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Stimuleringsgroep
In samenwerking met De Wegwijzer in Ede, kent de school voor  
speciaal basisonderwijs De Vogelhorst in Barneveld een stimulerings- 
groep voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. Dit arrangement, 
ondersteund door het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei,  
is een onderwijsaanbod voor zeer moeilijke lerende leerlingen met  
een hoog cognitief niveau. In de stimuleringsgroep werken leer-
lingen enkele dagdelen per week aan zelfstandig, planmatig en 
taakgericht werken. Vervolgens kunnen ze het geleerde toepassen 
tijdens de overige lessen in hun stamgroep.
In de stimuleringsgroep heerst rust en structuur. Leerkracht 
Jenneke Geerts begeleidt de leerlingen individueel of in tweetallen. 
Ze legt op een kalme manier uit, herhaalt en geeft positieve 
feedback. Ook de leerlingen onderling geven elkaar complimentjes, 
met volle aandacht.
Per leerling wordt gekeken naar zijn of haar onderwijsbehoefte  
op de gebieden leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Aan de stimuleringsgroep is zowel een gespecialiseerde leerkracht 
van De Wegwijzer als een leerkracht van De Vogelhorst verbonden. 
Chris Adriaansen, directeur van De Wegwijzer, licht toe: “De leraren 
van de stimuleringsgroep delen hun kennis en bevindingen met  
de leraren van de stamgroepen, zodat ook hier het geleerde in  
de praktijk wordt gebracht. De stimuleringsgroep kent een uitstroom  
van 80% richting het regulier praktijkonderwijs.”

Excellent in leesonderwijs
Binnen De Linde in Deventer staat leren door middel van lezen 
centraal. De school streeft ernaar dat alle leerlingen de school 
functioneel geletterd verlaten. Uitgangspunt daarbij is het belang  
van goed leren lezen: leesvaardigheid is de meest cruciale voor-
waarde voor succes in de huidige en toekomstige samenleving. 
De Linde werkt in haar leesonderwijs voor zeer moeilijk lerende 
kinderen met de LIST-methodiek, waarin het verhogen van  
de leesmotivatie een belangrijk aspect is.
De Linde deelt haar expertise binnen Sine Limite, het samen-
werkingsverband voor PO in Deventer en omstreken. Op verzoek 
van reguliere scholen worden workshops gegeven over het in 
praktijk brengen van kwalitatief goed leesonderwijs. Begin 2016 
ontving De Linde het predicaat Excellente School vanwege  
haar uitblinken op het gebied van leesonderwijs. 
Directeur Joke Tijhuis legt uit: “We maken de leerlingen spelender- 
wijs vertrouwd met letters en woorden. Door vanuit beleving en 
plezier te laten leren, kunnen leerlingen die niet of nauwelijks 
kunnen lezen toch woorden herkennen en op de juiste manier 
toepassen. Leerlingen die ergens plezier in krijgen, zijn gestimuleerd  
om datgene meer te gaan doen. Er is sprake van een significante 
verbetering van de leesresultaten van onze leerlingen, onder meer 
door effectieve instructie, het gebruikmaken van verschillende 
zintuigen en het inzetten van meer leestijd. Deelname aan  
het project Lezen IS Top (LIST) heeft veel veranderd binnen  
De Linde. Er wordt opbrengstgericht en data gestuurd gewerkt. 
Leerlingen zijn meer gemotiveerd en hebben een hoger technisch 
leesniveau.”

Passend onderwijs heeft eraan bijgedragen dat we nog intensiever 
met het regulier onderwijs samenwerken dan voorheen. Samen 
met basisscholen in de acht samenwerkingsverbanden voor 
primair onderwijs waarvan we deel uitmaken, ontwikkelen we 
arrangementen om te voorzien in de ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen. Met kennis en expertise uit het speciaal onderwijs, 
ondersteunen we onze reguliere partners onder meer met de inzet  
van gespecialiseerde medewerkers en het coachen van schoolteams  
zodat zij zélf ondersteuning kunnen bieden. Ook adviseren wij in 
de begeleiding van ouders, delen we onze kennis en zoeken we 
aansluiting in onder meer gezamenlijke huisvesting, zoals in  
Kindcentrum Borgele.

Integratief onderwijs
Lichtenbeek en reguliere basisschool De Esdoorn vierden het eerste 
lustrum van ‘Samen Leren in de Betuwe’, een groep leerlingen die 
extra zorg en aandacht nodig hebben op de reguliere basisschool. 
Wat destijds begon als een vernieuwende en unieke samenwerking, 
is uitgegroeid tot echt integratief onderwijs.
In 2010 startte op De Esdoorn in Elst een groepje leerlingen dat 
voorheen naar het speciaal onderwijs ging. Fleur was één van  
deze leerlingen. “De combinatie van speciaal en regulier onderwijs 
sprak ons bijzonder aan”, zegt haar moeder Monique Terpstra. 
(bron: De Gelderlander 23 november 2015)
Vijf jaar later volgen 23 moeilijk lerende kinderen, waaronder Fleur, 
een gedeelte van hun onderwijs in een ‘gewone’ klas. Het gaat  
om leesonderwijs, gym en themaonderwijs. Er wordt zo veel 
mogelijk samengewerkt met de leerlingen in reguliere groepen van 
De Esdoorn. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is ‘gewoon 
als het kan, speciaal als het moet’. Daarnaast krijgen de leerlingen 
les van gespecialiseerde leerkrachten en klassenassistenten van 
Lichtenbeek in een eigen klas op De Esdoorn. Ze worden enkele 
uren per week voor hun zorg ondersteund door Driestroom.  
“Een prachtig voorbeeld van passend onderwijs”, aldus Linda  
van Raaij, leerkracht en coördinator Samen Leren in de Betuwe.

SAMENWERKING MET
PRIMAIR ONDERWIJS

VOORWOORD

Welkom in ons jaarverslag over 2015. Het jaar waarin we  
passend onderwijs vorm gaven op de manier die bij ons past: 
flexibel, op maat en passend bij wat de leerling nodig heeft. 
We mochten hierin samenwerken met u en andere partners in 
onderwijs en zorg, met ouders, gemeenten en het bedrijfsleven. 
Graag geven we u aan de hand van 4 thema’s een indruk van  
de diversiteit aan passende onderwijsvormen die we samen met 
ons netwerk gerealiseerd hebben. Zo brengen we de opbrengsten 
van samenwerking met het regulier primair en voortgezet onder- 
wijs in beeld. Ook kunt u in dit jaarverslag onder andere lezen 
hoe ons samenwerkingsproject met basisschool De Esdoorn in 
Overbetuwe het eerste lustrum bereikte, waardoor de samen-
werkingen met de stimuleringsgroep binnen SBO-school  
De Vogelhorst en met De Meerwaarde in Barneveld zo positief 
verlopen en hoe onze vso-leerlingen van Het Bariet samen met 
de vmbo-leerlingen van SG Marianum in Lichtenvoorde onderwijs 
onder één dak krijgen. U vindt in dit verslag ook voorbeelden  
van mooie ontwikkelingen binnen onze eigen scholen, waaronder 
het excellente leesonderwijs bij De Linde in Deventer, de inzet van 
de iPad in het onderwijs bij de Fonkel in Ede en de vormgeving  
van gepersonaliseerd leren bij Mariëndael in Arnhem.
Wij hebben in 2015 samen met u weer met plezier invulling kunnen 
geven aan ons motto “samen laten we elk kind groeien”; hopelijk 
leest u dit jaarverslag met evenveel plezier!

Wim Ludeke | Hennie Loeffen

College van Bestuur
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De leerkracht praktijkonderwijs van De Meerwaarde vult aan: “Voor 
de leerlingen is het de normaalste zaak dat er extra ondersteuning 
is. Ze zijn echt uit hun hum als Marij er niet is want dan missen 
ze de extra aandacht, ondersteuning en uitleg. Als leraren onder-
steunen we elkaar. We overleggen veel en wisselen met elkaar 
uit wat we zien en wat we gaan doen, maken gebruik van elkaars 
deskundigheid. “

Expertise Passend onderwijs
Wordt een toelaatbaarheidsverklaring wel of niet toegekend? 
Hoe kunnen we het beste tegemoet komen aan de behoeften 
van de leerling, binnen of buiten het speciaal onderwijs? Om 
specialistische expertise zo goed mogelijk en naar behoefte in 
te zetten op reguliere scholen, hebben De Onderwijsspecialisten 
Ageeth Boverhuis aangesteld als contactpersoon. 
Samenwerkingsverbanden kunnen onze contactpersoon benaderen 
voor complexe en specifieke vraagstukken rond de plaatsing van 
leerlingen en hun ontwikkelingsperspectiefplannen.
Erica Jordans, orthopedagoog bij Samenwerkingsverband  
V(S)O 25.06, vertelt: “We beschikken nu over één aanspreekpunt 
waarmee we het vso kunnen bereiken. Iemand die het overzicht 
heeft en op leerling niveau meedenkt over plaatsing heeft  
enorme meerwaarde. Er is nu sprake van meer uniformiteit in  
de aanmeldingsprocedure en meer coherentie tussen de verschil-
lende scholen binnen ons samenwerkingsverband.”
“De contactpersoon vervult een duidelijke signaalfunctie’, aldus 
Ilona Parren, eveneens orthopedagoog bij Samenwerkingsverband 
V(S)O 25.06. “Wij hebben veel contact met bezorgde ouders.  
Het is fijn om dan één aanspreekpunt binnen het vso te hebben om 
de zorg mee te delen. De mediërende rol van onze contactpersoon 
is echt een meerwaarde van De Onderwijsspecialisten. Zij is  
het verlengstuk richting vso-scholen, de schakel tussen de school-
directie en het samenwerkingsverband.”
Ook draagt de contactpersoon eraan bij dat het plaatsings- 
proces vlot verloopt. Ageeth vertelt: “Voor een leerling was  
een toelatingsverklaring aangevraagd maar nog niet afgegeven, 
hiervoor was nog een hulpverleningsplan nodig. Onderdeel van  
dit plan was een gesprek met school, de hulpverlener en met mij.  
Ik heb in dit gesprek advies uitgebracht, waarna de leerling geplaatst 
kon worden met een hulpverleningsnetwerk om zich heen.”

Met onze expertise werken we nauw samen met partners in  
de negen samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs 
waarin De Onderwijsspecialisten participeren. Dat doen we onder 
meer met trajectklassen. Leraren uit het speciaal onderwijs 
begeleiden leerlingen met bijvoorbeeld autisme in speciale 
klassen op de middelbare school. Ook begeleiden we leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben in het praktijkonderwijs en 
werken we samen met het regulier onderwijs binnen de Academie 
voor Zelfstandigheid. Zo realiseren we samen een passend 
onderwijsaanbod voor leerlingen en dragen we bij aan hun 
ontwikkeling, schoolloopbaan en een plek in de samenleving.

Onder één dak
In maart van 2015 is het voortgezet speciaal onderwijs van  
De Onderwijsspecialisten in de Achterhoek samengegaan onder  
de naam Het Bariet. De nieuwe school in Lichtenvoorde is onder 
één dak gehuisvest met Scholengemeenschap Marianum, waar 
regulier voortgezet onderwijs geboden wordt. De locatie van 
Marianum is verbouwd ten behoeve van de komst van de bijna 
130 leerlingen van Het Bariet. Uitgangspunt in de gezamenlijke 
huisvesting is een gedeelde visie op de ontwikkeling van leerlingen: 
actief burgerschap en sociale integratie bevorderen door diversiteit, 
met de school als afspiegeling van de maatschappij.
En van integratie is volop sprake; een aantal leerlingen van  
Het Bariet volgt aardrijkskunde, geschiedenis en techniek bij 
Marianum en doet hierin mee met de reguliere klas. Dit zorgt voor 
een unieke dynamiek in de groep: de leerlingen leren van elkaar 
op sociaal gebied. Hierbij staat elkaar accepteren en respecteren 
centraal. De leerlingen van Marianum raken steeds vertrouwder 
met de werkplekken van het Bariet. Samenwerking is er eveneens 
op het gebied van beeldende vorming en muziek, in de vorm  
van het schoolconcert. In de catering werken de leerlingen van 
beide scholen samen en ook de repro is geïntegreerd. Zo beperken 
de interne stage-werkzaamheden van de leerlingen zich niet  
tot Het Bariet, maar vullen ze bijvoorbeeld ook het papier van  
de kopieerapparaten van Marianum. De samenwerking wordt  
als positief ervaren door alle partijen.

Samenwerking in de praktijk
De Toekomst in Ede biedt zeer moeilijk lerende leerlingen de uit- 
daging om zich te ontwikkelen in het regulier onderwijs, met  
uitstroomperspectief naar een vervolgopleiding of een arbeids- 
contract. Hiervoor werkt De Toekomst samen met het Praktijk-
onderwijs van vmbo-school De Meerwaarde in Barneveld.  
Wat enkele jaren geleden is gestart als een pilot, is uitgegroeid  
tot een arrangement.
Om de leerlingen in het Praktijkonderwijs goed en intensief  
te begeleiden werken de scholen samen, waarbij De Toekomst 
kennis en expertise beschikbaar stelt. De leerlingen krijgen extra 
ondersteuning op het gebied van taal, lezen en rekenen. Marij van 
Baaren, als leraar van De Toekomst werkzaam op De Meerwaarde, 
vertelt: “We hebben veel ingezet op taal- en leesonderwijs. Ook 
bieden we hulp bij klokkijken, tijdsbegrip (maanden, dagen, jaren) 
en motorische ondersteuning. Bij klassikale lessen ligt het tempo 
soms te hoog voor sommige leerlingen, zij krijgen dan extra 
begeleiding”.

De fijne kneepjes van het vak
Het Kroonpad heeft in samenwerking met het Leidsche lectoraat 
Residentiële Jeugdzorg onderzoek gedaan naar het leer- en 
werkklimaat op school, vanuit de overtuiging dat er meer dan  
het gebodene nodig is voor leerlingen in leerroute 1 en 2 met  
een complexe zorgvraag. Het doel is het vinden van de fijne 
kneepjes van het vak en leren van elkaar.
Het leerklimaat is onderzocht door het uitvoeren van observaties. 
Uit de resultaten bleek dat leraren responsief zijn naar leerlingen 
en dat zij goed rekening houden met de meervoudige lichamelijke 
en psychische beperkingen van leerlingen. Ook scheppen zij samen 
met revalidatiecentrum Klimmendaal de juiste voorwaarden voor 
leerlingen om tot ontwikkeling te komen. Leerkracht en intern 
begeleider Aniek van den Brand vertelt: ”Contact maken met 
leerlingen is de basis; ben je nabij? Toon je volledige aandacht? 
Krijgt de leerling een veilig gevoel zodat hij of zij tot leren kan 
komen? Het onderzoek heeft ons bewuster gemaakt van wat er aan  
voorwaarden en veiligheid nodig is.”
Directeur Frank Spiegelenberg vertelt over de onderzoeks-
resultaten: “De verschillen tussen leraren zijn niet groot, maar 
maken wel doorontwikkeling mogelijk via gerichte feedback en 
vervolgmetingen in schooljaar 2016-2017. Het onderzoek heeft 
geleid tot reflectie, inzicht en transparantie in ons team.”

Crisisinterventie
Wanneer acute handelingsverlegenheid ontstaat op een reguliere 
basisschool, biedt het crisis-arrangement binnen De Ommezwaai 
een oplossing: de leerling kan onderwijs blijven volgen en de onder-
wijsbehoeften worden in kaart gebracht. Een crisisplaatsing biedt 
een tijdelijke interventie waarin maatwerkbegeleiding voorop staat.
Een tijdelijke crisisplaatsing is ingrijpend voor zowel leerling  
als ouders. Zo’n beslissing wordt dan ook niet snel genomen.  
Deze noodoplossing komt pas in beeld wanneer de reguliere  
school alle andere mogelijkheden heeft verkend en de leerling  
is besproken in het Zorg Advies Team én in het crisisoverleg van  
het samenwerkingsverband. De ouders en de leerling maken 
vervolgens kennis met de school en als ook de ouders akkoord  
gaan met de plaatsing, worden er concrete afspraken gemaakt.  
De intern begeleider van de basisschool volgt de crisisinterventie 
op De Ommezwaai. Na drie maanden wordt een vervolguitspraak 
gedaan over de voortgang in de vorm van terugplaatsing of 
verwijzing.

Onze focus ligt op het bieden van totale kwaliteit voor onze leer- 
lingen. Kwaliteit in de klas, maar ook in alles dat verder nodig is 
om onze leerlingen de kansen te bieden waar zij recht op hebben. 
We werken hiervoor nauw samen met ouders, gemeenten en 
andere organisaties voor speciaal onderwijs. Zo werken we op  
meerdere scholen volgens het Eén Kind Eén Plan-principe waar-
bij school, revalidatie, (jeugd)zorg en ouders samenwerken 
vanuit een gezamenlijk ontwikkelingsplan. We werken samen 
met gemeenten aan een goede fysieke leeromgeving en bieden 
onze leerlingen kansen om actief te zijn op het gebied van sport 
en cultuur. De uitvoering van Bal Spécial waaraan leerlingen 
van alle scholen van De Onderwijsspecialisten deelnamen, is 
hiervan een prachtig voorbeeld. Ook zijn we in 2015 gestart met 
onderwijsinhoudelijke samenwerking met Scholengemeenschap 
De Brouwerij en De Ambelt.

De iPad als leermiddel
Op een groot aantal van onze scholen worden iPads ingezet  
om het onderwijs te verrijken. Op de ene school kunnen leraren  
en leerlingen een aantal maanden met de iPad experimenteren,  
op een andere school verzamelen leerlingen beeldmateriaal van  
hun leerproces om hun regierol te versterken. Deze twee voor-
beelden zijn slechts een greep uit de grote diversiteit aan de inzet 
van tablets in ons onderwijs. Ook leraren leren hiervan!
In groep 7/8 van De Fonkel worden iPads zowel in het klaslokaal 
als bij bewegingsonderwijs ingezet. Leerkracht Remco Baron zet 
de iPad en videofeedback in als feedbackinstrument tijdens zijn 
gymlessen. Deze middelen dragen bij aan de motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door opnames te bekijken 
die tijdens de les van hen gemaakt worden, krijgen zij meer inzicht  
in wat ze doen en hoe ze bewegingen en hun onderlinge samen-
werking kunnen verbeteren.

SAMENWERKING IN  
HET SPECIAAL ONDERWIJS

SAMENWERKING MET 
VOORTGEZET ONDERWIJS
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Het volledige financiële jaarverslag kunt u hier bekijken.

Dit jaarverslag laat naast de resultaten in 2015 en onze visie  
op de toekomst ook cijfers zien, om een objectief beeld van  
onze organisatie te schetsen. De Onderwijsspecialisten is  
een personele unie van:

1  Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, 
(voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen 
met een beperking (zie tabel 1); 

2  Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem  
en omgeving (zie tabel 2).

De cijfers over ons personeel zijn daarom samengevoegd.  
De kerncijfers over de organisatie worden wel apart gepresenteerd.

Tabel 1 Tabel 2

Gepersonaliseerd leren in de praktijk
Met ons onderwijs bereiden we de leerlingen voor op de toekomst, 
op een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Vanuit 
de overtuiging dat regie voeren over je leven al begint op school, 
startte Mariëndael Arnhem begin schooljaar 2015-2016 met  
de implementatie van een vernieuwd onderwijsconcept, waarbij  
de regie van de leerling over het eigen leerproces centraal staat.
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het stuur geleidelijk over  
te nemen van de leerkracht. Hun leerdoelen staan hierbij centraal 
en niet de taken die ze uitvoeren. Met de leerkracht bespreken  
de leerlingen waar naar toe gewerkt wordt, wat de stand van zaken 
is en wat er nog moet gebeuren om naar de gewenste situatie  
te komen. Karin de Bont, leerkracht op Mariëndael: “Ik vind het  
een verademing dat we met leerlingen meer praten over leer-
doelen die zíj willen bereiken. ‘Wat heb jij nodig en waar liggen  
de belemmeringen en kansen?”.
De leerling leert hierbij gaandeweg keuzes te maken over hoe 
leerdoelen het beste behaald kunnen worden: in welk tempo,  
met welke leerstrategieën en op welke plek hij het beste kan leren. 
Dit kan voor elke leerling weer anders zijn en vraagt daarom om  
een gepersonaliseerde leeromgeving. Dit betekent een andere  
rolneming voor leraren en een schoolgebouw waarin geperso-
naliseerd leren gefaciliteerd en ondersteund wordt.

Werken in een vernieuwd speelveld
Het belang van een gedegen opleiding en goede begeleiding om 
aan het werk te komen is voor onze leerlingen groot: voor hen is 
het vinden van een stage en een baan niet altijd gemakkelijk. Wij 
voelen de verantwoordelijkheid om onze leerlingen te begeleiden 
naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij.  
Daar hoort het vergroten van de kans op arbeid ook bij.
Met de invoering van de Participatiewet is het maatschappelijke 
speelveld veranderd. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen 
kansen krijgen op de arbeidsmarkt, hebben we het initiatief 
genomen door o.a. in gesprek te gaan met diverse gemeenten en 
een arbeidsdeskundige te benoemen. Daarnaast houdt een team 
van De Onderwijsspecialisten zich bezig met het monitoren van  
de uitstroom en het in kaart brengen van de voorzieningen  
per leerling.
Wij nemen de verantwoordelijkheid om onze leerlingen actief 
aan werk te helpen. Jesse (19), leerling van de transitieklas op 
Mariëndael: “In een schoolse omgeving ben ik niet op mijn plaats. 
Mijn focus ligt op het vinden van werk. In de transitieklas, een 
oriëntatiejaar, leer ik vaardigheden zoals solliciteren, telefoneren 
en verslagen schrijven. Ook leer ik waar ik goed in ben en welke 
omgeving bij me past. Mijn trajectbegeleider heeft me geholpen bij 
het vinden van een goede stageplek. Ik wil graag uitstromen naar  
werk, op een plek die goed voelt. Ik wil meedoen in de Maatschappij!”

In ons voortgezet speciaal onderwijs is alles erop gericht leerlingen 
zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. In 2015 
hebben we extra aandacht besteed aan de veranderingen in wet- 
en regelgeving. Zo hebben we ons sterk gemaakt voor het bieden 
van continuïteit aan leerlingen die in het onderwijs afhankelijk zijn 
van intensieve of langdurige zorg. Hierin lag een flinke uitdaging 
vanwege wijzigingen in de bekostiging. Ook in voorbereiding 
op de nieuwe Wet werk en zekerheid heeft het versterken van 
de uitstroommogelijkheden voor onze leerlingen naar arbeid 
uitgebreid aandacht gekregen.

Onderwijszorggroep
De Ziep in Didam is samen met zorgorganisatie Elver een onderwijs- 
zorggroep gestart binnen de school. Onderwijs en zorg worden hier  
op maat gecombineerd en leerlingen met een hoge zorgvraag 
krijgen de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Binnen de groep  
werken begeleiders van De Ziep en Elver intensief samen. 
Leerlingen maken flexibel gebruik van onderwijs, zorg en dag- 
besteding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderwijs-
faciliteiten van De Ziep en de dagbestedingsruimte van Elver.
Centraal staat wat de individuele leerling aan kan. Margot 
Kleinpenning, directeur van De Ziep en Martine de Zoeten, manager 
Expertisecentrum Elver: “Alle kinderen hebben recht op onderwijs 
en recht op nodige zorg. Dit project maakt dat mogelijk.”
Voor deze leerlingen, tussen de 12 en 20 jaar, is de zorgvraag  
of begeleidingsbehoefte te groot om uitsluitend binnen een klas  
op het voortgezet speciaal onderwijs te kunnen functioneren. 
Veel van deze leerlingen moesten daarom voorheen vroegtijdig 
de school verlaten en kwamen terecht in de dagbesteding. Toch 
is er bij deze leerlingen binnen een schoolse setting ontwikkeling 
mogelijk, mits de juiste begeleiding geboden wordt. De onderwijs-
groep voorziet hierin, doordat de begeleiders van De Ziep en Elver 
continu kunnen inspelen op de onderwijs-, begeleiding- of zorg- 
behoefte van de leerling. Zo kunnen ook deze leerlingen groeien in 
hun ontwikkeling. Zoals begeleider Orianda Nijland van Elver stelt: 
“Iedereen wil groeien!”

SAMENWERKING  
IN HET VOORTGEZET 
SPECIAAL ONDERWIJS

KERNCIJFERS

BALANS 2015  2014

Materiële vaste activa  4.268  4.383 

Vlottende activa  23.029  21.522  

  27.297  25.905
     
Eigen vermogen 12.226  12.202 

Voorzieningen 6.551  6.187 

Langlopende schulden  551  556 

Kortlopende schulden  7.969  6.960 

  27.297  25.905

     

STAAT VAN BATEN & LASTEN 2015  2014

Rijksbijdrage  49.069  47.078 

Overige baten  1.279  3.910 

  50.348  50.988
     
Personeelskosten  42.850  43.010 

Materiële kosten  7.474  7.392

  50.324  50.402

Resultaat   24  586

Kengetallen 2015  2014

Kapitalisatiefactor  50%  44%

Solvabiliteit 0,45  0,47

Current Ratio  2,70  2,86

bedragen in € 1.000,00

Cluster 3

BALANS 2015  2014 

Materiële vaste activa  1.144  968 

Vlottende activa  6.437  6.404 

  7.581  7.372
     
Eigen vermogen 1.844  1.702 

Voorzieningen 1.301  1.244 

Langlopende schulden  692  692 

Kortlopende schulden  3.744  3.734 

  7.581  7.372

     

STAAT VAN BATEN & LASTEN 2015  2014 

Rijksbijdrage  16.680  16.752 

Overige baten  221  563 

  16.901  17.315
      
Personeelskosten  14.287  14.098 

Materiële kosten  2.472  3.123

  16.759  17.221
     
Resultaat   142  94
     

Kengetallen 2015  2014

Kapitalisatiefactor  39%  36%

Solvabiliteit 0,24  0,23

Current Ratio  1,45  1,45

bedragen in € 1.000,00

Cluster 4

http://www.deonderwijsspecialisten.nl/Documents/GecombineerdeFinancieleVerantwoording2015.pdf
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In de regio Arnhem zien we dat circa 40% van de leerlingen in  
het voortgezet speciaal onderwijs vanuit de hogere leerroutes door-
stroomt naar het MBO. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven.

De uitstroom richting het regulier onderwijs neemt licht toe.  
Deels is dit een gevolg van passend onderwijs, waarbij er goed 
gekeken wordt naar een passende onderwijsomgeving in  
de overgang van het speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs.

Hieronder laten we per regio de uitstroomcijfers zien van  
onze scholen.

Wanneer we de uitstroomcijfers van 2015 vergelijken met de cijfers 
van 2014, zien we dat de doorstroom vanuit het speciaal onderwijs 
naar het voortgezet speciaal onderwijs licht afneemt met ongeveer 
5%. Deze leerlingen vervolgen hun onderwijs veelal op een school 
voor praktijkonderwijs.

In het voortgezet speciaal onderwijs zien we een kleine afname in 
de uitstroom naar arbeid en een kleine toename in de uitstroom 
naar dagbesteding. Ook hier zien we dat leerlingen doorstromen 
naar praktijkonderwijs, met een gemiddeld percentage van 5%.

ARNHEM

Functiemix
De Onderwijsspecialisten heeft 454 fte leraren in dienst. Hiervan is 
73 fte, oftewel 16% leraar LC. We voldoen hiermee aan de gestelde 
norm; ons lerarenbestand moet volgens de cao over 14% leraren in 
een LC-functie beschikken. De functiemix is bedoeld om de leraar  
carrièreperspectief te bieden en daarnaast de kwaliteit te verbeteren.

Ziekteverzuim
De gemiddelde cijfers van het ziekteverzuim binnen onze organisatie  
over 2015 zijn als volgt:
We hebben de dalende trend van 2014 in het algemene verzuim-
cijfer niet vast kunnen houden. Met name in de categorie 43 tot 
365 dagen ziek is een stijging zichtbaar.

Goed werkgeverschap
In 2015 zijn we gestart met een nieuwe gesprekcyclus, gekoppeld 
aan onze sturingsfilosofie. Deze gesprekcyclus, ‘De professional 
aan zet’, is door directeuren en P&O gezamenlijk geïntroduceerd bij 
onze medewerkers. Tevens is ingezet op instructie voor de digitale 
ondersteuning van de gesprekcyclus. Iedere medewerker beschikt 
over een persoonlijk ontwikkeldossier waarin hij of zij de eigen 
loopbaan vorm kan geven.

Professionalisering
Om onze deskundigheid te vergroten besteden we binnen De 
Onderwijsspecialisten veel aandacht aan de professionalisering 
van alle medewerkers,. Naast interne scholing binnen onze scholen 
en diensten nemen ongeveer 400 leraren, klassenassistenten, 
leidinggevenden en medewerkers van Centrale Diensten deel aan 
bovenschoolse opleidingstrajecten, waarvan een groot deel de 
opleiding Master SEN volgt. We zien een stijging van circa 25% in 
het aantal medewerkers dat een opleiding volgt.

Het arbo-jaarverslag kunt u hier bekijken.

Personeel
Binnen De Onderwijsspecialisten werken 1202 medewerkers 
verdeeld over 912,24 fte. Deze aantallen zijn inclusief vervangende 
medewerkers en exclusief externe medewerkers. In 2015 waren 
er 13 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. 
Hieronder volgt een weergave van onze algemene personeelscijfers 
op basis van het aantal fte’s.

Vast en flexibel dienstverband
Van onze medewerkers heeft 89% een vaste aanstelling en 11%  
een flexibele aanstelling.

In- en uitstroom
In 2015 was de instroom 10,9 fte en de uitstroom van medewerkers 
11,8 fte. Procentueel is de instroom 1,15% en de uitstroom 1,24%.  
Voor zowel de instroom als de uitstroom geldt dat alle contract-
vormen hierin zijn opgenomen: benoemingen bij tijdelijke vacatures,  
benoemingen in verband met vervangingen, benoemingen in  
het kader van projecten en de benoeming van oproepkrachten die 
een of meerdere dagen voor de organisatie werkzaam zijn geweest. 
De percentages in 2014 waren 2% voor instroom en 0,9% voor 
uitstroom.

Interne arbeidsmobiliteit
De interne arbeidsmobiliteit van de medewerkers met een vaste 
aanstelling bij De Onderwijsspecialisten is licht gedaald ten 
opzichte van 2014. 25 collega’s hebben in 2015 de overstap  
gemaakt naar een andere school, afdeling of functie. In de periode 
april tot en met juli waren er 109 vacatures: formatieplaatsen  
die niet bezet waren of die bezet waren door een collega met  
een tijdelijke aanstelling. Op bijna de helft van de vacatures zijn  
één of meer reacties van mensen met een vaste aanstelling 
gekomen. Het overzicht hieronder geeft het aantal vacatures 
weer, de reacties van medewerkers in vaste dienst en hoeveel 
medewerkers zijn aangenomen en dus gebruik hebben gemaakt 
van arbeidsmobiliteit binnen de organisatie.

ONDERWIJSRESULTATEN

15 - 25 jaar

25 - 35 jaar

35 - 45 jaar

45 - 55 jaar

55 - 65 jaar

65+

5%

24%

24%

22%

24%

1%

Leeftijdsopbouw 

vrouw

man

79%

21%

Verdeling man/vrouw 

 2015 2014

Verzuimcijfer 4,9% 4,5%

Meldingsfrequentie 
per medewerker 1 1

Gemiddeld aantal 
verzuimdagen per 
medewerker  11 12

aantal vacatures

vacatures met reactie

aangenomen kandidaten

109

46

25

Interne arbeidsmobiliteit

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en 

gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Ommezwaai

ander so

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

vmbo

havo

praktijkonderwijs

52 leerlingen uitgestroomd 

6%

57%

2%

31%

2%

2%

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs 

aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Marëndael Arnhem

16%

4%

2%

3%

37%

8%

6%

9%

7%

8%

ander vso

praktijkonderwijs

vmbo

havo/vwo

mbo

hbo/wo

arbeid

dagbesteding

overig

onbekend

137 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden 

en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Briant College

24%

17%

1%

56%

2%

ander vso

vmbo

arbeid

mbo

overig

98 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lichtenbeek

ander so

vso

praktijkonderwijs

regulier/speciaal basisonderwijs

vmbo

havo

overig

8%

66%

2%

6%

14%

2%

2%

50 leerlingen uitgestroomd 

http://www.deonderwijsspecialisten-jaarverslag.nl/2015/downloads/De-onderwijsspecialisten-ARBO-Jaarverslag-2015.pdf
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ARNHEM (vervolg) LIEMERS

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs 

aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben vanwege een beperkter cognitief 

vermogen of meervoudige beperking. We zien 

hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk 

voor hun ontwikkeling. 

Het Prisma

5%

11%

2%

11%

71%

ander vso

praktijkonderwijs

mbo

arbeid

dagbesteding

44 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking 

of hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en 

gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Christoffelschool

19%

62%

6%

13%

ander so

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

praktijkonderwijs

16 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Ziep 

6%

10%

81%

3%

ander vso

arbeid

dagbesteding

onbekend

31 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en 

gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Vaart

89%

4%

4%

3%

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

regulier vo

overig 

18 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden 

en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Vierbeek College

28%

1%

12%

10%

26%

20%

3%

ander vso

vmbo

praktijkonderwijs

mbo

arbeid

dagbesteding

overig

81 leerlingen uitgestroomd 
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ZUIDWEST-VELUWE STEDENDRIEHOEK

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Wegwijzer

8%

77%

3%

4%

8%

ander so

vso

overig

regulier/speciaal basisonderwijs

praktijkonderwijs

23 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs 

aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben vanwege een beperkter cognitief 

vermogen of meervoudige beperking. We zien 

hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk 

voor hun ontwikkeling. 

De Toekomst 

9%

27%

46%

4%

14%

praktijkonderwijs

arbeid

dagbesteding

overig

onbekend

22 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en 

gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Fonkel 

21%

11%

50%

7%

4%

7%

ander so

regulier/speciaal basisonderwijs

vso

praktijkonderwijs

vmbo

havo/vwo

22 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Blink 

100% vso

11 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

De Blink 

10%

90%

ander vso

dagbesteding

10 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden 

en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Vester College

28%

5%

3%

58%

6

ander vso

praktijkonderwijs

vmbo

mbo

overig

26 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Anne Flokstraschool 

ander so

vso

praktijkonderwijs

10%

80,%

10%

10 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Anne Flokstraschool 

11%

22%

56%

11%

ander vso

praktijkonderwijs

dagbesteding

arbeid

9 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Linde 

22%

64%

7%

7%

ander so

vso

praktijkonderwijs

overig 

12 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Linde

33%

33%

25%

9%

ander vso

dagbesteding

arbeid

overig

11 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een lichamelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Het Kroonpad 

19%

75%

6%

ander so

vso

overig

16 leerlingen uitgestroomd 
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ACHTERHOEK

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Het Aladon

11%

67%

11%

11%

ander so

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

overig

6 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Het Aladon

14%

72%

14%

ander vso

dagbesteding

overig

7 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een verstandelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Hamalandschool 

70%

20%

10%

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

vmbo

8 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 

vanwege een verstandelijke of meervoudige 

beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Hamalandschool 

18%

82%

arbeid

dagbesteding

22 leerlingen uitgestroomd 

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen 

die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

een lichamelijke of meervoudige beperking. 

We zien hun mogelijkheden en gaan 

onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. 

Mariëndael Doetinchem 

23%

46%

15%

8%

8%

ander so

vso

regulier/speciaal basisonderwijs

praktijkonderwijs

regulier vo

13 leerlingen uitgestroomd 

OVER DE ORGANISATIE

De Onderwijsspecialisten biedt (voortgezet) speciaal onderwijs 
en extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. 
Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat  
zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische 
ziekte of gedragsproblemen hebben. We bieden onderwijs op  
onze 21 scholen en zetten onze expertise in om samen met 
partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier 
onderwijs te realiseren.

Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, 
Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek en Achterhoek. In juni 2015 
hebben het voortgezet speciaal onderwijs van de Hamalandschool 
uit Lichtenvoorde en Het Aladon in Aalten de gezamenlijke naam  
Het Bariet gekregen. In 2015 zijn we gestart met een onderwijs-
inhoudelijke samenwerking met Scholengemeenschap De Brouwerij 
en De Ambelt.

Arnhem
De Ommezwaai  |  Arnhem 
Briant College  |  Arnhem
Lichtenbeek  |  Arnhem
Mariëndael Arnhem  |  Arnhem
Het Prisma  |  Arnhem
De Vaart  |  Oosterbeek
Vierbeek College  |  Oosterbeek

Liemers
Christoffelschool  |  Didam
De Ziep  |  Didam

Zuidwest-Veluwe
De Wegwijzer  |  Ede
De Toekomst  |  Ede
Vester College  |  Ede
De Fonkel  |  Ede
De Blink  |  Veenendaal

Stedendriehoek
Anne Flokstraschool  |  Zutphen
De Linde  |  Deventer
Het Kroonpad  |  Apeldoorn

Achterhoek
Het Aladon  |  Aalten
Hamalandschool  |  
Lichtenvoorde
Het Bariet  |  Lichtenvoorde
Mariëndael Doetinchem  |  
Doetinchem

http://www.ommezwaai-arnhem.nl
http://www.briantcollege.nl
http://www.lichtenbeek.nl
http://www.mariendael.nl
http://www.prisma-arnhem.nl
http://www.vaart-oosterbeek.nl
http://www.vierbeekcollege.nl
http://www.christoffelschool-didam.nl
http://www.deziep.nl
http://www.wegwijzer-ede.nl
http://www.toekomst-ede.nl
http://www.vestercollege.nl
http://www.fonkel-ede.nl
http://www.blink-veenendaal.nl
http://www.anneflokstraschool.nl
http://www.linde-deventer.nl
http://www.kroonpad.nl
http://www.aladon.nl
http://www.hamalandschool.nl
http://www.hamalandschool.nl
http://www.hetbariet.nl
http://doetinchem.mariendael.nl
http://doetinchem.mariendael.nl
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Bij de invulling van het beleid betrekken wij ouders en personeel, 
die zitting hebben in de medezeggenschapsraad en de twee 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de stichtingen. 
Het CvB overlegt structureel met beide gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden (gmr’s) in één informeel overleg, waarin 
ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de hele organisatie 
met elkaar gedeeld worden. Hiermee worden de gmr’s niet alleen 
vroegtijdig meegenomen in de ontwikkelingen, maar wordt ook 
input van hen verkregen voor nieuwe ontwikkelingen. 

Sinds 2013 is ook de verbinding tussen de Raad van Toezicht (RvT) 
en de gmr’s geïntensiveerd. Naast jaarlijks overleg onderhoudt  
een lid van de RvT op voordracht van de gmr’s de contacten  
tussen beiden. In de praktijk betekent dit dat de heer Van Uitert  
als vertegenwoordiger van de RvT regelmatig de bijeenkomsten 
van de gmr’s bijwoont en zijn ervaringen inbrengt in de 
vergaderingen van de RvT. De RvT, CvB en de GMR hebben in  
2015 een gezamenlijke bijeenkomst belegd waarin de kaderbrief  
en de plannen voor 2016 zijn besproken. Dit is dermate goed 
bevallen dat deze bijeenkomst jaarlijks terug zal keren. 

Wilt u meer weten over De Onderwijsspecialisten?  
Kijk dan op www.deonderwijsspecialisten.nl

Het College van Bestuur (CvB) van De Onderwijsspecialisten is  
het bevoegd gezag van de scholen en daarmee verantwoordelijk 
voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het CvB bestaat 
uit Wim Ludeke (voorzitter College van Bestuur) en Hennie Loeffen 
(lid College van Bestuur).

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College  
van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
 - De heer H. Luchtmeijer (voorzitter)
 - Mevrouw M. van Etteger
 - Mevrouw J. Pijl
 - De heer J.H.J. Baardemans (heeft de RvT per 2016 verlaten)
 - De heer C. Donker
 - De heer D.H. van Uitert 

Een compleet overzicht van de activiteiten van de Raad van 
Toezicht vindt u in het eerste hoofdstuk van het volledige  
financiële jaarverslag. Klik hier voor het volledige financiële 
jaarverslag.

De Onderwijsspecialisten is een personele unie van:
1  Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, 

(voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen 
met een beperking;

2  Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem  
en omgeving.
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Wij hebben ons best gedaan om de rechten van rechthebbenden  
te respecteren. Meent u rechthebbende te zijn en bent u van 
mening dat uw rechten onvoldoende gerespecteerd zijn,  
neemt u dan contact op met De Onderwijsspecialisten.

De tekst en cijfers zijn met zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten  
worden ontleend.

http://www.deonderwijsspecialisten.nl
http://www.deonderwijsspecialisten.nl/Documents/GecombineerdeFinancieleVerantwoording2015.pdf

