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Doelstelling lange termijn 
 In schooljaar 2021-2022 is de gehele arbeidsmarktgerichte route ontwikkeld en herzien, met als resultaat een 

doorgaande lijn van vijf leerjaren arbeidsgericht onderwijs binnen het VSO. 
 

Doelstelling korte termijn 
 Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 met uitstroomperspectief ‘arbeidsmarktgericht’ 

passend onderwijs volgen op het VSO binnen hun eigen samenwerkingsverband. 
 In schooljaar 2019/2020 is ten gevolge van de uitkomsten van praktijkonderzoek bekend wat de exacte onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte is van leerlingen van de arbeidsmarktgerichte route op het VSO. 
 

Conclusie en implementatie 
Ervaring leert dat de clustering van de onderbouwleerlingen met hun leerproblemen en geringe aandachtspanne maakt dat 
voortdurende aansturing noodzakelijk is. Met complexe sociale-emotionele problematiek, leerachterstanden én beperkte 
cognitie is meer intensieve begeleiding nodig voor het aanleren van sociale-, communicatieve-, praktische- en theoretische 
vaardigheden dan bij andere leerlingen van de Sonnewijser. Extra personele inzet van de orthopedagoog, intern begeleider, 
praktijkdocent en onderwijsassistent lijkt noodzakelijk om de onderbouwleerlingen passend te ondersteunen. 
Praktijkonderzoek zal uitwijzen hoe andere scholen in Nederland met dezelfde doelgroep hiermee omgaan. 
 

Wat is relevant voor het SWV?  
Het samenwerkingsverband heeft de opdracht om  leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun kwaliteiten en 
mogelijkheden (Wet Passend Onderwijs, 2014). Dankzij een gedegen herziening en borging van de arbeidsmarktgerichte 
route van De Sonnewijser, biedt het samenwerkingsverband leerlingen van 12 tot 18 jaar met uitstroomperspectief 
‘arbeidsmarktgericht’ de mogelijkheid tot het volgen van passend onderwijs.  
 

Wat merken leerlingen, ouders en/of docenten hier van? 
Onderbouwleerlingen met uitstroomperspectief ‘arbeidsmarktgericht’ – die zich voorheen bevonden in regulier 
praktijkonderwijs, op de diplomagerichte route van De Sonnewijser of buiten het samenwerkingsverband – kunnen sinds 
schooljaar 2018/2019 passend en thuisnabij onderwijs volgen op De Sonnewijser Route Arbeid. Zij worden binnen het 
samenwerkingsverband niet meer sociaal-emotioneel, cognitief en/of in vaardigheden overvraagd doordat zij onderwijs 
volgen dat niet passend is bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. 
 

Stand van zaken 
 Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 met uitstroomperspectief ‘arbeidsmarktgericht’  

passend onderwijs volgen binnen hun eigen samenwerkingsverband. 

 

 In schooljaar 2021-2022 is de gehele arbeidsmarktgerichte route ontwikkeld en herzien, met als resultaat een 

doorgaande lijn van vijf leerjaren arbeidsgericht onderwijs. 

De Sonnewijser biedt sinds dit schooljaar een  

doorgaande lijn van vijf leerjaren arbeidsmarktgericht  

onderwijs aan. Leerjaren 4, 5 en ‘uitstroom’ zullen de  

komende jaren nog worden herzien en geborgd.  

De leerlijn ziet er als volgt uit: 
                                                                                                     *Sinds schooljaar 2019/2020 biedt De Sonnewijser leerlingen de mogelijkheid tot het volgen                             

                                                                                                                                                               van een MBO-1 opleiding ‘dienstverlening’ of ‘logistiek’. 
 In schooljaar 2019/2020 is ten gevolge van de uitkomsten van praktijkonderzoek bekend wat de exacte onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte is van leerlingen van de arbeidsmarktgerichte route. 

Het praktijkonderzoek is november 2019 opgestart. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn 

in het voorjaar van 2020. 


