met onze expertise biedt

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn de activiteiten van de

Leijer, onderwijsassistente, werkte het verzoek voor de proeftuin

geschikt zijn voor de doelgroep.

bijzondere leerlingen een optimale leer- en leefomgeving.

gedragswetenschappers sterk gekoppeld aan de visie van De

Dit wordt op de eerste plaats vertegenwoordigd door onze

Berkenschutse: het verhogen en uitdragen van expertise en het

met iPads uit en diende het in bij de regiegroep. Er werden
vijftien iPads, laders en beschermhoezen besteld. Geert Thoonen,

OP ZOEK NAAR RESULTAATMETING

medewerkers en docenten. Daarnaast kunnen we rekenen op

verder professionaliseren van medewerkers. De gedragsweten-

gedragswetenschapper, sloot bij het project aan om mee te

Glenys, Job en Geert onderzoeken welke software geschikt is

onze gedragswetenschappers, remedial teachers, paramedici,

schappers vormen één ondersteunend team. Nog steeds

denken. En Glenys kreeg één dag in de week werktijduitbreiding

voor de doelgroep en ze werken eraan om de onderzoeksvraag

maatschappelijk werkenden, interne coaches en schoolver-

bieden zij de afdelingen directe ondersteuning op het gebied

om met het idee aan de slag te gaan en samen met Job te

nog scherper neer te zetten om later het effect van het onderzoek

pleegkundigen. Maar ook de ondersteunende diensten als

van de onderwijs- en leersituatie, maar meer dan voorheen

onderzoeken of en hoe iPads een bijdrage kunnen leveren aan

goed weer te kunnen geven. Glenys: “Ik heb informatiebijeen-

administratie, financiën, ICT en facilitair dragen bij aan deze

hebben zij een rol in het verhogen van de expertise van de

het onderwijs.

komsten bezocht, apps bekeken en gesprekken gevoerd met

omgeving. Ieder draagt vanuit zijn of haar expertise bij aan

medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe expertise. Ze

een ICT-coördinator van een andere school voor speciaal

het vergroten van onze kennis (onder andere op basis van

werken daarvoor nauw samen met andere disciplines, zoals

NOODZAAK VAN GOED LESMATERIAAL

onderwijs. Wat we vooral nog missen, is de resultaatmeting in de

onderzoek) en we maken dit ook naar buiten toe van

maatschappelijk werk, teamleiders, paramedici en ambulant

“Woordenschatuitbreiding vinden we binnen ons team een van

apps. We zijn dan ook drukdoende om daar een geschikte app

waarde. Onze seminars zijn daar een mooi voorbeeld van.

begeleiders, en onderhouden actief contact met de gedrags-

de belangrijkste onderdelen van het ZML-onderwijs”, vertelt Job.

voor te vinden.” Zodra die gevonden is, volgt er een nulmeting

De Berkenschutse organiseert twee keer per jaar het seminar

deskundigen van Kempenhaeghe en andere zorginstellingen.

“Mondeling moeten onze leerlingen zo vaardig mogelijk zijn om

zodat het resultaat van het werken met de iPads gemeten kan

Berkenbrein. Vijf seminars passeerden tot nu toe de revue.

Met behulp van eigen onderzoek (dossieranalyse, observaties,

zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de toekomst.” Ook

worden. Eind maart 2017 kwamen de iPads alvast. Job: “We

de logopedisten van De Berkenschutse benadrukken dat, zij

dagen collega’s nu uit om nu al met de iPads aan de slag te gaan

EXPERTISEGROEPEN

zoeksgegevens brengen onze gedragswetenschappers

constateerden bovendien een stagnatie van de woordenschat

en zoveel mogelijk uit te proberen. Alleen niet op het gebied van

Ook in 2016 stond onderzoek expliciet op de agenda van De

bestaande cognitieve en gedragsmatige belemmeringen, maar

uitbreiding in de ZML-groepen. Vanuit verschillende invalshoeken

woordenschat, want dat zou de nulmeting beïnvloeden.”

Berkenschutse. Verschillende medewerkers gingen in groepen

vooral ook de ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden van

aan de slag met een verdieping van expertise rondom diverse

leerlingen in kaart.

bestond dus een noodzaak om daar goed naar te kijken.
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interviews en psychologisch onderzoek) en andere onder-
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LEERROUTES
MET
PERSPECTIEF
Op De Berkenschutse geven we het onderwijs vorm in zeven leerroutes.
Deze leerroutes zijn opgebouwd naar niveau (leerlijnen) en gericht op
een eindperspectief met drie uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid
en vervolgonderwijs. Voor een deel van het zuiden van Nederland
verzorgen we ambulante begeleiding voor langdurig zieke kinderen in
het regulier onderwijs. Daarnaast verzorgen we samen met de
Waterlelie in het Landelijk Werkverband voor Onderwijs en Epilepsie
(LWOE) in heel Nederland ambulante begeleiding voor leerlingen
met epilepsie in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.
De ambulante begeleiding valt buiten Passend Onderwijs, dus
begeleiding kan zonder tussenkomst van samenwerkingsverbanden
ingezet worden.

WETTELIJK KADER (V)SO

MEER DAN ALLEEN ONDERWIJS

Binnen de wetgeving (V)SO zijn vier aspecten zeer belangrijk:

De Berkenschutse is op de eerste plaats een onderwijsorgani-

•	Het werken met de verplichte uitstroomprofielen:

satie. Onze focus gaat echter verder dan een schoolresultaat.

dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.
•	Het werken met een ontwikkelingsperspectief in plaats van

Binnen onze veilige onderwijsomgeving bereiden we
onze leerlingen voor op hun toekomst. Dat doen we door een

een handelingsplan: hierin staat het eindperspectief van de

totaalpakket aan te bieden, afgestemd op de specifieke

leerling en op welke wijze dit behaald gaat worden, afgestemd

omstandigheden, capaciteiten, talenten en interesses van de

op de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

leerlingen. Voor de een betekent dit wonen in een woongroep,

We stellen dit perspectief samen met de ouders op.

voor de ander is dat de eerste stap naar werk en weer een ander

•	Het werken met de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor

wordt begeleid naar een vervolgstudie. Onze toekomstgerichte

vakken en leerlijnen in het (V)SO: om vakspecifieke en

werkwijze brengen we niet alleen binnen De Berkenschutse in

leergebied-overstijgende kerndoelen te bereiken, hebben

praktijk, maar ook daarbuiten. Denk hierbij aan arbeidstrajecten,

we leerroutes en leerlijnen opgesteld.

begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs en de

•	Het opbrengstgericht werken: vooraf geformuleerde opbreng-

diverse arbeidstoeleidingstrajecten die wij inhoud geven.

sten verantwoorden we aan de inspectie en aan ouders.
Daarom geven we het onderwijs doelgericht vorm, waarbij
we aangeven wat we willen bereiken en hoe we dat meten.
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LEERROUTE:

GERICHT OP:

UITSTROOMPROFIEL:

EINDPERSPECTIEF:

Leerroute o

Individu

Dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding

Leerroute a

Individu

Dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding

Leerroute b

Deelname aan de samenleving

Dagbesteding

Taak- of activiteitgerichte dagbesteding

Leerroute c

Integratie in de samenleving

Arbeid

Arbeid (loonvormend of beschermd)

Leerroute d

Integratie en participatie in de samenleving

Arbeid

Loonvormende arbeid

Leerroute e

Diplomagericht (vmbo)

Vervolgonderwijs

mbo of arbeid

Leerroute f

Diplomagericht (havo/vwo)

Vervolgonderwijs

mbo, hbo, wo
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Nico Geurts
lid van de raad van bestuur
Kempenhaeghe

Marlène Chatrou
voorzitter van de raad van
bestuur Kempenhaeghe
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FOCUS OP
DE TOEKOMST
VAN CARE, CURE
EN ONDERWIJS
Kempenhaeghe krijgt als expertisecentrum een steeds

heeft op het gebied van care-, cure- en onderwijs, wil

duidelijkere rol in Nederland en heeft zelfs de ambitie om

Kempenhaeghe heel graag verstevigen en delen met de

een Europese hub te worden. Alle kennis, alle aandacht,

wereld. Op die manier zorgen we er samen met alle centra

dat is het motto. De traditie van alle aandacht zit al in de

van Kempenhaeghe voor dat patiënten, cliënten, leerlingen

genen van de organisatie. De expertise die de organisatie

en bewoners er uiteindelijk beter van worden.
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FOCUS OP
DE TOEKOMST
VAN CARE, CURE
EN ONDERWIJS
“Daar waar de kennis van een ander ophoudt of tekortschiet,

en Onderwijs is het niet. “Er mag geen geld van onderwijs naar

HORIZON VERBREDEN

willen wij als school of zorginstituut nog perspectief creëren”,

de zorg en vice versa”, legt Nico uit. “De Berkenschutse kan

Als de centra door de koppeling van werelden andere informatie

zo omschrijft Nico Geurts, lid van de raad van bestuur van

bijvoorbeeld goedkoop de nieuwste pakketten aanschaffen, de

binnenkrijgen en hun horizon verbreden, blijkt er veel meer

Kempenhaeghe, het ambitieniveau van Kempenhaeghe.

andere centra betalen daarvoor de hoofdprijs. Nu zij moeten

mogelijk, daarvan is Marlène overtuigd. “Als je bijvoorbeeld niet

Expertise delen en voorblijven zijn belangrijke voorwaarden om

overstappen op Office 365 kunnen die centra veel leren van

alleen dokters naar epilepsie laat kijken, maar ook de technici

deze ambitie waar te maken, stelt Marlène Chatrou, voorzitter

De Berkenschutse.”

mee laat kijken, dan zie je ineens dat die epilepsie op een heel

van de raad van bestuur.

andere manier behandeld kan worden”, schetst Marlène.
EMPOWERMENT

“Tijdens een opname kan op De Berkenschutse worden

VERSCHILLENDE POTJES

De beïnvloeding van de sectoren onderling zorgt voor

geobserveerd hoe de behandeling in de praktijk uitpakt.

TRIO, de onderzoekspoot van Kempenhaeghe, is de motor van

meerwaarde. Het mooiste is als dat gebeurt vanuit de behoefte

En omgekeerd kan een leerling die op onverklaarbare wijze

de expertiseontwikkeling. Marlène: “Kempenhaeghe is groot

van de medewerkers, in plaats van dat het van bovenaf

dingen niet kan, bij het Centrum voor Neurologische Leer- en

geworden door onderzoek te doen. Ook De Berkenschutse

wordt opgelegd. Marlène: “We willen de kracht van patiënten,

ontwikkelingsstoornissen terecht voor diagnostiek.” De intentie

wordt steeds meer onderzoeksminded. Zo worden er bijvoor-

leerlingen en bewoners versterken, maar ook die van de

is en blijft dat de leerling, de patiënt en de bewoner er beter

beeld steeds meer hypotheses met een onderzoek getoetst.”

medewerkers.” Bij De Berkenschutse ziet Nico daarvan al

van worden.

Aan de andere kant loopt De Berkenschutse voor op de andere

mooie resultaten: “Medewerkers worden hier gefaciliteerd om

vier centra op het gebied van de inzet van digitale middelen. Zo

eigenaar te zijn van hun eigen regelruimte, de verantwoordelijk-

logisch als het lijkt om die middelen te delen binnen Cure, Care

heid te nemen om dingen te veranderen en te verbeteren.”
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DIENST AMBULANTE
BEGELEIDING
De Berkenschutse beschikt sinds 1985 over een Dienst Ambulante
Begeleiding (DAB) die in Midden- en Zuid-Nederland werkzaam is. De
DAB werkt binnen het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
(LWOE) nauw samen met onze collega-epilepsie-school De Waterlelie
in Cruquius. Vanuit dit werkverband begeleiden we leerlingen met
epilepsie en (dreigende) onderwijsproblemen die buiten de twee
epilepsiescholen onderwijs volgen. De ambulante onderwijskundige
begeleiding voor leerlingen met epilepsie is landelijk dekkend. In
Zuidoost-Brabant begeleiden we ook andere langdurig zieke kinderen
ambulant.

COLLEGIALE CONSULTATIE

regulier onderwijs tijdelijk te ondersteunen, met als doel het

gevallen al voldoende voor de onderwijssituatie om verder te

afspraken voor een structurele ondersteuning van de school

Ambulante onderwijskundige begeleiding is een vorm van

realiseren van zo adequaat mogelijk onderwijs voor de betref-

kunnen. Daarnaast hebben we op verschillende epilepsiepoli-

in de vorm van consultatie en deskundigheidsbevordering. Zo

collegiale consultatie waarbij gespecialiseerde leerkrachten

fende leerling, binnen de gegeven omstandigheden en de

klinieken onderwijskundige spreekuren om ouders te begeleiden

kunnen ook deze leerlingen, redelijk dicht bij huis, adequaat

hun diensten aanbieden aan collega’s uit het primair onderwijs,

daaraan gerelateerde mogelijkheden. Daarnaast is er ook een

in het omgaan met epilepsie en de schoolproblemen die dit met

onderwijs krijgen.

voortgezet onderwijs en mbo. Tijdens consultaties ligt het

consultatiemogelijkheid voor leerkrachten en begeleiders in het

zich mee kan brengen. Sinds 2014 werkt de DAB veel meer

accent op:

speciaal onderwijs.

preventief en bieden we meer arrangementen. Dat resulteert

EXPERTISE DELEN DOOR VOORLICHTING

erin dat langere begeleidingstrajecten minder vaak nodig zijn.

Om uiteenlopende groepen van betrokkenen te informeren

• voorlichting, signalering en advies;
•	ondersteuning van onderwijskrachten en orthopedagogen/

over epilepsie en de mogelijke gevolgen voor leren en gedrag,

PREVENTIE MET RESULTAAT
De DAB wordt bij voorkeur al heel vroeg in het traject betrokken

ALS ER MEER NODIG IS

voert de DAB een actief voorlichtingsbeleid. We geven

• begeleiding van leerlingen;

bij de begeleiding, zodat de begeleiders zich vroegtijdig kunnen

Het landelijk dekkende netwerk voor leerlingen met epilepsie

voorlichting aan schoolteams, ouderverenigingen en diverse

• ontwikkeling en borging van expertise.

bewegen in het speelveld van onderwijs, de arts en de behoefte

en (dreigende) onderwijsproblemen bestaat uit twee onder

andere groepen belangstellenden. Voorlichting en scholing zijn

van de leerling die zich in het onderwijs begeeft. Een arts,

delen: het netwerk van (medische) epilepsiepartners en het

belangrijke onderdelen van onze advies- en begeleidings

Begeleiding vindt plaats op basis van een concrete hulpvraag.

ouder, leerkracht, intern begeleider of zorgcoördinator kan

netwerk van SWV en scholen. Expertiseontwikkeling en

trajecten. Workshops en studiebijeenkomsten realiseren we

Nadat de hulpvraag is beantwoord, wordt de begeleiding

direct het lijntje naar de DAB leggen, zonder tussenkomst van

multidisciplinaire benadering zijn hiermee toegankelijk voor alle

via LWOE. Afhankelijk van de leerling en de situatie bepalen

afgerond. In de uitvoering van de begeleiding zijn zowel de

een samenwerkingsverband. In veel gevallen komt dat lijntje

scholen. Sommige leerlingen redden het, ondanks de ambulante

we, in overleg, het doel en de vorm van de scholing.

leerkrachten, ouders en eventueel een medisch specialist, als

vanuit de medische hoek. Door tijdig te zorgen voor informatie-

begeleiding, niet in het regulier onderwijs. Zij zijn beter op hun

de ambulant onderwijskundig begeleider betrokken. De ambulant

overdracht kunnen we verdere problemen en stagnatie

plek in het speciaal onderwijs. Met een aantal scholen, die

onderwijskundig begeleider heeft de centrale taak om het

voorkomen. Korte, snelle en krachtige trajecten zijn in veel

meerdere leerlingen met epilepsie hebben, maakt de DAB

psychologen;
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FOCUS OP
EEN TOEKOMST
MET
GEREGULEERDE
PRIKKELVERWERKING
Marieke Wijnans
gedragswetenschapper
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Als een leerling druk, extreem rustig of juist gestrest

groep eraan om dit soort strategieën nu ook hands-on in

gedrag vertoont, kan dat verschillende oorzaken hebben.

de klas in te zetten, wat als voordeel heeft dat een leerling

Als dit te maken heeft met onder- of overprikkeling,

direct profiteert op een moment dat hij het nodig heeft. Een

zouden kalmerende en activerende strategieën kunnen

mooie ontwikkeling, want balans in de prikkelverwerking

helpen om de prikkelverwerking en de alertheid meer te

en alertheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren te

optimaliseren. Op De Berkenschutse werkt een expertise

kunnen komen.

Desirée van der Kruijs
leerkracht SO
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FOCUS OP
EEN TOEKOMST
MET
GEREGULEERDE
PRIKKELVERWERKING
Marieke Wijnans, gedragswetenschapper: “Een heel aantal

hierdoor zowel de leerling als de leerkracht meer inzicht in het

alert te houden. Daarom zie je nu bij mij in de klas ook leerlin-

Daarnaast krijg ik steeds beter zicht op hoe ik de leerling op

leerlingen wordt dagelijks op school gehinderd door de

gedrag dat kan horen bij een disbalans in de prikkelverwerking.

gen staand werken als ze prikkelzoekend gedrag laten zien.

zo’n moment kan ondersteunen in de klas.” De aanpak wil de

verstoorde informatieverwerking die zich uit in onder- of

Vervolgens wordt gekeken hoe het evenwicht weer gestabiliseerd

Aan de andere kant waren er ook leerlingen die er rustig

expertisegroep nu verder uitrollen en implementeren, liefst naar

overprikkeling. Dat is niet gek, want een groot deel van onze

kan worden met een activerende of kalmerende strategie.

uitzagen, terwijl zij zelf aangaven zich vanbinnen onrustig of

een klassikale setting met prikkellessen voor de hele groep.

leerlingen is bekend met een brein dat op een minder efficiënte

Natuurlijk kan niet al het gedrag gerelateerd worden aan de

gestrest te voelen. Als je als leerkracht uitgaat van je eigen

“We zijn vertrokken vanuit de behoeften van leerkrachten”,

manier functioneert of waarbij hersenfunctiestoornissen

prikkelverwerking. De prikkelmeter is een handig instrument

interpretatie dan zou je dit kind wellicht gaan activeren, maar

benadrukt Marieke. “We kijken wat praktisch haalbaar is voor

bestaan. We willen de kennis die er al is op het gebied van

waarop leerlingen op verschillende momenten kunnen aange-

door het gesprek dat je met de leerling hebt aan de hand van

hen en we proberen tot een werkbaar geheel te komen, zodat

prikkelverwerking verder uitdiepen en expertise uitbouwen,

ven hoe zij zich voelen: sloom/slaperig, precies goed, te druk/

de prikkelmeter, kom je tot inzicht dat kalmering deze leerling

mogelijk ook de andere doelgroepen binnen school hiervan

vertalen naar de praktijk, toetsen met onderzoek en zo de

hyperactief of hyper/gestrest. Aan de hand van de uitkomsten

waarschijnlijk meer helpt.”

kunnen profiteren. Ook willen we de effecten van deze aanpak

onderwijsvoorwaarden versterken.”

kunnen leerkrachten kaartjes inzetten waarop een strategie
staat uitgebeeld en uitgelegd.

gaan toetsen.”
HAALBAAR VOOR LEERKRACHTEN
De methode lijkt het best toepasbaar in de klas op het moment

PILOT
In een pilot in de SO-groepen (met leerlingen tussen de 4 en

MOOIE INZICHTEN

dat de leerkracht of de leerling zelf ziet dat het nodig is, zonder

12 jaar die bekend zijn met epilepsie, neurologische leerstoor-

De pilot heeft Desirée van der Kruijs, leerkracht SO, al mooie

dat de rest van de groep daar last van heeft. Desirée: “Het mes

nissen of een chronische ziekte) hebben we een methode

inzichten opgeleverd: “Bij kinderen die heel druk zijn, is vaak de

snijdt aan meerdere kanten: je ontwikkelt jezelf als leerkracht

uitgeprobeerd waarmee leerkrachten en leerlingen met de

eerste reactie om minder prikkels te geven, terwijl de leerling

omdat je meer zicht krijgt op hoe onder- en overprikkeling

prikkelverwerking aan de slag gaan in de klas. Concreet krijgt

misschien juist prikkels aan het zoeken is om zichzelf actief en

samenhangt met gedrag en wat de leerling hierbij ervaart.
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Op De Berkenschutse krijgen mentoren en docenten de
ruimte om zich te ontwikkelen en hun kennis en expertise
uit te breiden. Meer en meer zijn zij eigenaar van de
onderwijs- en leersituatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat
mentoren en vakdocenten niet meer bij de teamleiders of
gedragswetenschappers aankloppen om een leerling te
laten ondersteunen, maar om zelf ondersteuning te krijgen

Mark Schellekens
teamleider VSO f

bij het oplossen van vraagstukken.

FOCUS OP
DE TOEKOMST
VAN
BEGELEIDING
24

Yvonne Heijnen
leerkracht VSO f en mentor

25

FOCUS OP
DE TOEKOMST
VAN
BEGELEIDING

SPECIAAL ONDERWIJS (SO)
De afdeling SO richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 tot circa 12
jaar. Voor de leerlingen van 4 tot 7 jaar zijn er de kleuterklassen, daarna
kiezen we een passende leerroute. De vervolgklassen zijn samengesteld
vanuit de leerroutes (b, c, d, e en soms f) op basis van leeftijd,
uitstroomperspectief, capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling,
ontwikkelingsniveau/didactisch niveau en begeleidingsbehoefte.
Het uitstroomperspectief, gericht op het voortgezet onderwijs, loopt
uiteen van VSO-zmlk tot vmbo-t en havo.

KRACHTIGE TEAMS

trouwen en de eigenwaarde van de kinderen. De (ortho)

De teamleiders hebben de regie over hun team en zijn verant-

pedagogische en (ortho)didactische aanpak richt zich op het

woordelijk voor de personele gang van zaken, de opbrengsten

verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden, zodat

van de leerlingen en de contacten met ouders. Ze staan dicht

kinderen leren hun eigen rol te vervullen in de maatschappij.

bij hun teamleden, de leerkrachten, assistenten en andere

Er zijn doorlopende leerlijnen per leerroute van onderbouw tot

betrokkenen. De teamleider houdt in een kleine kring het

bovenbouw. Naast vaste leermethodes voor taal, lezen, schrijven,

overzicht over alle aspecten die voor het onderwijs en de zorg

rekenen en wereldoriëntatie, werken we met leerlijnen,

voor leerlingen van belang zijn. Zij verzorgen ook de toelaat-

kerndoelen en vanuit zorgvuldig gekozen thema’s. De leerlingen

baarheidsverklaringen en de contacten met andere scholen.

verkennen en ontdekken de wereld met hun eigen onderzoeks-

En zij kennen de kinderen beter dan een afdelingsleider, die

vragen, uitgedaagd en begeleid door de leerkracht. De ‘echte’

meer op afstand de kaders bewaakt en zich bezighoudt met

wereld zoeken we op of creëren we binnen de veilige omgeving

beleidsmatige, financiële en afdeling overstijgende zaken.

van De Berkenschutse. Daarbij spelen we in op leerstof,

De teamleiders en teamleden vormen samen de Commissie

zelfstandigheid, taakgerichtheid, verantwoordelijkheid en

Ontwikkelingsperspectief (COPP), waardoor directe lijnen

initiatief. Leerlingen in de bovenbouw bereiden we voor op het

binnen de afdeling bestaan en we de kinderen direct of indirect

voortgezet onderwijs. Zij bezoeken andere scholen en maken

beter tegemoet kunnen komen.

kennis met de afdelingen VSO van De Berkenschutse. Ook de

“Waar voorheen een teamleider aangaf waar ontwikkelpunten

“Ik heb veel geleerd over communicatie tijdens de begeleiding,

van een docent lagen, werkt het nu andersom”, legt Mark

omgaan met weerstand, het in beweging krijgen van mensen

Schellekens, teamleider VSO f, uit. “Een docent kan een casus

en met name ook het met elkaar omgaan”, vertelt ze. “Het is de

van een leerling inbrengen in de teambespreking en met elkaar

kunst om de ander aan het werk te zetten met een oplossing

bekijken docenten hoe die hulpvraag opgepakt kan worden.”

door de gesprekken die je voert en samen te kijken naar de

Docenten leren zo van en met elkaar op docentniveau en dat

situatie.” De peerreviewbegeleider communiceert daarbij alleen

zorgt volgens Mark voor een behoorlijke versteviging van

over de behoefte en stuurt niet op begeleiding als de mentor of

teams. Yvonne Heijnen, leerkracht VSO f en mentor, vindt het

docent geen hulpvraag heeft. Mark: “De begeleiding is nadruk-

een prettige manier van werken: “Als je zelf kan aangeven

kelijk niet op inhoud gericht, de peerreviewbegeleiders vertellen

waar je tegenaan loopt en dat je het fijn vindt als iemand

niet wat mensen moeten gaan doen, maar kijken oplossingsge-

anders daar met je naar kijkt, voelt dat natuurlijk anders dan

richt naar feitelijk waarneembaar gedrag.”

leerkracht. Deze wordt in de klas ondersteund door een

PROFESSIONEEL VERDER KUNNEN

remedial teachers, vakdocenten, therapeuten, verpleegkundigen

wanneer dat vanuit een andere hoek moet komen.”
INTERVENTIE MET PEERREVIEWS

“Peerreviewing is een toegankelijke manier om zelf je kennis-

“Als docenten behoefte hebben aan meer expertise, kan een

en vaardigheidsniveau op te schalen en professioneel verder te

peerreviewbegeleider gedurende korte tijd een bepaalde

kunnen”, besluit Mark. “We zien dat leerkrachten zich steeds

interventie plegen”, gaat Mark verder. Zo’n interventie bestaat

competenter voelen, en zich meer betrokken voelen. En de

bijvoorbeeld uit een observatie van leerkrachtengedrag of een

leerlingen, die krijgen steeds beter onderwijs. Dat is natuurlijk

observatie van leerlingengedrag. Daaraan gekoppeld kunnen

waar we het voor doen.”

oplossingsgerichte methodieken worden ingezet om de mentor
of vakdocent te laten groeien of de leerling verder te helpen.
Yvonne volgde ook de training tot peerreviewbegeleider.
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ouders nemen we in dit traject mee.
STERK NETWERK
De eerste verantwoordelijke voor het kind blijft natuurlijk de
assistent met daaromheen een netwerk van orthopedagogen,
en schoolmaatschappelijk werkenden. De gedragswetenschappers begeleiden de leerkrachten, waardoor die beter
toegerust zijn om hun vak uit te oefenen.
AANDACHT VOOR ONTWIKKELING
Bij De Berkenschutse hebben we veel aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door middel
van kringgesprekken, drama, training en door in te spelen op
alledaagse gebeurtenissen werken we actief aan het zelfver-
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FOCUS
OP EEN
TOEKOMSTIGE
STUDIE
Jordy Vos
leerling
Berkenschutse

Nicole Verheijen
loopbaanbegeleider VSO f

Jordy Vos (20 jaar) doet in schooljaar 2016-2017 eindexa

pre-studeren en dit jaar met een stage. Op die manier krijgt

men vwo op De Berkenschutse. Door een samenloop van

hij ruim de gelegenheid om zich te oriënteren op zijn

omstandigheden had hij zowel vorig schooljaar als dit

toekomstige studie.

schooljaar tijd over. Die tijd vulde hij in 2015-2016 in met
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VOORTGEZET SPECIAAL
ONDERWIJS (VSO):
LEERROUTES OABCDEF
Om het beste onderwijs voor alle leerlingen te garanderen, hebben
we ons onderwijs vormgegeven in leerroutes. Deze leerroutes zijn
opgebouwd naar niveau (leerlijnen) en gericht op een eindperspectief

FOCUS
OP EEN
TOEKOMSTIGE
STUDIE

met drie uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.

In alle leerroutes bieden we leerlingen een veilige omgeving

De docenten vormen op basis van de kaders groepsplannen en

en een klimaat waarin zij optimaal kunnen functioneren.

leerarrangementen.

Dit begint met een evenwichtige samenstelling van groepen,
goed gebalanceerde klassen en de inrichting van de lokalen.

LEERROUTE OAB

Daarnaast biedt een netwerk van gedragswetenschappers,

De leerroutes o, a en b zijn gericht op leerlingen met een

teamleiders, leerkrachten, leerkrachtondersteuners en klassen-

ernstig meervoudige verstandelijke beperking (zeer moeilijk

assistenten ondersteuning. Regelmatig brengen we de

lerend) overwegend in samenhang met een medische aandoe-

ontwikkeling van de leerlingen in kaart. Bij de ondersteuning

ning (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes).

en begeleiding van leerlingen kijken we ook naar de mogelijk-

Vaak is er daarbij sprake van emotionele- , gedrags- en/of

heden voor de toekomst en een eventuele vervolgstudie.

lichamelijke problematiek. De afdeling kent een verbrede
toelating voor Zeer Moeilijk Lerende (ZML) en Meervoudig

LEERDOELEN

Gehandicapte (MG) leerlingen uit de regio.

Voor de leerroutes e en f is in het landelijke programma van

Het onderwijs is met name gericht op het toepassen van kennis

toetsing en afsluiting (PTA) vastgelegd wat er wanneer getoetst

en vaardigheden in de praktijk. Een leerlijn schetst heel

moet worden, maar voor de andere leerroutes is er geen PTA.

nauwkeurig, stap voor stap, de ontwikkeling die leerlingen

Nicole Verheijen, loopbaanbegeleider VSO f: “Omdat veel

“Ik had nog helemaal geen idee wat ik wilde doen.” Nu wel: na

Bij die leerroutes gebruiken we concrete kaders van

doormaken om een duidelijk omschreven einddoel te bereiken.

leerlingen bij ons gespreid examen doen over twee jaar of juist

dit jaar start hij als echte eerstejaars, mits hij slaagt voor zijn

de CED-groep (Centrum Educatieve Dienstverlening).

Een leerlijn is daarmee een praktisch handvat voor het bepalen

het voorlaatste jaar al versneld examen doen in één of meer

examens natuurlijk.

vakken, hebben ze het laatste schooljaar tijd over in hun

van onderwijsaanbod dat naadloos aansluit bij het niveau van
elk kind.

lesrooster. Voor die leerlingen gaan wij altijd op zoek naar

STAGE BIJ EEN BEDRIJF

manieren om die tijd zinvol in te vullen, zodat ze zich verder

Dit schooljaar loopt Jordy stage op de marketingafdeling bij

In leerroute o (onderwijs/zorg) en a bereiden we kinderen voor

kunnen ontwikkelen. Soms zoek ik samen met de leerling en

SPIE Van de Meerakker, een ingenieursbureau in Weert.

op wonen in 24-uurs zorg met intensieve begeleiding en

de vervolgopleiding een maatwerkoplossing en bij een aantal

“Ik leer er veel”, zegt hij. “Ik mag bijvoorbeeld mee naar klanten

dagbesteding, gericht op beleving en activering. Leerlingen in

hbo’s en universiteiten kunnen leerlingen een bepaalde periode

en ben ook bij gesprekken aanwezig. Voorheen had ik geen

leerroute b worden voorbereid op taakgerichte en eventueel

een dag in de week meelopen met een eerstejaars klas of in

idee hoe het eraan toegaat in zo’n bedrijf.” Volgens Nicole

arbeidsmatige activiteiten. Deze leerlingen zullen begeleid

een aparte groep. Dit noemen we pre-studeren.”

maken leerlingen zich tijdens zo’n stage of pre-studeertraject

gaan wonen en zo zelfstandig mogelijk deel gaan nemen aan

veel vaardigheden eigen die belangrijk zijn voor de toekomst.

de samenleving. Voor deze leerlingen geldt: leren door te

PRE-STUDEREN

“Bijvoorbeeld goed samenwerken in projectgroepen, afspraken

ervaren.

Jordy sloot bij de opleiding Bedrijfskunde MER van Fontys aan

maken en nakomen of plannen. En hoe kun je dat nu beter

bij een pre-bachelortraject voor mbo-leerlingen. Hij is er nog

leren dan in de praktijk?”

steeds enthousiast over: “Het was een heel gemotiveerde klas.
We hadden een lesrooster met blokken van 8 weken en deden

De reacties van de opleidingen en bedrijven die meewerken aan

ook tentamens, waardoor we vrijstellingen konden krijgen voor

pre-studeren zijn heel positief. Nicole: “Bij de MER-opleiding zijn

de studie.” Voor Jordy waren vrijstellingen overigens niet zijn

we van harte welkom met andere leerlingen en een ICT-oplei-

doel, hij wilde vooral ontdekken of de studie bij hem paste.

ding vraagt ieder jaar zelf of we nog pre-studeerders hebben!”
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FOCUS OP EEN
TOEKOMST
ZONDER
SCHOOLWEIGERING
Op De Berkenschutse streven we naar volledige school

Jeanne Konings
maatschappelijk werker

participatie voor onze leerlingen. Leerlingen volgen soms
slechts gedeeltelijk of helemaal geen onderwijs meer,
angst kan daarbij een rol spelen. Er kan dan sprake zijn
van schoolweigering. De afgelopen twee jaar worden er
steeds meer leerlingen aangemeld bij De Berkenschutse
bij wie sprake is van langdurig schoolverzuim. Een
expertisegroep ontwikkelde in 2016 een oplossingsgericht
stappenplan om schoolweigering tijdig te signaleren,
effectief in te grijpen en liefst te voorkomen.
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Evelyne Karel
gedragswetenschapper
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LEERROUTE CD

voortgezet onderwijs. Bij De Berkenschutse zijn dat 28 lessen

Leerroute c en d richten zich op leerlingen met epilepsie en/of

per week. Bovendien besteden we meer aandacht aan

een neurologische stoornis, langdurig zieke leerlingen en

bijzondere vakken zoals sociale vaardigheden, projecturen,

moeilijk lerende leerlingen die zich voorbereiden op integratie

mentoruren en technologie. Daarom is de onderbouw (leerjaren

en actieve participatie in de samenleving. Leerlingen binnen

1 t/m 3) verdeeld over 4 schooljaren. In de bovenbouw havo-vwo

leerroute c krijgen stof aangeboden uit de leerlijnen voor het

kunnen leerlingen (indien nodig) het laatste examenjaar over

VSO zml. De aangereikte stof is gericht op de toekomst binnen

twee schooljaren uitsmeren, om de examendruk te verlichten.

een arbeidsmatige setting: arbeidsmatige dagbesteding of

Ongeveer de helft van de leerlingen maakt hiervan gebruik.

begeleide arbeid. De leerlijnen concentreren zich onder andere
op taakaanpak, hulp vragen, zelfstandig werken, jezelf presen-

In het havo/vwo-gebouw enthousiasmeren en activeren we de

teren, keuzes maken, omgaan met ruzie en opkomen voor

leerlingen door gebruik te maken van innovatieve technologische

jezelf. Ook oriënteren de kinderen zich op de praktijkvakken

onderwijswerkplekken (elk lokaal heeft bijvoorbeeld een

koken/facilitaire dienstverlening, techniek en landbouw. We

digibord), practica in goed geoutilleerde binaslokalen, vakover-

begeleiden de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk leven

stijgende trajecten, deelname aan (nationale) schoolcompetities

als het gaat om werken, wonen en vrijetijdsbesteding.

en bijschoolse activiteiten. In de bovenbouw kunnen leerlingen
deelnemen aan een buitenlandexcursie. Elk stamlokaal heeft

FOCUS OP EEN
TOEKOMST
ZONDER
SCHOOLWEIGERING

LEERROUTE E

een eigen aanpalende stilteruimte, die kan worden gebruikt

De aangereikte leerstof binnen de leerroute e sluit aan bij het

door de mentor voor het voeren van gesprekken met leerlingen,

reguliere vmbo-diploma. Het uitstroomperspectief is gericht op

een leerling kan er een toets of proefwerk inhalen, maar

vervolgonderwijs. We bieden de leerstof aan op 3 niveaus:

leerlingen kunnen er ook even tot zichzelf komen wanneer ze

vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg), vmbo-kb (kader

overprikkeld zijn. Het gebouw kent daarnaast vele voor

beroepsgerichte leerweg) en vmbo-tl (theoretische leerweg).

zieningen die zijn aangereikt door leerlingen en afgestemd op

Het vmbo-onderwijs op De Berkenschutse is verdeeld over vier

de doelgroepen.

leerjaren. Naast de verplichte vakken is er extra aandacht voor
sociale vaardigheidstraining, het plannen en organiseren van

LOOPBAANORIËNTATIE

de agenda en het huiswerk en de persoonlijke ontwikkeling van

In de bovenbouw havo/vwo is een innovatief loopbaanoriënta-

de leerlingen. Binnen het onderwijs van het vmbo wordt

tietraject opgezet. Binnen dit traject kunnen leerlingen individu-

gewerkt met de volgende leerlijnen: sociaal gedrag, leren leren,

ele gesprekken voeren met de loopbaanbegeleider en met

De expertisegroep liet zich voor de aanpak van schoolweigering

bouwd de stappen inzichtelijk maken voor ouders en andere

LOB en het reguliere curriculum van het vmbo.

mensen uit het beroepenveld. Onder bepaalde voorwaarden

inspireren door Bieneke Nienhuis, pedagoog, GZ-psycholoog,

betrokkenen. “We zoeken nu systematischer dan voorheen de

Ter ondersteuning maken we gebruik van vakgebonden

kunnen leerlingen pre-studeren op universiteiten en hbo’s of

onderwijsadviseur en auteur van het boek Schoolangst en

afstemming tussen alle partijen die rond een kind betrokken

methoden. Tijdens de basisvorming is LOB een belangrijk

stage lopen. Om zelf sturing te geven aan hun loopbaan zijn

schoolweigering bij kinderen. “Haar stappenplan hebben we

zijn”, concludeert Jeanne.

onderdeel, waarmee leerlingen onder andere door middel van

loopbaancompetenties zoals kwaliteitenreflectie, motieven

proeflessen en bezoeken aan bedrijven weloverwogen kunnen

reflectie, opleidingen- en werkexploratie belangrijk. Tijdens hun

vertaald naar de praktijk van De Berkenschutse, waarbij we
dankbaar gebruik maakten van de feedback die Bieneke tijdens

DE SCHOOLGANG HERSTELLEN

kiezen voor een profiel (of bij vmbo-tl een sector): economie &

loopbaanoriëntatietraject worden leerlingen intensief individueel

een werkbezoek op De Berkenschutse gaf”, vertelt Evelyne

“Doordat we meer expertise opbouwen over schoolangst, lukt

ondernemen, groen of zorg & welzijn. Voor vmbo-bb en

begeleid met betrekking tot hun profiel- en vakkenpakketkeuze.

Karel, GZ-psycholoog. Het stappenplan beschrijft de verschil-

het ons steeds beter om verder te kijken dan de medische of

vmbo-kb werken we samen met reguliere scholen voor

lende stappen tussen signalering en registratie tot het

psychiatrische achtergrond van onze leerlingen die het beeld

voortgezet onderwijs, waardoor leerlingen examens maken op

terugkeertraject, evaluatie en eventuele terugval. “Het is een

soms vertroebelt in het geval van frequent schoolverzuim”,

de betreffende school en uiteindelijk ook het diploma kunnen

afgebakende, gesloten cyclus, met nazorg, en iemand kan

merkt Evelyne. Jeanne vindt verklaringen voor het verzuim ook

behalen van die school. Voor vmbo-tl worden staatsexamens

op verschillende momenten opnieuw in het traject instromen”,

minder interessant dan het vinden van de oplossing. “We

afgenomen. We begeleiden alle leerlingen in hun keuze voor

aldus Jeanne Konings die als maatschappelijk werker

focussen daarom niet op het verleden, maar creëren een lage

vervolgonderwijs en geven adviezen over opleidingen die goed

betrokken is bij de expertisegroep.

drempel voor leerlingen om de schoolgang te herstellen.”

aansluiten bij hun interessegebieden en vaardigheden.

Aan het einde van het schooljaar hoopt het expertiseteam een
SYSTEMATISCHE AANPAK

daling van 50% gerealiseerd te hebben bij de schoolweigeraars

LEERROUTE F

Een pilotgroep met twee docententeams volgde een scholing

die in de loop van het schooljaar zijn ingestroomd in de

Het onderwijsprogramma van de leerroute f sluit aan bij de

over de achtergrond van schoolangst en schoolweigering en

pilotgroepen. Een volgende stap is niet alleen een uitrol naar

ervaringswereld, de affiniteit en het ontwikkelingsniveau van

werkt nu al met het stappenplan. Evelyne: “Deze teams kunnen

andere groepen, maar ook het delen van kennis met andere

havo/vwo-leerlingen. We gebruiken in deze leerroute

terugvallen op de stappen waarin duidelijk is wie waarvoor

organisaties binnen de samenwerkingsverbanden en afstem-

lesmethoden die ook in het regulier onderwijs gangbaar zijn.

verantwoordelijk is, en daardoor tijdig ingrijpen.” Dat blijkt

ming zoeken tussen zorg en onderwijs.

We kunnen binnen ons havo/vwo helaas enkele lesuren per

minder tijdrovend én de teams kunnen transparant en onder-

34

week minder wegzetten voor de curriculumvakken dan in het
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Hiervoor worden ook (ex-)leerlingen ingezet:

cursussen volgen, bijvoorbeeld VCA, Heftruck, Logistiek,

•	Een gedeelte van die begeleiding ten behoeve van profiel- en

Administratie of ICT. De leerlingen die volledig op het AOT

pakketkeuze wordt verzorgd door het delen van ervaringen

trainen, krijgen daarbij kansen om zich te blijven ontwikkelen

door examenleerlingen middels informatiebijeenkomsten.

op het gebied van Nederlands, Wiskunde en Engels en

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

relevante andere vakken.

De Berkenschutse is een van de vijf centra van Stichting

Organisatorisch is De Berkenschutse verdeeld in vijf sectoren:

Kempenhaeghe:

Algemeen, SO (basisschoolleeftijd), VSO (langdurig zieke

Andere aspecten zijn: verplichte deelname aan

BES (BEGELEIDE EXTERNE STAGE)

• Academisch Centrum voor Epileptologie

leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en zeer

meeloopdag(en) in het vervolgonderwijs (hbo/universitair) en

Als de leerlingen eraan toe zijn, gaan ze geleidelijk stage lopen

• Centrum voor Slaapgeneeskunde

moeilijk lerende leerlingen, inclusief het AOT), VSO havo/vwo

een bezoek aan een onderwijsbeurs, bedrijfsexcursies (zoals

in een bedrijf of instelling buiten De Berkenschutse. Tijdens

• Centrum voor Neurologische Leer- en

(leerlingen met autisme en langdurig zieke leerlingen) en de

naar ASML) en soms een meerdaagse, vakgerelateerde

deze externe stages werken de leerlingen aan hun persoonlijke

excursie. Zeer veel ex-leerlingen geven aan dat dit programma

ontwikkeldoelen met als uiteindelijke doel uitstroom naar een

een grote meerwaarde heeft gehad in hun vervolgstudie.

passend vervolg binnen dagbesteding, (begeleide) arbeid of

•	Ex-leerlingen informeren bovenbouwleerlingen over hun
ervaringen in hun studie mbo, hbo of universiteit.

vervolgonderwijs. In een vroeg stadium van het traject wordt
We bieden de volgende profielen aan in de bovenbouw:

contact opgenomen met externe instanties zoals gemeenten,

Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG) en

UWV, re-integratie- en/of jobcoachbedrijven om een sluitende

Economie en Maatschappij (EM). Wegens gebrek aan belang-

en duurzame uitstroom te realiseren. Gedurende het gehele

stelling bieden we Cultuur en Maatschappij (CM) momenteel

traject worden vervolgstappen in samenspraak met leerlingen,

niet aan. De havo- en vwo-leerlingen leggen een staatsexamen

ouders, school en andere betrokkenen gezet.

af, dat leidt tot een diploma (eventueel door het opsparen van
certificaten) met dezelfde waarde als het examen binnen het

DIENSTVERLENING AOT

voortgezet onderwijs.

Het AOT beschikt over een uitgebreid bedrijvennetwerk in een

ontwikkelingsstoornissen
• Centrum voor Epilepsiewoonzorg

netwerken binnen: gemeenten, UWV, Samenwerkingsverbanden

Het Arbeids- Onderzoek- Trainingscentrum van

enzovoort. Naast het faciliteren van interne, externe én

De Berkenschutse is op het bedrijventerrein De Poortmannen

plaatsingsstages, biedt het AOT onder andere dienstverlening

in Heeze gevestigd. Het AOT biedt leerlingen uit de leerroutes

op het gebied van:

b t/m f door middel van stagetrajecten binnen de leerlijnen een

•	Arbeidsonderzoek- en observatie: van meer algemeen tot

geleidelijke overgang van onderwijs naar arbeid, dagbesteding

zeer specifiek door arbeidsdiagnosticus/gedragswetenschap-

of vervolgonderwijs. Het gemeenschappelijke doel is om

per en onderzoeksassistente (Toolbox Arbeidsdiagnostiek).

samen met de leerlingen, ouders, begeleiders, vrijwilligers en

De stichting heeft een raad van toezicht / raad van bestuur

Iedere onderwijsafdeling wordt aangestuurd door een

model. De raad van bestuur is het bevoegd gezag van

afdelingsleider. Binnen de afdelingen en voor het onderwijs-

de school.

ondersteunend personeel zijn er teams werkzaam die
aangestuurd worden door een teamleider. Ondersteunende
diensten zijn onder andere: onderwijsversterkers (paramedici,

van een bedrijf waar arbeidsperspectief is. Indien nodig kan

De meeste leerlingen volgen een duaal traject: ze krijgen

jobcarving toegepast worden aan de hand van Melba.

onderwijs op de hoofdlocatie en/of ’t Perron naast de begeleide

•	Voorlichting aan ouders, collega’s en dergelijk over actuele

interne stage (BIS) en vervolgens een externe stage (BES) op

wet- en regelgeving ten behoeve van de gehele populatie

het AOT. Een aantal leerlingen volgt volledig het onderwijs én

van De Berkenschutse.

meer haalbaar blijkt.

maatschappelijk werkers en schoolverpleegkundigen) en

ORGANOGRAM
DE BERKENSCHUTSE

gedragswetenschappers.

RAAD
VAN TOEZICHT

RAAD
VAN BESTUUR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TL GEDRAGSWETENSCHAPPERS
TL ADMINISTRATIE
TL FINANCIËN
STAF
TL TECHNISCHE DIENST
&
TL ICT
HULPTL VERPLEEGKUNDIGEN
DIENSTEN
(PROJECT)LEIDERS SCHOOLBREDE
PROJECTEN/ONTWIKKELINGEN

DIRECTIE
DE BERKENSCHUTSE

KEMPENHAEGHE

•	Jobcoaching/persoonlijke ondersteuning op de werkvloer

collega’s aan een kansrijke toekomst te bouwen.

de training (BIS/BES) op het AOT als een duaal traject niet

handen van de algemeen directeur en de directeur onderwijs.

• Centrum voor Onderwijsexpertise (De Berkenschutse)

grote regio en participeert daarnaast actief in vele andere
ARBEIDS-, ONDERZOEK EN TRAININGSCENTRUM (AOT)

Dienst Ambulante Begeleiding. De dagelijkse leiding is in

•	Implementeren van stages voor leerlingen die niet op het

AFDELINGSLEIDER
DIENST AMBULANTE
BEGELEIDING

AFDELINGSLEIDER
TL
KLEUTERS

TL
BC

TL
DE

AFDELINGSLEIDER
TL
OAB

TL
CD

TL
AOT

AFDELINGSLEIDER
TL
E

TL
LEERJ
1 EN 1/2

SO

VSO OABCDE

TL
LEERJ
2-3

TL
LEERJ
3-4

TL
LEERJ
5-6

VSO F

TL= TEAMLEIDER

AOT kunnen trainen.
• Faciliteren van decanaat op vmbo en havo/vwo.

BIS (BEGELEIDE INTERNE STAGE)
Binnen de interne stagecarrousel gaan de leerlingen in de
eerste periode op het AOT werkervaring opdoen binnen zo
realistisch mogelijke, contextrijke werkplaatsen: keuken, repro,
productie, assemblage, magazijn, fietsenwerkplaats, houtwerkplaats, ontwikkellab, junior company en dergelijke. Na een
arbeidsoriënterende fase (observatieperiode) wordt er samen
met de arbeidskundige een specifieker traject uitgestippeld dat
geleidelijk overgaat in externe stages.
Tijdens de gehele interne stage worden de leerlingen in Melba
geobserveerd en vervolgens op werknemer-sleutelvaardigheden
gericht getraind. De leerlingen krijgen daarnaast in kleine
groepen loopbaancoaching en kunnen branchegerichte
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UITSTROOMGEGEVENS 2015 – 2016

DE BERKENSCHUTSE IN CIJFERS

Schooljaar

2013-2014

2014-2015

2015-2016

jongen

meisje

totaal

jongen

meisje

totaal

jongen

meisje

totaal

Speciaal onderwijs (SO)

91

53

144

98

59

157

99

53

152

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO havo/vwo)

252

45

328

308

48

356

241

39

280

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO overig)

103

83

186

99

65

164

133

67

Dagbesteding

11

Aantal:

Beschermde arbeid

10

Pro

5

VMBO

6

VSO elders

6

VSO BS

17

vmbo

1

BaO

1

Pro

1

SO

8

Niet OenW/Buitenland

1

Totaal

38

298

Geen
registratie
dit jaar

563

Totaal

956

677

1.195

VSO e

VSO f

3
1

6

havo

10

vavo

1

1

1

vwo

9

mbo

1

11

7

hbo

28

Universiteit

7

Eigen AOT

5

Van F

1

E

Anders/ontheffing

200

Ambulant begeleiding

VSO abcd

Uitstroom naar:

SO-afdeling

AANTAL LEERLINGEN OP TELDATUM 1 OKTOBER 2016

Uitstroom vanuit
Naar

1

2

Niet OenW

6

AANTAL MEDEWERKERS OP TELDATUM 1 OKTOBER 2016
Schooljaar
Medewerkers

2014

2015

2016

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

74

188

262

71

186

257

67

183

250

AANTAL FTE’S OP TELDATUM 1 OKTOBER 2016
Schooljaar
Fte’s

2014

2015

2016

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

70

140

210

68

131

199

63

130

193

FINANCIËLE POSITIE VAN DE BERKENSCHUTSE OVER DRIE KALENDERJAREN IN EURO’S

1. 	Rentabiliteit: norm tussen
0% en 5%
2.	Solvabiliteit: moet
minimaal 20% zijn
3.	Kapitalisatiefactor: norm
tussen 35% en 60%
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2014

2015

2016

Totaal baten

16.131.597

16.725.077

17.078.945

Rentabiliteit (1)

4,68%

9,38%

11,68%

Resultaat

759.880

1.577.162

1.994.783

Eigen vermogen
(alg. res. + best. res.)

8.385.846

9.963.008

11.954.022

Liquide middelen

8.962.025

11.056.493

12.761.778

Weerstandsvermogen
(vrij EV/ tot. expl. baten)

29%

36%

49%

Financiële vaste activia

0,0

0,0

0,0

Solvabiliteit (EV/TV) (2)

73%

75%

80%

Kapitalisatiefactor (totaal
kapitaal/totale baten) (3)

71%

79%

88%
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Postbus 61
5590 AB Heeze
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T 040-2279300
T 040-2279666 (afdeling havo-vwo)
E informatie@berkenschutse.nl
www.berkenschutse.nl

