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Doelstellingen
Het Hooghuis locatie ZuidWest en VSO De Sonnewijser zijn een intensieve samenwerking aangegaan in de pilot
‘intensieve koersklas’. Klassen waarbinnen jongeren die anders aangewezen zouden zijn op het speciaal onderwijs
de kans kregen om diplomagericht onderwijs te volgen op VMBO-B en VMBO-K niveau.

Resultaten
 Er is een sterke ambitie binnen dit samenwerkingsverband om jongeren thuisnabij onderwijs te bieden in een
situatie die hen optimaal voorbereidt op deelname aan de maatschappij (zo regulier mogelijk).
 Er wordt met grote inzet van onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, management en medewerkers
van het SWV, alsook leerlingen en hun ouders, geprobeerd een optimale omgeving voor deze jongeren te
realiseren.
 We hebben veel ervaring opgedaan met het bieden van een meer specialistische vorm van onderwijs binnen een
reguliere VO-setting en alle randvoorwaarden die daarvoor van belang zijn, zoals visie, personeel, deskundigheid,
communicatie, faciliteiten en toeleiding.

Conclusie en implementatie
Op basis van de ervaringen trekken wij de conclusie dat de doelgroep van de pilot ‘intensieve koersklas’ zich laat
verdelen in twee subgroepen:
1.
Jongeren voor wie koersklassen - zoals ze met ingang van augustus 2018 uitgevoerd gaan worden - een reële
kans bieden op een diploma en succesvolle doorstroom naar het MBO;
2.
Jongeren die de specialistische en intensieve ondersteuning van het VSO nodig hebben om goed voorbereid
door te stromen naar vervolgonderwijs en/of arbeid. Voor deze subgroep geldt dat zij beter begeleid kunnen
worden vanuit een basis in het VSO dan vanuit een basis in het reguliere VO.
Wat is relevant voor het SWV?
 We zien dat de samenwerking tussen het reguliere VO en het VSO meer kansen biedt aan deze jongeren dan
voorheen beschikbaar waren.
Wat merken leerlingen, ouders en/of docenten hier van?
Door de ervaringen uit deze pilot kunnen scholen nog beter inschatten en adviseren welke setting de beste
ondersteuning biedt aan leerlingen, om vanuit succeservaringen aldaar succesvol door te stromen naar een minder
intensieve setting.

