V(S)O-ROC
Periode: Schooljaar 2018-2019

VSO De Sonnewijser Unit Route Arbeid
Door: Theo van Kilsdonk (directeur)

Doelstellingen
 Leerlingen die door gedrags- en/of psychiatrische problematiek specialistische en extra begeleiding nodig hebben
om een Entreeopleiding succesvol af te ronden, kunnen per schooljaar 2018/2019 met VSO-ondersteuning een
regulier Entreediploma behalen.
 Praktijkonderzoek wijst in het voorjaar van 2019 uit welke relatie er bestaat tussen ‘patronen in in-, door,- en
uitstroom’ en ‘succesfactoren’ van leerlingen op de Entreeopleiding.

Resultaten
 Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die vraagt om een intensieve en specialistische inzet van
expertise op het gebied van gedrags- en/of psychiatrische problematiek, kunnen per schooljaar 2018/2019 met
VSO-ondersteuning een regulier Entreediploma behalen.
De afgelopen twee jaar hebben 16 (2017/2018) en 23 (2018/2019) doorstromers specialistische VSO-begeleiding
gekregen tijdens de Entreeopleiding bij De Leijgraaf.
 Praktijkonderzoek heeft eind schooljaar 2018/2019 uitgewezen welke relatie er bestaat tussen ‘patronen in in-,
door,- en uitstroom’ en ‘succesfactoren’ van leerlingen op de Entreeopleiding.
Praktijkonderzoek heeft de volgende succesfactoren uitgewezen:
- De leerling te ‘zien’ van start tot einde Entreeopleiding;
- Altijd beschikbaar te zijn als coach en daarmee die aandacht en begeleiding aan de leerling kan geven die nodig
is;
- De tijd die hij heeft om gesprekken met leerlingen te voeren;
- Planmatig te coachen: Op basis van het ondersteuningsplan zijn doelen gesteld en afspraken gemaakt hoe deze
doelen te behalen;
- Maatwerk te leveren voor elke individuele leerling;
- Als ‘buitenstaander’ een objectiever beeld vormen van de leerling en haar kansen en ondersteuningsbehoeften;
- Á la minute beschikbaar te zijn, ook op momenten dat een leerling behoefte heeft aan ‘afkoelen’ of rust;
- Gebruik te maken van de expertise en ‘achtervang’ die op VSO De Sonnewijser aanwezig is;
- Andere coaches binnen de Entreeopleiding te ondersteunen als sparringspartner.

Conclusie en implementatie
De gegevens van afgelopen schooljaren laten zien dat de begeleiding door de specialist van de Sonnewijser voor een
aantal leerlingen noodzakelijk en succesvol was. De helft van de leerlingen die gebruikmaakten van de extra begeleiding
heeft hun Entreediploma behaald. Uit de uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen bleek bovendien dat wat hen betreft
er sprake is van een absolute meerwaarde voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers en docenten.

Wat is relevant voor het SWV?
Positieve gevolgen zijn minder vroegtijdig schoolverlaters, een daling van het aantal VSO-leerlingen, meer
passend/inclusief onderwijs en een mogelijkheid tot kruisbestuiving van kennis en expertise tussen ROC De Leijgraaf en
De Sonnewijser. Andere scholen die de Entreeopleiding aanbieden kunnen bovendien van de kennis en ervaring van de
Sonnewijser en het ROC leren.

Wat merken leerlingen, ouders en/of docenten hier van?
Leerlingen, ouders en docenten kunnen een afname in schooluitval binnen de Entreeopleiding op ROC de Leijgraaf
bemerken. Leerlingen die voorheen door een tekort aan begeleiding of ondersteuning op de Entreeopleiding uitvielen,
kunnen nu de begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om tóch de Entreeopleiding af te ronden.
Hiernaast vindt er expertisevergroting plaats bij coaches van het ROC.

