FAQ lijst Hooghuisbreed
Algemeen
Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld?
Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de
leerlingen zoveel mogelijk binnen de eigen school en klas begeleid worden. Voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, zijn er andere voorzieningen.
Nederland is verdeeld in regio’s. In elke regio werken alle scholen samen rondom passend onderwijs.
Deze samenwerking wordt samenwerkingsverband genomen. In elke regio wordt in het
samenwerkingsverband afgesproken op welke manier de voorzieningen zijn georganiseerd. In onze
regio wordt ondersteuning geboden volgens onderstaand model. Dit model gaat uit van
ondersteuning op verschillende niveaus:

Uitleg wordt ook gegeven in het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=SO_ATp0mg-c

Waarom deze verandering in ons samenwerkingsverband?
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving
plaatsvindt, bij voorkeur op de eigen school. Binnen dit samenwerkingsverband is daarom gekeken
op welke manier passend onderwijs in deze regio het beste vormgegeven kan worden. Binnen het
gekozen model kunnen scholen werk maken van passend onderwijs en staat de leerling centraal.
Wat verstaan we onder een ondersteuningsbehoefte?
De meeste leerlingen kunnen zonder extra hulp de lessen op school volgen. Zij hebben voldoende
aan de uitleg van de docent en de begeleiding van de mentor. Er is ook een groep leerlingen die iets
extra’s nodig hebben om goed op school te kunnen functioneren. In het onderwijs noemen we dat
ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuningsbehoefte kan zich richten op het gebied van taal of
rekenen, op het gebied van studievaardigheden (leren leren), op sociaal-emotioneel gebied of
gedragsregulatie. In alle gevallen heeft de leerling extra hulp nodig om het onderwijs goed te kunnen
volgen.
Kan een kind nog naar het voortgezet speciaal onderwijs?
Zoals in het ondersteuningsmodel beschreven staat, kan een kind nog steeds naar het speciaal
onderwijs (VSO). Uitgangspunt is om begeleiding te bieden op het niveau waarop de kans op succes
het grootst is. Wanneer we de verwachting hebben dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling
groter is dan de ondersteuning (trajectvoorziening of koersklas) op de reguliere school, kan de
school, in overleg met ouders, ervoor kiezen om een leerling naar speciaal onderwijs te verwijzen.
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Het speciaal onderwijs is een zeer kleinschalige setting met specialistische begeleiding voor kinderen
die dat nodig hebben.

Koersklas
Wat is een Koersklas?
Een koersklas is een klas binnen een reguliere school waar extra ondersteuning geboden wordt. Het
aantal kinderen in de koersklas is kleiner dan in een gewone klas. De docenten die lesgeven aan de
koersklas zijn gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften en
er is nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en eventuele externe deskundigen. De insteek van
de koersklas is dat dit een tijdelijke situatie is die 1 of 2 jaar duurt. Daarna komt de leerling terug in
het reguliere onderwijs (eventueel met nog aanvullende ondersteuning vanuit de trajectvoorziening).
Wat zijn verschillen met een reguliere klas?
Er zijn diverse verschillen tussen de koersklas en een reguliere klas, maar ook veel overeenkomsten.
Het aantal leerlingen in de koersklas is kleiner en er is meer aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen. Het contact met ouders/verzorgers is extra belangrijk in de koersklas en
er zijn veel mogelijkheden tot extra ondersteuning. Maar veel is er ook hetzelfde als in een reguliere
klas; er zijn verschillende docenten die lesgeven aan de klas, de algemene schoolregels zijn gelijk en
het onderwijsniveau is hetzelfde.
Zijn er koersklassen voor alle niveaus en leerjaren?
In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) zijn er koersklassen voor alle niveaus van het VMBO, HAVO en
VWO. Binnen het praktijkonderwijs zijn er geen koersklassen, daar krijgen leerlingen al extra
ondersteuning op maat. Ons doel is dat leerlingen na 1 of 2 jaar in een koersklas zich zo ontwikkeld
hebben dat zij de resterende schoolloopbaan in een reguliere klas kunnen doorlopen. Wanneer
leerlingen toch nog extra ondersteuning nodig blijken te hebben, is er voor klas 3 en 4 van het VMBO
ook een koersklas. Voor leerlingen op HAVO en VWO niveau geldt dat zij de ondersteuning van een
trajectvoorziening krijgen, wanneer ze dat nodig blijken te hebben.
Hoe kunnen ouders hun zoon/dochter aanmelden voor een Koersklas?
De eerste stap is altijd het kiezen van een reguliere locatie die aansluit bij het schooladvies en waar
de leerling uiteindelijk zijn/haar diploma wil behalen.
Wat zijn toelatingscriteria voor de Koersklas?
De koersklassen zijn bedoeld voor leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben, die niet in een
reguliere klas (met trajectvoorziening) geboden kan worden. Uit de gegevens van de basisschool
en/of aanvullende informatie (bijvoorbeeld onderzoeken of begeleidingsverslagen) moet blijken dat
de leerling deze ondersteuningsbehoefte heeft. Samen met de leerling en de ouders wordt dit met
de school besproken. Als er een uitgebreidere vorm van ondersteuning nodig is dan die vanuit de
trajectvoorziening kan worden gerealiseerd, wordt de ondersteuningsvraag voorgelegd aan een
groter team van deskundigen. Hierin zitten ook specialisten die vanuit het samenwerkingsverband
samen met de leerling, ouders en de school de vraag voor ondersteuning beoordelen. Hier komt een
deskundig advies over het juiste ondersteuningsaanbod uit. Dit kan dan deelname aan een koersklas
zijn. Alle scholen uit het samenwerkingsverband werken op deze manier. Hierin trekken we dus
samen op.
Welke informatie is nodig bij aanmelding?
Om een leerling de best passende begeleiding te kunnen bieden, is het belangrijk dat we een volledig
beeld van de leerling krijgen. Het is daarom belangrijk om zo uitgebreid mogelijk recente, relevante
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informatie te ontvangen. Denk daarbij aan het advies van de basisschool, begeleidingsverslagen,
onderzoeksverslagen, verklaringen van diagnoses, enzovoort.
Is het wenselijk dat een basisschool het advies Koersklas geeft?
Het is belangrijk dat de basisschool vooral beschrijft wat de ondersteuningsbehoefte is, wat heeft de
leerling nodig om op school goed te kunnen functioneren en wat zijn aandachtspunten. Wanneer wij
een goed beeld hebben over deze ondersteuningsbehoefte kunnen we een goede inschatting maken
of de leerling beter past in een gewone klas (met een vorm van maatwerk voor de ondersteuning:
trajectvoorziening) of in een koersklas. De basisschool hoeft dit advies dus niet te geven.
Wie beslist over plaatsing in een Koersklas?
Wanneer een leerling is aangemeld op een locatie, wordt door de school zelf samen met de leerling
en de ouders de ondersteuningsbehoefte besproken. Wanneer hieruit blijkt dat de leerling beter in
een koersklas tot z’n recht komt, wordt de vraag rondom de ondersteuning aan een groter team van
deskundigen voorgelegd. Hierin zitten ook specialisten die vanuit het samenwerkingsverband samen
met de leerling, ouders en de school de vraag voor ondersteuning beoordelen. Hier komt een
deskundigadvies over het juiste ondersteuningsaanbod uit. Dit kan dan deelname aan een koersklas
zijn. Alle scholen uit deze regio werken op deze manier. Hierin trekken we dus samen op.
Wanneer krijgen we te horen of het een koersklas wordt?
Na de aanmeldingen gaan we zo snel mogelijk aan de slag om alle ondersteuningsvragen door te
nemen. Soms kan dit erg snel, in andere gevallen kost dat meer tijd. We proberen zo snel mogelijk
duidelijkheid te geven over de plaatsing, toch zal het in veel gevallen wel een aantal weken duren
voordat u een definitief antwoord ontvangt.
Haalt mijn kind een diploma in een Koersklas?
Ons streven is om leerlingen na een tijdelijke periode in de koersklas de overstap te laten maken naar
een gewone klas. Het niveau in koersklassen is gelijk aan die van gewone klassen. Op VMBO-niveau is
het mogelijk om een diploma te halen in een Koersklas, voor HAVO-VWO niveau is deze mogelijkheid
er niet.
Voor welke kinderen is een Koersklas?
De koersklas is bedoeld voor leerlingen die structureel behoefte hebben aan nabijheid van een
docent en extra ondersteuning bij hun ontwikkeling in onder andere leren, taakwerkhouding, sociaal
emotionele ontwikkeling en gedragsregulatie. Zij hebben deze kleinere klas met extra ondersteuning
nodig om hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Op welke locaties komen er Koersklassen?
- vmbo-basis en vmbo-kader of een combinatie daarvan: Het Hooghuis ZuidWest;
- vmbo-kader en vmbo-theoretisch of een combinatie daarvan: Het Hooghuis Stadion;
- vmbo-theoretisch en havo of een combinatie daarvan: het Mondriaan College;
- vwo: hierover zijn we nog in gesprek met alle vwo-scholen in de regio.
De locaties met koersklassen (ZuidWest, Stadion en Mondriaan) werken nauw samen met de locaties
zonder koersklassen (TBL en Heesch), zodat leerlingen goed kunnen doorstromen vanuit een
koersklas naar een reguliere klas (of andersom).
Mijn kind wil naar een locatie die geen Koersklas heeft, kan dat?
Het is belangrijk dat een kind een keuze maakt voor een locatie waar hij/zij graag naartoe gaat. Als
plaatsing in een koersklas de best passend plaats voor uw kind blijkt te zijn, kan uw kind tijdelijk
binnen een andere locatie met een koersklas onderwijs volgen. Het streven is altijd om na een
tijdelijke periode in een koersklas, de overstap naar een reguliere klas op de locatie van eigen
voorkeur te maken.
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Kan een kind in een reguliere klas starten en daarna doorstromen naar een Koersklas?
Voor ons betekent passend onderwijs, onderwijs met de meeste kans op succes. Daarom vinden we
het belangrijk om vooraf goed af te wegen wat de best passende plek voor leerlingen is. Dat betekent
niet dat leerlingen niet vanuit een reguliere klas door kunnen stromen naar een koersklas, want die
mogelijkheid is er wel. Toch vinden we deze stap niet wenselijk, we vinden doorstroom vanuit succes
juist erg belangrijk. Dat betekent dat we eerder kiezen voor een start in een koersklas zodat de
leerling na een tijdje door kan stromen naar een reguliere klas.
Hoe verloopt de overstap naar een andere school?
De overstap naar een andere school, zowel naar een koersklas als naar een reguliere klas, is altijd
maatwerk. We zullen dus als school, ouders en leerling gezamenlijk afspraken maken over de te
nemen stappen in deze overstap.
Hoe lang zit een kind in een Koersklas?
Passend onderwijs is vooral maatwerk. Dat betekent dat een leerling niet een standaardperiode in
een koersklas zit. Wij gaan uit van een periode van 1 of 2 jaar. Er wordt altijd gekeken naar wat het
best bij de leerling past. In de meeste gevallen zal een plaatsing in een koersklas per leerjaar bekeken
worden. In de tweede helft van het schooljaar wordt dan gezamenlijk gekeken naar wat een passend
vervolg is voor het komend jaar. Maar zoals eerder aangegeven, is er altijd sprake van maatwerk.
Als een kind doorstroomt naar een reguliere klas, is er dan nog extra ondersteuning mogelijk?
Jazeker, in veel gevallen is het ook erg belangrijk dat de leerling nog extra ondersteuning krijgt. Deze
ondersteuning kan geboden worden in de trajectvoorziening.
Mijn kind heeft nu begeleiding, kan dat doorgezet worden?
Op al onze scholen zijn er verschillende begeleiders om leerlingen te begeleiden. Dit zijn vaak niet
dezelfde begeleiders als op de basisschool. In veel gevallen kan de begeleider dus niet mee, maar kan
er wel een vorm van begeleiding geboden worden. Of dat mogelijk is en hoe deze begeleiding er dan
uit komt te zien, is altijd in overleg met de school. Wanneer u de indruk heeft dat uw kind deze
begeleiding nodig heeft, laat het ons dan weten. Natuurlijk zorgen wij er samen met de basisschool
voor dat we een goede en warme overdracht plaatsvindt.
Hoe kan kleinschaligheid (zoals Den Bongerd) nagebootst worden?
De koersklassen op de verschillende locaties hebben dezelfde klassengrootte als de klassen op Den
Bongerd. De school zelf is wel groter. Toch wordt er op iedere locatie aandacht gegeven aan deze
kleinschaligheid en overzichtelijkheid. Hoe iedere school dat doet, wordt verder toegelicht bij de
informatie per locatie.
Kunnen leerlingen ook nog naar Den Bongerd?
Het schooljaar 2017-2018 is het laatste schooljaar geweest waarbij leerlingen zich na inschrijving op
een school van hun keuze en na gesprekken met alle deskundigen zijn gestart op Den Bongerd. Vanaf
het schooljaar 2018-2019 verloopt het aanmelden en het bespreken van de ondersteuningsvraag op
een vergelijkbare manier. Als de uitkomst dan is dat er gestart wordt in een Koersklas, volgt er
vergelijkbaar onderwijs en ondersteuning dan tot nu op de Den Bongerd werd verzorgd.

Trajectvoorziening
Wat is een Trajectvoorziening?
Trajectvoorziening is een verzamelnaam voor alle extra ondersteuning die in een school geboden
wordt buiten de reguliere lessen om.
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Voorbeelden hiervan kunnen zijn: extra RT-lessen, sociale vaardigheidstraining, time-out plek,
training studievaardigheden, studiecoach, individuele gesprekken en nog veel meer. Wanneer er op
school gedacht wordt aan een traject binnen de trajectvoorziening voor uw kind, wordt hier altijd
van op de hoogte gesteld, evenals over de voortgang en afsluiting van het traject.
Wanneer kan een kind gebruik maken van de Trajectvoorziening?
Uit de gegevens van de basisschool en/of aanvullende informatie (bijvoorbeeld onderzoeken of
begeleidingsverslagen) moet blijken dat de leerling een ondersteuningsvraag heeft. Samen met de
leerling en de ouders wordt dit met de school besproken. In overleg wordt dan afgestemd wat een
passend traject is. Er worden daarbij afspraken gemaakt over het te volgen traject.
Heeft iedere locatie een Trajectvoorziening?
Ja, iedere locatie van het Hooghuis heeft een trajectvoorziening. Alle locaties bieden namelijk extra
ondersteuning op maat voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.
Is een Trajectvoorziening op iedere locatie hetzelfde?
Iedere locatie kent een eigen ondersteuningsstructuur afgestemd op de doelgroep leerlingen.
Daarmee is iedere trajectvoorziening ook anders ingericht, Voor verdere informatie over de
trajectvoorziening, wordt verwezen naar de locatie.

5

