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Vmbo De Windroos en praktijkschool De Noordhoek: sch akelklas voor leerlingen èn 

ouders 

Voor schoolverlaters van de basisschool voor wie het nog niet duidelijk is of ze vmbo of 

praktijkonderwijs moeten kiezen organiseren praktijkschool De Noordhoek en vmbo De 

Windroos samen een schakelklas. Het schakeljaar helpt deze leerlingen om goed zicht te krijgen 

op hun eigen capaciteiten en vervolgens een keuze te maken. De betrokkenheid van ouders 

daarbij is essentieel en een voorwaarde voor toelating van de leerling.    

 

Naamswijziging 

Na het maken van deze beschrijving is de naam van de Schakelklas gewijzigd in Brugklas (Pro-

Vmbo).  

 

 

Vernieuwende elementen 

1. De samenwerking tussen het vmbo en het praktijkonderwijs is op praktische wijze tot stand 

gekomen vanuit een gezamenlijk ervaren vraagstuk. Aan de start gingen geen stapels 

beleidsnota’s vooraf. De coördinatoren van beide scholen staken de koppen bij elkaar en 

maakten een concreet plan. Er werd een kleine werkgroep gevormd met medewerkers van 

De Windroos en De Noordhoek. De uitvoering ging van start en met gezond verstand en 

goede wil werd de aanpak waar nodig bijgestuurd. Teamleden, ouders en leerlingen zijn 

tevreden met het resultaat. 

 

Het ontstaan van de schakelklas 

“Ja, hoe zijn we ontstaan? We hadden op het vmbo altijd wel kinderen waarvan we ons 

afvroegen ´hoort ie hier wel?´ We zagen ook kinderen uit het praktijkonderwijs die het bij ons 

op het vmbo heel goed deden. En omgekeerd hadden ze dat op de praktijkschool ook. Het was 

dus een algemene vraag. We hebben toen met zijn tweeën, een collega van De Noordhoek en 

ik, een opzetje gemaakt: beleid en visie voor de schakelklas. We hebben vervolgens een kleine 

werkgroep ingericht met mensen van De Noordhoek en De Windroos, en we zijn begonnen. En 

dat ging super. In het begin hadden we 10 kinderen. Die eerste lichting zit nu in het vierde jaar. 

Over het algemeen stroomt 50 procent van de leerlingen door naar het praktijkonderwijs en 50 

procent naar het vmbo. Voor het vmbo stromen kinderen naar verschillende vmbo scholen uit. 

De Windroos biedt economie en zorg, maar voor techniek en groen zijn ze aangewezen op 

andere scholen. Die overstap loopt nog niet helemaal goed; met sommige scholen hebben we 

(nog) geen samenwerking. In de toekomst willen we graag meer vmbo scholen bij de 

schakelklas betrekken”, aldus de coördinator werkgroep schakelklas (vmbo).  
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2. De schakelklas biedt kinderen de mogelijkheid tot een uitgestelde keuze. Voor deze 

leerlingen is dat een vorm van passend onderwijs. De meeste kinderen komen vanuit het 

sbo, een aantal uit de ISK en een enkeling uit het basisonderwijs. Allen hebben gemeen dat 

de keuze tussen vmbo of praktijkonderwijs nog niet zo gemakkelijk te maken is.  

 

Passend onderwijs voor een specifieke groep   

“De schakelklas is een perfecte vorm van passend onderwijs. We bieden een groep kinderen 

het onderwijs dat bij hen hoort, waardoor ze de kans krijgen om verder te komen en niet 

afgeschreven te worden met ‘sorry je scoort beneden het niveau’.  

Door met deze kinderen te werken word je ook een andere vmbo docent. Want je krijgt als 

docent aan de basis te zien wat een kind nodig heeft.” (docent vmbo). 

 

 

3. De relatie met ouders begint al voordat de leerlingen op school zitten, op het moment dat 

ze zich nog aan het oriënteren zijn.   

 

In vroeg stadium relatie met ouders aangaan 

“Ouders kunnen op open dagen in januari al in aanraking komen met de schakelklas. Samen 

met een collega sta ik bij de stand en dan vertellen we al wat we van ouders verwachten als ze 

hun kind bij ons aanmelden. Ze hebben dan vaak nog niet het besef wat het inhoudt. Doordat 

we het steeds blijven herhalen en ze actief bij het onderwijs betrekken, gaan ze het ook 

ervaren. Als ouders zelf ook een wat lager opleidingsniveau hebben interesseert het onderwijs 

ze niet altijd, maar ze zijn altijd wel bereid wat te doen voor hun kind. Maar of ze zich er zelf  

altijd bewust van zijn hoe belangrijk het is dat ze hun kind steunen…. “ (coördinator werkgroep 

schakelklas vanuit het vmbo). 

 

“Op de open dagen geven we ook een aparte workshop over de schakelklas. Dan kunnen we 

al het eerste contact met ouders leggen. Dan zie je ze later terug, als ze hun kind naar de 

kennismakingsdag komen brengen en wordt het contact versterkt. Die contactmomenten zijn 

belangrijk om vertrouwdheid op te bouwen. Vertrouwdheid met ouders staat bovenaan. Het is 

wezenlijk dat ouders met hun vragen en opmerkingen naar je toe kunnen komen en dat je hun 

veiligheid biedt, net als bij leerlingen. Ook voor ouders moet je een vertrouwde omgeving 

bieden waar ze terecht kunnen. We zien dat het werkt.” (mentor schakelklas). 

 

“Ouders die hun kind hier naar toe laten gaan, maken ook zelf een ontwikkeling door. Soms is 

het een positieve keus. Dan heeft men aanvankelijk al praktijkonderwijs gekozen, maar blijken 
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er toch eventueel extra mogelijkheden. Dat is wennen voor ouders. Soms is het een negatieve 

keus, hun kind is afgewezen op het vmbo maar ergens zijn er nog verwachtingen. Dat is een 

heel ander uitgangspunt voor ouders. De mentor besteedt ook heel veel tijd aan gesprekken 

over deze verwachtingen van ouders.” (coördinator werkgroep schakelklas vanuit het 

praktijkonderwijs).  

 

 

4. De mentor is de spin in het web. Hij heeft de meeste contacten met de leerlingen en met de 

ouders. Wanneer docenten zaken over de leerlingen met de ouders willen overleggen gaat 

dat ook via hem. Omgekeerd is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders. Dat is 

een heldere gang van zaken voor iedereen.  

 

De rol van de mentor 

“Binnen het team heb ik als mentor het meeste contact met de leerlingen en met de ouders. 

Aan het begin van het schooljaar is er een voorlichtingsavond waar ik vertel wat er dat jaar 

gebeurt. Over de inhoud, de zes vmbo vakken die ze gaan volgen en de 

basisschoolvaardigheden. Ik geef aan dat we daaruit conclusies trekken of een leerling in het 

vmbo of binnen het praktijkonderwijs past. Op de eerste voorlichtingsavond vertel ik ook dat we 

hier niet zijn om de leerling te pushen naar een bepaalde plek. Dat geeft alleen maar stress en 

faalangst. Dit is een jaar van uitgestelde keuze. We kijken waar een leerling het beste past. Dat 

geeft een stukje rust: leerlingen weten ‘als leerlingen mogen we zijn wie we zijn, we doen wel 

ons best, maar straks wordt pas gekeken waar je het beste past’. Ouders pakken dat ook 

gewoon op. Omdat er niet veel leerlingen zijn, kun je ook op de voorlichtingsavond al ´één op 

één´ contact hebben. Sommige ouders geven aan dat ze even wat kwijt willen over hun kind. 

Die kunnen een gesprekje aanvragen. Ik kom ook bij kinderen thuis om uitleg te geven. Ik 

vertel ouders dat ze hier altijd terecht kunnen. We werken graag met korte lijnen:  als er iets is, 

direct even contact opnemen. En dat doen ze ook. Ze krijgen mijn e-mailadres en 

telefoonnummer.” (mentor schakelklas).  

  

5. Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde voor plaatsing van hun kind in de 

schakelklas.  

 

Ouderbetrokkenheid als voorwaarde 

“We vragen ouders het leerproces te ondersteunen, om samen met hun kind de keuze voor de 

schakelklas te maken. Dat heeft ook consequenties voor de ouders: ze moeten hun kind, waar 

nodig, ondersteunen en begeleiden. We vertellen hun dat we in vergelijking met 

praktijkonderwijs in de schakelklas wel wat extra’s van leerlingen vragen. Maar we bieden ze  

ook meer individuele aandacht dan op het vmbo en kijken hoever ze kunnen komen.  

In het vmbo wordt een stukje zelfstandigheid gevraagd, dat is anders dan in het 

praktijkonderwijs. We proberen die zelfstandigheid in het schakeljaar op te bouwen en dat 

geven we ook aan ouders mee. Ik had een leerling die met zijn ouders uren huiswerk zat te 

maken. Mijn advies was: probeer dat af te bouwen. Het kind moet zelf leren plannen. We geven 

ook concrete tips voor wat ouders kunnen doen. Zoals, ga erbij zitten, laat je kind zelf de som 

lezen en probeer vragenderwijs te ontdekken of hij het begrepen heeft. Laat het kind stapje 

voor stapje vertellen, hoe-ie aan het antwoord komt.” (mentor schakelklas). 

 

 

6. Docenten uit twee verschillende teams, van scholen onder verschillende besturen, vormen 

hier samen een schakelklasteam. Zo’n 3 á 4 docenten van het vmbo komen jaarlijks 

lesgeven in de schakelklas op de praktijkschool.   
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Twee scholen, één team 

“We vallen niet onder hetzelfde bestuur (De Windroos is van CVO-AV, De Noordhoek valt 

onder LOGOS), maar we vormen toch samen een schakelklas. En je ziet hoe wij, docenten 

vmbo hier tussen de collega’s van het praktijkonderwijs zitten. Dat gaat vanzelf. Onze teams 

zijn wel heel verschillend qua sfeer. De betrokkenheid bij elkaar en bij de leerlingen is op de 

praktijkschool groter dan op het vmbo. Als vmbo docenten zijn wij niet van alles op de hoogte. 

Wij zitten bijvoorbeeld niet bij de studiedagen van de praktijkschool, maar we zitten hier vaak 

en dan worden we erbij betrokken. Je moet zelf wel flexibel zijn en open staan voor input vanuit 

een ander team, maar dat gaat hier heel goed. Daar zijn we heel tevreden over en dat is 

wederzijds. Ik ben veel bezig met begrijpend lezen en soms zijn er collega’s van De Noordhoek 

die dan een les bij me volgen en kijken welke technieken ik gebruik. En andersom kan ik bij 

iemand van de praktijkschool binnenlopen en kijken hoe die bijvoorbeeld omgaat met gedrag 

van kinderen. Negeer je vervelend gedrag of zit je er boven op, dat soort zaken bespreken we 

dan. En we krijgen door dit werk als vmbo docenten een kijkje in een andere keuken. De 

ouderbetrokkenheid in het praktijkonderwijs is anders dan bij ons. De Noordhoek is daar verder 

in.” (coördinator werkgroep schakelklas vanuit vmbo). 

 

 

 

Tips en tops  

1. Vmbo en praktijkonderwijs, ga met elkaar in gesprek. Leg als scholen met elkaar bloot waar 

je beiden mee zit te stoeien en welke oplossing je samen kunt vinden voor de leerlingen die 

tussen wal en schip vallen. En ga dan gewoon van start. De schakelklas is gestart door het 

gewoon te gaan doen. En de praktijk heeft uitgewezen dat het een heel mooi concept is. 

2. Denk ook aan je PR. ´De formule van de schakelklas werkt steengoed. Maar door gelijk de 

praktijk in te duiken zijn we vergeten PR te voeren. We zouden meer mensen willen laten 

zien waarom dit zo’n goed concept is. Dus  kom gerust eens bij ons kijken! 
3. Maak vanaf het begin direct informeel contact met ouders op een positieve manier. Vraag 

ook van meet af aan betrokkenheid van ouders. Als je ze dat in het begin al vraagt kun je er 

later op terugkomen. En wees ook duidelijk over wat er in zo’n jaar gaat gebeuren, zodat 

ouders weten waar ze aan toe zijn.   

4. De aansluiting op de vervolgschool is voor de leerling goed geregeld, maar als ouder heb je 

ook een aansluitingsvraagstuk. Jouw kind stroomt gelijk in het tweede jaar in. Als ouder heb 

je de algemene informatie voor ouders uit het eerste leerjaar gemist. Je moet dan zelf actief 

op de website naar die informatie gaan zoeken.  

5. Blijf ook als ouders in de MR actief meedenken. Denk niet passief dat ideeën alleen vanuit 

school zouden kunnen komen, maar geef als ouders ook prikkels. Wees creatief, breng 

nieuwe ideeën naar voren. Niet alles kan natuurlijk, maar je kunt als MR de molen aan de 

gang houden. Tenslotte: alles mag gezegd worden, niks is onzin.  

6. ´Met de schakelklas zoek je naar maatwerk voor leerlingen, naar passend onderwijs. 

Daarover zul je als school en als ouders samen meer moeten communiceren. Ook in 

andere onderwijssectoren zullen er leerlingen zijn die tussen wal en schip vallen. Ook daar 

kun je maatwerk bieden met een schakeljaar, op dezelfde manier als wij dat nu doen, met 

dezelfde ouderbetrokkenheid.´  

 

 

Kenmerken 

- De Schakelklas is een gezamenlijk initiatief van vmbo De Windroos 

(www.windroos.csdehoven.nl) en praktijkonderwijs De Noordhoek 

(www.denoordhoek.com) in Gorinchem. Beide scholen hebben een christelijke identiteit, 

maar vallen onder verschillende schoolbesturen. De Windroos telt ongeveer 250 
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leerlingen, De Noordhoek zo’n 150. Dit schooljaar draait de schakelklas voor het vierde 

jaar.   

- Praktijkschool De Noordhoek is  een kleine, overzichtelijke schoolorganisatie. Leerlingen 

hebben les van een beperkt aantal docenten en voelen zich daar veilig en beschermd. Op 

vmbo De Windroos hebben leerlingen met meer docenten te maken die verschillende 

vakken aanbieden. In het schakeljaar wordt de aanpak van de Windhoek gecombineerd 

met de aanpak op de Noordhoek. Het onderwijs in de schakelklas wordt gegeven op De 

Noordhoek. Voorheen is ook geëxperimenteerd met lessen zowel op de vmbo-locatie als 

op de praktijkschool, maar die wisselingen bleken te veel onrust te geven. Nu komen 3 á 4 

vakdocenten van het vmbo les geven op De Noordhoek. Leerlingen krijgen les in 

verschillende vakken van verschillende (vmbo) docenten. Daarnaast werken ze in een 

kleine veilige setting en hebben ze een mentor die hun vaste steun en toeverlaat is. De 

mentor komt vanuit het praktijkonderwijs en de zorgcoördinatoren van De Windroos en De 

Noordhoek en er is een orthopedagoog op afroep beschikbaar.    

- Zowel De Windroos als De Noordhoek handelen vanuit een christelijke levensvisie. Dat 

bindt de beide scholen en dat bindt ook de leerlingen en hun ouders. Ouders kiezen 

bewust voor deze christelijke identiteit.  

 

Spannend moment 

“De plaatsing van mijn dochter, dat was eigenlijk een heel spannend moment. Mijn dochter 

wilde naar het vmbo, de juf dacht dat het ook wel kon, maar uit de basisschooltoets bleek van 

niet. Toen wilden we de schakelklas proberen en bleek dat ze ook ‘t niveau voor de schakelklas 

niet had. Ze had een leerprobleem. Haar droom aan diggelen... Wij zijn toen naar een 

informatieavond speciaal over de schakelklas geweest. Na overleg mocht ze haar verhaal 

houden en is ze toch geplaatst. Ze is hier goed ondersteund. We hebben niet het gevoel gehad 

dat ze niet wist wat ze moest doen. Ze wist dat ze met haar vragen bij de leraren terecht kon, 

die hebben haar goed op weg geholpen. Aan eind van het jaar hoorden we dat ze naar De 

Windroos kon. Wij waren dolblij en mijn dochter zeker. En nu gaat ze ’t redden, de aansluiting 

is goed. Mijn dochter is vrolijk, ze heeft het naar haar zin. 

Ja, de schakelklas is een goede oplossing geweest. Als ze die kans niet gehad had, hadden 

we nu een heel ander kind.  Ze wilde altijd al vmbo zorg doen, voor haar heeft het goed 

gewerkt.” (ouder van leerling die vorig jaar de schakelklas deed).   

 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

“Als we hun kind aannemen, dan heeft dat ook consequenties voor de ouders. We gaan uit van 

betrokkenheid van ouders bij hun kind, vanaf het begin. We nemen geen kind aan als ouders 

niet bereid zijn mee willen werken. Ze moeten bereid zijn met huiswerk te helpen. In gesprekken 

vooraf bij de aanname hebben we het daar al over. Dat vraagt vertrouwen opbouwen tussen 

ouder en mentor, want dan zal een ouder je eerder inschakelen als dingen niet lekker lopen.  

We zorgen dat de lijnen kort zijn, want dat voorkomt dat je langs elkaar heen werkt.” 

(coördinator werkgroep schakelklas vanuit vmbo). 

De mentor is de spin in het web in de relatie tussen school en ouders. Die relatie begint al bij de 

voorlichtingsactiviteiten in de aanloop naar de schoolkeuzes. Ouderbetrokkenheid is een 

belangrijk onderdeel van de aanpak in de schakelklas. Ouders worden geïnformeerd over de 

gang van zaken, ze worden gestimuleerd hun kind te ondersteunen bij het leren en het maken 

van huiswerk en bij het keuzeproces. Gedurende het schooljaar vinden voortgangsgesprekken 

plaats tussen ouders, kind en mentor. De meeste ouders zijn gemotiveerd om met hun kind tot 

een goede vervolgkeuze te komen. Ze nemen ook van hun kant contact op met de school.  
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De zorgcoördinatoren spelen een rol in de voorlichting en de intake van leerlingen. Ze gaan in 

november al op pad naar sbo scholen om informatie over de schakelklas te geven. In februari 

komen via de scholen vaak al de eerste aanmeldingen.  

 

Oriëntatie en intake   

Ouders die informatie willen of die hun kind willen aanmelden krijgen de zorgcoördinator aan 

de lijn. “Ik nodig hen uit voor een gesprek. Dan kunnen ze de school zien en vertel ik hoe de 

schakelklas werkt. Ik vraag ook informatie over de leerling om te zien of dit een leerling voor de 

schakelklas is. We hebben een intakecommissie bestaande uit de teamleiders en  

zorgcoördinatoren van beide scholen en een orthopedagoog. Deze commissie bepaalt de 

toelating. We hebben met elkaar criteria opgesteld en beoordelen aan de hand van het dossier 

of de leerling daarin past. Ouders die een leerling aanmelden, weten dat die beslissing over 

plaatsing in een later stadium valt. Je geeft dat bij het oriënterend gesprek al aan.” 

(zorgcoördinator praktijkonderwijs). 

 

 

Het beleid gericht op ouders in de schakelklas is ontleend aan de ervaringen binnen het 

praktijkonderwijs. In de schakelklas zijn er net als in het praktijkonderwijs drie momenten om de 

voortgang te bespreken. Ouders ondertekenen het handelingsplan. In de schakelklas volgen de 

leerlingen het programma van het vmbo. De leerlingen krijgen ook huiswerk en aan ouders 

wordt gevraagd om hen daarin aanvullend te begeleiden. Geadviseerd wordt dat ouders met 

hun kind in de agenda kijken welk huiswerk er is, controleren of ze het maken en ze een beetje 

ondersteunen. Verder wordt ouders gevraagd aanwezig te zijn bij rapportavonden. Tussendoor 

grijpt de mentor informele momenten aan om met ouders in gesprek te gaan over hoe ’t gaat.  

 

Positieve effecten 

“Dat ouders meer betrokken zijn, heeft positieve effecten op de leerlingen. Als er iets niet goed 

gaat, kun je snel ouders bereiken om mee te denken. Omgekeerd weten ouders ons ook snel 

te vinden. Er is geen drempel.” (teamleider praktijkonderwijs) 

 

 

De driehoek ouder – kind – leerkracht  

“Als vertegenwoordiger van ouders in de MR zitten we er natuurlijk ook voor de belangen van 

ouders, van personeel en van De Noordhoek in zijn geheel. Maar voor ons staan de kinderen 

voorop. Daar beginnen we. Ouders en leerkrachten staan in dienst van de kinderen. In de 

driehoek kind, ouders en leerkrachten, moeten leerkrachten en ouders als één team staan. 

Ouderbetrokkenheid is net zo belangrijk als leerkracht betrokkenheid.” (ouder MR 

praktijkonderwijs, voorzitter GMR). 

 

 

Het team ziet de schakelklas bij uitstek als passend onderwijs  voor een specifieke doelgroep. In 

een gepland en zorgvuldig traject wordt met elk kind bekeken wat hij of zij aan kan, waar extra 

ondersteuning nodig is en waar het uiteindelijk het beste op zijn of haar plek zal zijn. In de 

aanpak wordt rekening gehouden met de aansluiting op mogelijke vervolgscholen.   

Voor alle leerlingen wordt een handelingsplan gemaakt. De ondersteuning wordt geboden door 

ouders thuis (hulp bij het huiswerk) en docenten op school. De mentor bespreekt met leerlingen 

hoe het gaat, hoeveel tijd ze besteden aan hun huiswerk en hij maakt met hen afspraken over 

planning en controle. Als de mentor er niet uitkomt, volgt er een gesprek met de zorgcoördinator 

of orthopedagoog.  
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Aansluiting met het vmbo 

“Op De Windroos werk ik met een leerplein. Dus kinderen die naar ons doorstromen moeten 

leren plannen en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ik ben een voorstander van passend 

onderwijs en een activerende didactiek. Maar in de schakelklas moet ik kinderen ook 

traditioneel leren werken, omdat ze ook een goede aansluiting moeten hebben op andere 

vmbo scholen. We werken hier dus met verschillen lesvormen en leerstijlen.” (docent vmbo).  

 

 

Gedurende het schooljaar wordt nog niet gesproken over de keuze praktijkonderwijs of vmbo. 

Wel wordt regelmatig met ouders en leerling bekeken waar de leerling staat. Op basis van alle 

gegevens die gedurende het schooljaar verzameld zijn, volgt aan het einde van het schooljaar 

een adviesgesprek. 

 

Het adviesgesprek 

In april vindt de adviesvergadering plaats met alle collega’s die les hebben gegeven aan een 

leerling. Dan wordt het advies voor ouders opgesteld. Op basis van dat advies voert de mentor 

een aviesgesprek met ouders en de leerling plaats. De mentor geeft de motieven voor dat 

advies. Het advies komt dus pas aan het eind van het schooljaar ter sprake.  

“Ik geef vanaf het begin van het jaar aan dat we de rust onder leerlingen willen bewaren. We 

werken gewoon het hele jaar door. We houden bij wat de leerlingen doen, maar we praten niet 

over vmbo of praktijkonderwijs tot het moment van het adviesgesprek. We doen dit bewust om 

de leerlingen niet het hele jaar in  spanning  te houden. We zeggen dus nooit: als je zo doet 

haal je het niet. We stellen dat bewust uit. Op het moment van het adviesgesprek zijn ook 

rapportcijfers bekend, uitslagen van het drempelonderzoek, de houdingsaspecten van de 

leerling (huiswerkattitude, inzet, gerichtheid op groepsproces, etc.) zijn onder alle collega’s 

geïnventariseerd. Dat alles is de basis voor ons advies en dat gebruiken we voor het gesprek 

met ouders. Ouders kennen hun kind natuurlijk ook en het kind zelf weet het ook wel. Dat geeft 

een totaalbeeld. Het gaat om de leerling zijn toekomst en het beste plekje voor hem. Dat kan 

praktijkonderwijs zijn, dat kan vmbo zijn.”  

“Als de beelden van ouders en school niet overeenkomen, is er nog verdere communicatie 

nodig. Daar is dan alle ruimte voor. Officieel spreken we over een ‘bindend advies’, maar in de 

praktijk is het ‘samen tot een conclusie komen’. Het is fijn als de sfeer is: ´we gaan voor de 

toekomst van de leerling´. En alle input mag daar ingebracht worden, vanuit ouders, collega’s 

en de leerling. En zo zoeken we met elkaar naar wat is goed voor die leerling. Het zijn soms 

intensieve trajecten, maar uiteindelijk kom je er wel.” (mentor schakelklas). 

 

 

Op deze wijze is het schakeljaar een traject dat door ouders, hun kind en de school gezamenlijk 

wordt afgelegd. Ouders, kind en school gaan dit traject bewust samen in om tot een 

gefundeerde keuze te komen waar het kind bij gebaat is.   

 

In de MR van de Noordhoek praten ouders ook mee over het beleid in de schakelklas. 

 

Inbreng van ouders in de MR 

“We hebben op de Noordhoek veel discussie gevoerd over de populatie en hoe we daar naar 

kijken. Een schakelklaskind is een kind dat balanceert tussen twee werelden. Het is te goed 

voor het praktijkonderwijs en niet goed genoeg voor het vmbo. Maar die groep is klein. 

Voorheen boden we de schakelklas drie dagen hier (op De Noordhoek) en twee daar (op De 

Windroos). De resultaten waren wisselend, kinderen voelen zich hier beter beschermd, op het 

vmbo is die veiligheid en borging er minder. Nu bieden we die zorg hier. Het is goed dat het 

experiment loopt. Als een kind in de schakelklas meer niveau aankan, dan moet je ‘t bieden. 
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Maar ik denk wel eens dat het ook een goede optie zou zijn om het vmbo niveau hier op school 

te geven, binnen de veilige muren. Dat moet dan in samenwerking met mensen van De 

Windroos. Ik denk dat het resultaat daarmee zal groeien.” (ouder MR De Noordhoek, voorzitter 

GMR) 

 

 

 

Schoolprofiel 

- De schakelklas is bestemd voor schoolverlaters van het (speciaal) basisonderwijs voor wie 

nog niet duidelijk is of zij het vmbo aan kunnen of dat praktijkonderwijs toch beter bij hen 

past. Het schakeljaar biedt een manier om daar samen met de leerling en zijn of haar 

ouders achter te komen. Jaarlijks nemen zo’n 10 tot 14 leerlingen deel aan de schakelklas.  

 

Informatie van website De Noordhoek 

De Schakelklas 

- Je zit in groep 8 van de basisschool. 

- De keus naar welke vo-school je gaat, moet worden gemaakt. 

- Is het onduidelijk: praktijkonderwijs of vmbo? 

- Kom kijken naar de schakelklas. 

- De keus wordt een jaar uitgesteld. 

- Een jaar van proeven aan vmbo en praktijkonderwijs. 

- De belangrijkste vakken krijg je op vmbo-niveau. 

- Een jaar waarin zal blijken wat het beste bij je past. 

 

 
Informatie van website De Windroos 

Voor groep achters voor wie de stap naar het vmbo nog net iets te groot is, hebben De 

Windroos en De Noordhoek in Gorinchem de schakelklas, waarbij de definitieve keuze voor 

vmbo of praktijkonderwijs een jaar wordt uitgesteld. 

  

Kinderen in de schakelklas volgen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs een 

aangepast lesprogramma. Ze krijgen – in kleine groepen – les op vmbo-niveau, maar met meer 

aandacht voor taal, rekenen, Engels, wereldoriëntatie en sociale vaardigheden. ”Als je uit een 

kind wilt halen wat erin zit, is dit een jaar extra om te kijken wat er echt in zit,’’ vat de directeur 

van de Windroos samen. 

  

De speciale klas is specifiek bedoeld voor kinderen die net niet in aanmerking komen voor 

vmbo-basis, omdat hun Cito-score net te laag is. De basisschool waar het kind vandaan komt, 

moet wel aangeven dat er een reële kans is dat de leerling het vmbo-niveau aankan. In 

principe stromen kinderen na de schakelklas namelijk door naar het tweede jaar van het vmbo. 

”Het belangrijkste is dat het kind op de goede plek terecht komt, dat ze niet beneden hun 

niveau aan de slag gaan. Dat is voor niemand goed. Ze krijgen een extra kans om toch op een 

vmbo-school te komen, maar als ze toch beter op de praktijkschool passen, is dat ook goed.’’ 

Het is dan ook mogelijk dat de kinderen uitstromen naar het tweede jaar van de praktijkschool 

of naar het eerste jaar van het vmbo.  

 

 

- De meeste leerlingen komen van het sbo, soms van het basisonderwijs waar zij een eigen 

leerlijn volgden. Ze zijn afkomstig uit Gorinchem en wijde omgeving. Een deel van de 

leerlingen is gemotiveerd voor het vmbo, maar op basis van hun Cito scores krijgen zij 

daar niet zondermeer toegang. Een ander deel heeft in eerste instantie voor het 
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praktijkonderwijs gekozen, maar de indruk gewekt dat ze misschien toch meer in hun mars 

hebben. 

- Na het schakeljaar stromen de leerlingen door naar het tweede leerjaar van vmbo of 

praktijkonderwijs. Voor het praktijkonderwijs blijven de leerlingen op de locatie Noordhoek, 

voor het vmbo stromen leerlingen door naar De Windroos (zorg en economie) of naar 

andere vmbo scholen in Gorinchem en omgeving.  

 

Uitstel van keuze 

“Het sterke punt van de schakelklas is dat leerlingen nog een jaar lang de kans krijgen om door 

te groeien naar het vmbo en als dat lukt dan kunnen ze het daar ook echt redden. De kans dat 

ze moeten afstromen naar praktijkonderwijs is dan kleiner geworden. Je geeft deze leerlingen 

een extra kans met de mogelijkheid om nog wat langer door te groeien voor ze een keuze 

moeten maken. En lukt dat niet, dan geef je ze een jaar de kans om te accepteren dat het echt 

niet gaat. Dan weten ze, ik heb ‘t geprobeerd. En dan weten ze dat ze de mogelijkheid hebben 

om hier op De Noordhoek te blijven.” (zorgcoördinator praktijkonderwijs) 

 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. A. Laroo, coördinator Schakelklas en decaan vmbo De Windroos 

en dhr. H. Wijnbergen, coördinator Schakelklas praktijkschool De Noordhoek  Zie voor 

contactgegevens de website van de school.   

 

 

(redactie: december 2012) 


