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‘Wij en de omgeving’
De titel van de Special ‘Wij en de omgeving’ zegt in één zin
wat één van de taken van ons onderwijs is. Rehoboth
Onderwijs & Zorg is dienstbaar aan de maatschappelijke
omgeving. Op verschillende niveaus hebben we een
onderwijsaanbod dat aansluit bij de vragen die leven in gezin,
maatschappij en samenleving.
In deze Special kunt u lezen hoe we vanaf ons reformatorisch
eiland bruggen bouwen naar samenwerkingspartners in
de jeugdzorg, een zorgboerderij en met de gemeenten in de
Foodvalley. De kinderboerderij biedt voor de VSO-ZML leerlingen
mogelijkheden voor een interne stage.
Een goede relatie met bedrijven zorgt ervoor dat er deuren
voor hen worden geopend. De logopedisten leren de kinderen
hoe contact te maken met ander. Ook de kleuters maken
kleine stapjes richting de buitenwereld.
Samenwerken staat centraal in deze Special. Samenwerken
is meer dan alleen samen werken. Het is vertrouwen hebben in
elkaar en dat uit te stralen en uit te spreken naar elkaar.
Veel lees- en kijkplezier toegewenst.
We wensen u goede feestdagen en een gezegend 2022.

P.J. Westerlaken
(College van Bestuur)
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Ons onderwijsaanbod in kaart
Rehoboth Onderwijs en zorg
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JRK

OZA

SBO

In een JRK-klas zitten maximaal
12 kinderen. Eén leerkracht en één
onderwijsassistent begeleiden de
kinderen. De kinderen hebben extra
ondersteuning nodig bij het leren
en/of het gedrag. De hoogte van het
IQ kan variëren van 55 tot een (hoog)
gemiddeld IQ van bijvoorbeeld 120.
Soms krijgt een kind extra ondersteuning door middel van een SBO ++
arrangement.

De OZA groep is voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 7 jaar waarbij zorgen
zijn over gedrag. De groepsgrootte wordt
afgestemd op de ondersteuningsbehoeften
van de kinderen. De groep heeft maximaal
8 kinderen. In de groep werken de
leerkracht en de pedagogisch medewerker
nauw samen. De pedagogisch medewerker is in dienst van Youké (jeugdzorg).
Ze begeleidt ook de (pleeg)ouders van
de kinderen.

Op het SBO krijgen rond de 15 leerlingen
les van een leerkracht en waar nodig een
onderwijsassistente. Het IQ kan variëren
van 55 tot een (hoog) gemiddeld IQ van
bijvoorbeeld 120. De kinderen hebben
behoefte aan een speciaal onderwijsaanbod. Dit kan zijn op het gebied van
leren en/of van gedrag. Rust en structuur
binnen een veilig klassenklimaat is
belangrijk voor onze leerlingen. We
werken schoolbreed in niveaugroepen
en stemmen het onderwijs af op de
behoeftes van de leerlingen zodat alle
kinderen zich competent kunnen voelen.
Het onderwijsaanbod wordt aangeboden
t/m groep 8 van het basisonderwijs als
het tot de mogelijkheden van de
leerlingen behoort.

DJK (Ochten)
In de DJK groep zitten maximaal
8 kinderen van 3 tot 7 jaar. Zorgondersteuning en onderwijs worden in deze
groep gecombineerd i.s.m. zorginstelling
De Schutse. In de periode van 1 jaar
wordt gezocht naar de meest passende
plaats voor het kind, waarbij het
onderwijs het meest voorliggend is.
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Barneveld & Ochten
SO Gedrag

ZML/MG SO

ZML/MG VSO

In een Speciaal Onderwijs Gedrag klas
zitten maximaal 12 kinderen.
De leerlingen hebben psychiatrische
en/of sociaal-emotionele problematiek
en meestal een gemiddelde intelligentie.
Eén leerkracht en één onderwijsassistent
begeleiden de kinderen. We bieden het
onderwijs aan van groep 3 t/m groep 8.
Kleuters met een onderwijsbehoefte
passend bij het SO Gedrag onderwijs
volgen dit met een aanvullend
arrangement op de JRK afdeling van
het SBO of binnen de OZA groep.

Het ZML onderwijs is voor Zeer Moeilijk
Lerende kinderen. ZML-leerlingen
hebben doorgaans een IQ wat lager is
dan 55. Sommige leerlingen hebben
een MG-indicatie. MG staat voor
Meervoudig Gehandicapt. Veelal hebben
MG-leerlingen een IQ wat lager is dan
35 en/of bijkomende problematiek zoals
stoornissen in het autistisch spectrum,
ADHD of ernstige communicatieve
beperkingen. Het onderwijs wordt
gegeven in kleine groepen (7 t/m 13
leerlingen). Iedere groep heeft een vaste
leerkracht en een onderwijsassistente.
Op het SO (Speciaal Onderwijs) is plaats
voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.

De Rehobothschool voor ZML/MG
beschikt over een VSO-afdeling
(Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen
terecht op het VSO. In het VSO komt de
nadruk geleidelijk aan meer te liggen
op de praktische vakken. De cognitieve
vakken zijn daarbij ondersteunend.
De groepsgrootte en de personele
bezetting is gelijk aan die op het SO.
De school bereidt leerlingen voor op
het deelnemen in de maatschappij.
De onderwijsmaterialen in het VSO zijn
hierop aangepast. Door arbeidstraining
binnen en buiten de school werken
we toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij
gebruik van interne en externe stage.
Leerlingen verlaten voor hun 20e jaar
het VSO.
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Orthopedagoog
Henrike van Laar
over nieuwe methode
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Kinderen
beter bij
de les
houden
“Meer positieve ervaringen en
met plezier aan de slag.”
Gewone kinderen Speciaal onderwijs

De juf heeft net uitgelegd wat de leerlingen moeten doen, maar
Pieter is haar instructie alweer vergeten. “Wat moet ik ook alweer
doen, juf?” Of neem Maaike, de meester heeft haar taak uitgelegd
en die begrijpt ze ook. Maar beginnen met de uitvoering, dát is
moeilijk!
Sommige kinderen hebben moeite met
de zogenaamde ‘executieve functies’. Dit
zijn alle regelfuncties van de hersenen
die ervoor zorgen dat mensen doelgericht
aan de slag gaan. Ze hebben een
controlerende en aansturende functie en
• bepalen het doel van handelen en
gedrag
• schakelen afleidende factoren uit
• plannen de volgorde van handelingen
en
• voeren taken stap voor stap uit

De methode is met name gericht op
kinderen vanaf 8 jaar die te kampen
hebben met adhd-achtige problematiek.
Ze hebben daardoor moeite met opletten
en vertonen leerproblemen. “Maar het
kan ook zijn dat ze moeite hebben om
op tijd op school te komen”, vertelt
Henrike van Laar. “Ze hebben problemen
met plannen en dan zijn al die stapjes
die je ’s morgens moet maken - van
aankleden tot eten - al lastig.”

willen afleiden, terwijl breinbewakers
je willen helpen. “Een leerling komt
stapje voor stapje hoger in het kasteel
en leert zo hoe zijn of haar brein werkt.
Zo ontdekken ze bijvoorbeeld waarom
hun hoofd zo vol zit.” Een kind krijgt bij
iedere sessie een zin van de dag mee,
bijvoorbeeld ‘Ik zit recht op mijn stoel’.
“Ouders en leerkrachten kunnen daarop
inspelen.”
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Breinkasteel
Bij sommige leerlingen zijn de executieve
functies minder goed ontwikkeld.
Ze zijn echter te ontwikkelen en trainen
en daarvoor zet Rehoboth Onderwijs
& Zorg soms de methode ‘Beter Bij de
Les’ in. Andere scholen kunnen haar
via Dienstverlening inhuren als coach.
Orthopedagoog Henrike van Laar is
hiervoor opgeleid en zij mag kinderen
trainen én collega-trainers coachen.
“Voor kinderen is het best een intensieve
training”, vertelt ze. “Hij duurt zes weken
en in die periode gaan ze vier dagen per
week een uur de klas uit. Met ouders en
leerkrachten houden we ook drie sessies,
bij het begin, halverwege en aan het
einde.”

Tijdens de sessies met een kind gaat de
trainer aan het werk met het Breinkasteel.
De bedoeling is dat een leerling ‘Meester
van het Breinkasteel’ wordt. Maar pas
op, er zijn ook breinbandieten die je

In de praktijk
Suzanne van 11 jaar heeft moeite met opletten in de klas. Ze beweegt veel en onthouden
wat ze allemaal moet doen is lastig. Daarom begint ze niet meteen met haar taak en is
ze ook zenuwachtig voor spannende dingen zoals toetsen. Tijdens de training ‘Beter Bij
de Les’ leert Suzanne hoe haar brein werkt en wat ze kan doen om meer rust te krijgen
in haar hoofd. Ze leert ook een ontspanningsoefening, die doet ze steeds als ze gaat
klaar zitten voor een les. Twee voeten op de grond, rug tegen de stoel en twee keer diep
ademhalen door je buik. Als de meester vraagt: ‘zit je klaar?’ weet Suzanne wat ze moet
doen: die oefening! Henrike van Laar: “Het helpt haar echt! Ze krijgt nu meer positieve
ervaringen in de klas en gaat sneller en met meer plezier aan de slag.”
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Ambulant begeleider Mieke Veenendaal-Hoekman over Wereldspel

Spel geeft inzicht in wereld
Leerkrachten en ook ouders lopen er soms tegenaan: kinderen die om onduidelijke redenen belemmerd
worden in hun functioneren en leren. Het Wereldspel kan in die situaties inzicht geven. Ambulant
begeleider Mieke Veenendaal-Hoekman is opgeleid om dit instrument in te zetten bij kinderen en
speelt het spel regelmatig op basisscholen in de regio. “Vooral het non-verbale is super.”

8

Hoe het Wereldspel werkt? Mieke geeft een kind een doos
met aantrekkelijk houten speelmateriaal, variërend van huisjes,
poppetjes, auto’s en bouwmateriaal. Vervolgens krijgt de
leerling een opdracht: bouw een dorp. Praten hoeft niet, maar
mag wel. Het kind mag gewoon lekker gaan bouwen. “Het is
altijd goed wat ze bouwen, dat geef ik vooraf mee. Ik merk dat
kinderen het fijn vinden dat ik geen moeilijke vragen stel.
Als onderzoeker observeer ik het bouwproces. Aan het einde
maak ik een foto van het gebouwde dorp.”
Vervolgens gaat Mieke het gesprek met de leerling aan: kun
je iets vertellen over je dorp, woon je er zelf en waar woon je
dan? “Sommige kinderen antwoorden met alleen ‘ja’ of ‘nee’,
andere vertellen hele verhalen.” Uit alle observaties en
antwoorden krijgt Mieke een beeld van het kind op drie vlakken.
“Is het een talige- of beelddenker, hoe is de sociaal-emotionele
ontwikkeling en hoe ordent en beleeft een kind de wereld
om zich heen.” In vakjargon: ze krijgt zicht op het cognitieve,
affectieve en pedagogische aspect.

Hoge toren
De uitkomsten bespreekt Mieke met leerkrachten, ouders en
eventueel specialisten zoals de RT-leerkracht. “De uitkomst
van het spel is altijd weer verrassend, voor mij maar ook voor
leerkrachten en ouders. Als voorbeeld noemt ze een meisje dat
een enorm hoge toren bouwde. “Het duidde op een sociaalemotionele belemmering. Dat bleek ook uit het gesprek met
de leerkracht en ouders. Alleen al door het te bespreken werd
dit meisje geholpen en kwam ze weer tot leren. Van zulke
successen word ik als ambulant begeleider zó blij. Daar doen
we het voor, voor de kinderen.”

Huisje, boompje, autootjel
En zo heeft Mieke een waslijst aan voorbeelden waarin
beelddenken, hoogbegaafdheid maar ook onverwerkte
gebeurtenissen aan het licht kwamen door het spelen van het
Wereldspel. Zoals bij een meisje dat het hele dorp vol wilde
dieren zette of het jongetje dat vijf keer een huisje, boompje
en autootje in dezelfde opstelling naast elkaar zette.
De opbrengst? “Het is zo mooi om te zien dat leerkrachten
en ouders het kind beter leren kennen. Vaak verandert er met of zonder interventie - iets ten goede.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs

van kind
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“Het is zo mooi
om te zien
dat leerkrachten
en ouders
het kind beter
leren kennen.”
Gewone kinderen Speciaal onderwijs

Krijn van Vliet over stages voor ZML-leerlingen:

Voor elke
leerling een
passende plek
Kennismaken met de wereld buiten de school, daarvoor biedt
de Rehobothschool in Barneveld ZML-leerlingen twee opties.
De 14- en 15-jarigen leren op locatie en verruilen een dagdeel
per week de school voor een bedrijf of instelling in de buurt.
10

De 16-plussers maken de volgende stap en gaan extern op stage.
“Voor hen is dat de laatste fase voor ze de school verlaten en naar
dagbesteding of werk gaan”, vertelt stagecoördinator Krijn van Vliet.

De 14-jarigen die op locatie aan de slag
gaan, worden niet ‘in het diepe gegooid’.
Op school zijn ze al gewend de klas te
verlaten om voor techniek, koken en groen
naar een praktijklokaal te gaan. Dat is
binnen de schoolmuren. Voor leren op
locatie kijkt de Rehobothschool
vervolgens wat past bij een leerling.
De één kan een uitdaging aan en gaat
producten inpakken bij Veldheim of via
RuiterActief. Een ander is meer gebaat
bij een herkenbare omgeving en verricht
schoonmaakwerk in de Adullamkerk.
“En zo vinden we voor iedereen wel een
passend plekje”, vertelt Krijn van Vliet.
Dit kan niet iedere VSO-school in
Nederland zeggen: voor iedereen is er een
passende plek. “Maar er is veel goodwill
om ons heen. Bedrijven en instellingen
die ons soms zelf bellen en iets willen
betekenen voor deze jongeren. Het is
echt een stukje gunning.” Het is zelfs zo
dat Van Vliet wel eens ‘uitverkocht’ is.
Dan krijgt hij een stageplek aangeboden,
maar zijn alle leerlingen geplaatst.

Gewone kinderen Speciaal onderwijs

Meetellen

Frisse ideeën
De 16-jarigen die op externe stage gaan
komen terecht bij een groot aantal
verschillende organisaties.
“De Rozelaar, De Beer Veenendaal,
De Schutse, De Leidsche Hoeven,
maar ook zorgboerderijen en echte
boerderijen”, somt Krijn van Vliet een
reeks organisaties op. “Bij de 16-jarigen
zoek ik wel een stageplaats die aansluit
bij de identiteit. Onze leerlingen zijn
kwetsbaar, daar wil je een herkenbare
en vertrouwde omgeving voor.” Daarbij
is het niet zo dat Van Vliet bepaalt wie
waar op stage gaat. “Ik ga eerst met de
leerling in gesprek: wat wil jij? Natuurlijk
is er ook overleg met de ouders, dat levert
soms verrassende en frisse ideeën op.
Er voor iemand op stage gaat bezoek ik
zelf de organisatie. Soms gaan ook de
ouders een kijkje nemen.
Houtbouwer
Als leerlingen 18 jaar zijn verlaten ze
de Rehobothschool en moet Krijn van
Vliet zijn pupillen loslaten. Dankzij de

Hardeman Timmerfabriek in Lunteren
vervaardigt met een team van 18 medewerkers houten kozijnen. Een deel wordt
door het eigen bouwbedrijf besteld, de
meeste kozijnen levert men aan andere
aannemers. Sinds afgelopen zomer is
oud-Rehobothleerling Ferdinand Top in
dienst bij de kozijnspecialist, nadat hij
er al enkele jaren stage liep.

stages zijn ze echter voorbereid op deze
nieuwe fases en wordt de stageplek
meestal een goede werkplek. Vaak in de
dagbesteding, soms bij bedrijven. Tot die
laatste categorie behoort Timmerfabriek
Hardeman, waar oud-Rehobothleerling
Ferdinand een plek kreeg. Van Vliet:
“Het UWV reageerde verrast dat hij
zonder Wajong-uitkering aan het werk
ging. ‘Wat moet zo’n bedrijf met hem?’
was hun reactie.” Nou, met Ferdinand
hebben ze een medewerker die binnen
zijn grenzen prima functioneert.

Ferdinand
is op zijn plek
bij Timmerfabriek
Hardeman.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs

“Krijn van Vliet stapte ooit binnen met
de vraag of we een plekje hadden voor
Ferdinand”, vertelt Nico van den Brink,
bedrijfsleider van het bedrijf. “Dat hadden
we, het is mooi als je iemand kunt
helpen.” Inmiddels heeft Ferdinand een
arbeidscontract, hij voert terugkerende
werkzaamheden uit zoals scharnieren
inschroeven en dorpels uitpakken.
Nico van den Brink: “Als je sociaal ondernemen belangrijk vindt, hoort dit erbij wat
ons betreft. Ondanks de beperkeningen
van Ferdinand heeft hij een plek die
verder gaat dan werk alleen. Hij telt mee.”
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Kinderboerderij De Schoutenhoeve

Een droom
wordt werkelijkheid
Wat zijn we nog elke dag blij met onze mooie school. Wat past
het gebouw goed bij de behoeften van leerlingen. En wat is het
heerlijk om les te geven in een gymzaal waar het geluid gedempt
wordt. Actief en toch rustig. En dan alle nevenruimtes bij de
klassen, de therapieruimte, de snoezelruimte om te prikkelen of juist
te ontprikkelen en de ruime gangen. En toch… we missen wat.

Een kinderboerderij!
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Met de bouw van kinderboerderij
De Schoutenhoeve - achter de school hopen we nog beter aan te sluiten bij
wat leerlingen nodig hebben. Inmiddels

Bouwt u mee?
De kinderboerderij wordt niet betaald door de overheid. Met ons budget
kunnen we de boerderij ‘net’ bouwen, maar we weten dat bouwkosten
meestal tegenvallen. Er komen vaak ook nog zoveel dingen bij.
Op de website van De Schoutenhoeve (www.schoutenhoeve.nl) ziet
u hoe u ons kunt steunen. Als school hebben we al een geweldige
flesseninzamelingsactie gehouden. In twee weken verzamelden de
leerlingen 17.676 flessen met een netto-opbrengst van bijna
€ 5000,-. Prachtig! In januari ’22 hopen we weer een actie te houden.
Houdt u onze website in de gaten?

Gewone kinderen Speciaal onderwijs

is de bouw begonnen en het gaat heel
snel. In deze Special vertellen we wat er
allemaal in de kinderboerderij komt.

Op de begane grond
• Natte ruimte om bijv. planten te
verpotten. Dat is fijn voor de
leerlingen van het VSO van de ZML.
Hier kunnen leerlingen ontspannen
en praktisch bezig zijn.
• Ruimte om apparaten te demonteren.
Eenvoudig werk voor technische
leerlingen.
• Ruimte met kleine huisdieren.
Kinderen leren om de dieren te
verzorgen en kunnen leren door te
doen. Dat vergeten ze niet snel!
• Knuffelruimte om te genieten en
tot rust te komen, zodat je daarna
weer ruimte hebt om te leren.

Wie helpt ons bij dit bouwtraject?
Een vrijwilliger van het allereerste uur is Ton van Vliet. Op vrijdag heeft hij een vrije
dag die hij voor de kinderboerderij inzet. Ton is hovenier en uitvoerder en bekend met
het werken met machines. Ook Huib van Doleweerd, die in het dagelijks leven zorgondersteuner is, gebruikt zijn vrije tijd om ons te helpen bij het inrichten van het terrein.
Verschillende mensen hebben hun diensten aangeboden. We gaan ongetwijfeld hun
aanbod gebruiken wanneer de kinderboerderij in DV februari is opgeleverd.
Verschillende bedrijven hebben steun toegezegd. Brandola en Brandsen installatietechniek bouwen/richten de kinderboerderij in. Ze doen dit tegen een scherpe prijs.
Van Manen keukens en HGzonnepanelen leveren hun materialen met een flinke
korting. Zonder hun steun was de kinderboerderij onbetaalbaar geworden.

• Creatieve ruimte om bezig te zijn
met hout, verf of andere materialen.
Hier komt ook een gezellige
houtkachel en een keukenblok.
Hoe leer je beter begrijpend lezen
dan door met een recept een heerlijke
appeltaart te bakken? Om de taart
vervolgens te delen met velen.
Chocomel met taart bij de warme
kachel… het lijkt wel vakantie!

Als we de trap op gaan
• Komen we bij de werkkamer van de
beheerder en is er een grote open
ruimte om te leren samenspelen.
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En we blijven dromen. We hopen dat
we achter de boerderij een grote schuur
en een tuinbouwkas kunnen bouwen.
Een schuur voor boerderijdieren zoals
schapen en/of geiten met daarbij een
knuffelweide. We willen ook graag een
aantal tuintjes voor de leerlingen. En
misschien ook een plaats om auto’s te
kunnen wassen.

Gewone kinderen Speciaal onderwijs

Kinderboerderij De Schoutenhoeve
wordt een ruimte om praktisch te leren.
Of om je hoofd leeg te maken zodat
je daarna weer beter kunt leren.
Een droom wordt werkelijkheid voor
de Rehobothschool.

Leerkracht
Bertine van der Meijden
over de groeiende omgeving
van leerlingen

Een klas met acht leerlingen gaat de school uit, samen met de leerkracht
en de onderwijsassistent. In de handen van de kinderen: een kaart voor
een zieke opa of eenzame oma. Samen lopen ze naar de brievenbus om
de kaart te posten. Onderweg leren de kinderen op de stoep te lopen,
over te steken en zien ze een zebrapad. En stapje voor stapje wordt hun
omgeving - en daarmee hun leefwereld - groter.

Stapje voor stapje
wordt de
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wereld groter
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Spannend

Dierenwinkel

Zomaar een voorbeeld van de manier
waarop leerkracht Bertine van der
Meijden de omgeving van haar leerlingen
vergroot. Haar groep C is een klas met
zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) en
telt acht jongens van 6 tot 9 jaar. “Hun
wereld is kleiner dan die van kinderen
op de reguliere basisschool”, vertelt ze.
“Zelf naar een winkel lopen om een
boodschap te doen kan niet zonder
begeleiding. Hun wereld bestaat vooral
uit gezin, familie en kerk.” Die omgeving
steeds iets groter maken is één van de
onderdelen van Bertine’s lessen.

Dat groter maken begint in de school
waar maandelijks een ander thema
centraal staat. Als voorbeeld noemt
Bertine thema ‘dierenwinkel’. In één van
de hoeken wordt een winkel ingericht
en daar speelt ze rollenspellen met de
leerlingen. “Dan kom ik iets kopen en
reken dit af. Kinderen leren dingen als
‘dit is geld’, ‘dit kost geld’ en ‘zo betaal
je’. Vervolgens gaat de klas de school
uit, naar de omgeving in het echt.
“Dan lopen we bijvoorbeeld in Ochten
naar een winkel. We nemen kinderen
mee de omgeving in.” Onderweg komt
ook het thema ‘verkeer’ bijna als vanzelf
aan de orde met stoplichten, zebrapaden
en de stoep waarop je loopt.

Of de kinderen dit zien als een uitje?
“Sommige wel”, zegt Bertine, “die
genieten onderweg volop en zien alles,
tot aan een kastanje op straat toe.
Anderen lopen strak achter je aan en zijn
gespannen. Na een aantal keren neemt
deze spanning af en pas dan komen ze
aan leren toe. Terug in de klas praten we
er altijd nog even over en bekijken we
de foto’s die we hebben gemaakt.”
Daarmee werkt de leerkracht ook weer
aan de woordenschat van haar leerlingen.
“Het uitbreiden van de woordenschat is
van groot belang voor de kinderen,
ook dat vergroot hun omgeving.”
De jongens van groep C, van wie een
deel niet verstaanbaar spreekt, leren
als aanvulling op taal vier gebaren per
week. “Die oefenen we iedere dag,
bijvoorbeeld ook bij het zingen van
psalmen.” Ook die gebaren komen goed
van pas, op school, thuis en in de
wereld om hen heen.

Ouders betrokken
Ouders van Bertine’s leerlingen zijn steeds betrokken bij het onderwijs. Ze ontvangen elke week een weekbrief waarin
bijzonderheden en nieuws omtrent het thema staan vermeld. Ook hebben de kinderen altijd een rood contactmapje bij zich waarin
zowel ouders als leerkracht informatie kunnen delen. “Als een leerling na schooltijd bij een baby heeft gekeken, kan ik daar de
volgende dag dus vragen over stellen. Zo helpen we thuis en op school leerlingen verbanden leggen.” Ouders krijgen soms ook
‘huiswerk’: zo vroeg Bertine om een adres van een opa of oma om daar een kaart voor te maken en deze op te sturen.
“Daar werd enthousiast op gereageerd.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Samen zoeken
wat goed is voor de kinderen
De Rehobothschool werkt regelmatig samen met externe deskundigen. Zo is ambulant hulpverlener Liesbeth de
Boer van Youké actief op de OZA-groep. Ze vervult de rol van gezinsbegeleider. Vijf vragen over haar functie.
1. Wat houdt je werk in?
“Ik ben betrokken als gezinsbegeleider bij de OZA-groep,
deze kinderen krijgen zorg en onderwijs en ik ben er voor de
begeleiding thuis. Ik kom bij ouders over de vloer om te helpen
bij opvoedvragen. Zo ben ik een brug tussen school en thuis.
Ik kijk wat ouders kunnen meenemen van school en naar wat
school mee kan nemen van thuis. Stap voor stap ontdekken we
samen hoe een kind in elkaar zit en wat het nodig heeft.”
16

2. Wat maakt je werk boeiend en waardevol?
“De combinatie van jeugdhulpverlening en onderwijs!
Ik kijk op school hoe ze het daar doen, kijk thuis met ouders
mee en denk mee over wat helpend kan zijn. Ouders zijn het
belangrijkste voor het kind, daarna de leerkrachten op school.
En ik beweeg er tussendoor, om mee te kijken en te denken
wat er nodig is. Het is mooi om te zien wat ouders goed doen
en hoe Geertje en Annetta van de OZA-groep op de kinderen
reageren.”
3. Hoe is de samenwerking met het klassenteam?
“Heel fijn en goed. Ik kom eens in de 4 à 6 weken op de groep,
dan kan ik de kinderen zien en praat ik bij met de juffen.
Over hoe de kinderen het doen en hoe ze hen begeleiden.
Tussendoor bellen we ook als dat nodig is. Ik vertel ze ook wat
er met de ouders besproken is. Dat kunnen ze soms in de klas
gebruiken. Het is altijd gezellig om er weer te zijn. Mooi om te
zien hoe ze genieten van de kinderen en plezier hebben in
het contact met hen.”

4. Met wie werk je nog meer samen
binnen de OZA-groep?
“Ik werk samen met Yvonne Klep, gedragswetenschapper
vanuit Youké. Zij ondersteunt de juffen vanuit haar kennis en
expertise. Ook werk ik samen met de IB’er en schoolmaatschappelijk werker van de Rehobothschool, Wilma Nijsink
en Evelien Verwijs. Wilma kijkt ook mee naar welk onderwijs
passend is na de OZA-groep en ik draag mijn begeleiding over
aan de schoolmaatschappelijk werker, als de kinderen naar een
andere groep op school doorstromen.”
5. Kun je nog een voorbeeld geven
van één gezin, één plan?
“Voor elk kind en gezin wordt er een plan geschreven met de
doelen voor dit jaar. Dat gaat om bepaalde vaardigheden, maar
óók om duidelijk te krijgen welk onderwijs het beste past bij
de leerling. In datzelfde plan staan ook doelen voor het gezin
thuis, daarin komen onderwijs en zorg mooi samen en kijken
we naar wat nodig is. Ook sluit ik aan bij de oudergesprekken
die er door het jaar heen zijn, dan bespreken we hoe het
thuis en op school gaat. Ik vind het mooi hoe die werelden
samenkomen en we echt samenwerken om het beste te
zoeken voor de kinderen.”
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Onze jongen is
zó opgeknapt
“We zijn echt ontzettend blij met de Rehobothschool”,
besluit een pleegmoeder, “we zien dat het ons pleegkind
goed doet.” Samen met haar echtgenoot, zoon en dochter
vangt ze sinds 10 jaar pleegkinderen op. Waarom? “We
hadden nog ruimte in ons hart en willen onze zegeningen
delen.”
Op dit moment zijn jongens van 5 en 4 jaar aan hun zorgen toevertrouwd. Eén zoontje zit - na een tijdje op een reguliere basisschool
- nu in de OZA-groep van Rehoboth. “Daar is hij zó opgeknapt.
Binnen een Onderwijs Zorg Arrangement zijn de groepen klein,
is er een veilig klimaat en ligt er een goed zorgplan. De kinderen
hebben eerst zorg nodig en dan pas onderwijs.”
Die combinatie onderwijs en zorg wordt gegeven door de leerkracht
en de pedagogisch werker in de klas en de gezinsbegeleider van
Youké. Zij vormen een team met de ouders. “Met elkaar zijn we
ons er heel bewust van dat we aan de basis werken. We zijn heel
voorzichtig met ons zoontje.” Binnenkort komt ook zijn broertje op
de Rehobothschool.
In de gezinsbegeleider van Youké hebben de pleegouders een
professioneel klankbord. Zij komt eenmaal per vier tot zes weken
thuis op bezoek. De pleegouders bespreken hoe het met de
jongetjes gaat, maar ook waar ze zelf tegenaan lopen. De pleegmoeder: “Het is fijn om met een professioneel zorgteam samen
te werken.” Het resultaat van een jaar OZA-groep met gezins
begeleiding? “Een kind dat veel meer ontspannen is en uitkijkt
naar school. Hij weet precies dat hij vandaag in de ballenbak mag.
Weet je, het positieve van ons zoontje wordt eruit gepakt en dat
doet hem zó goed.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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“Uiteindelijk willen we dat ieder kind zich op school en in de klas talig kan redden,
verstaanbaar spreekt en opdrachten begrijpt”, vat Eline Verschuure samen.
Met collega Willemieke van Stam verzorgt ze de logopedie op de Rehobothschool in Ochten.
De logopedisten zijn zowel individueel als in groepjes aan het werk met leerlingen en
daarbij maken ze doelbewust gebruik van de omgeving van kinderen.

Logopedisten Rehobothschool in Ochten:
Eline Verschuure en Willemieke van Stam
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Aansluiten
bij omgeving
spreekt tot de
verbeelding

Omgeving, dat is een breed begrip? “Klopt”, zegt Eline, “we
betrekken de omgeving van een kind in de ruimste zin van het
woord bij ons vakgebied. Bijvoorbeeld bij de spraakontwikkeling
van jonge kinderen. Die zijn erg gericht op hun directe
omgeving, dus maken we gebruik van onderwerpen die ze
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herkennen. We zoomen er op in.” Een voorbeeld: kinderen
hebben dagelijks te maken met eet- en drinkmomenten, dus
een thema als ‘eten en drinken’ is heel goed te gebruiken.
“En als kinderen iets herkennen, vinden ze het leuker om mee
te doen. Het kiezen van herkenbare onderwerpen helpt
kinderen om de transfer te maken. Omdat ze het kennen,
passen ze het makkelijker toe.”
Bij de wat oudere kinderen breidt de omgeving uit.
“Neem kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, in
communicatiegroepjes bereiden we die al voor op hun nieuwe
omgeving”, vertelt Willemieke. “Dan vragen we bijvoorbeeld:
je komt in je nieuwe klas, hoe stel je jezelf dan voor? Dan
moeten ze zich verplaatsen in iets wat nog onbekend is. Via dit
soort oefeningen worden ze communicatief redzamer en dat
is belangrijk. Ook bijvoorbeeld als je het ergens niet mee eens
zijn, hoe red je je dan?”

Ouders zijn
meer betrokken.

Ouders

De omgeving is niet alleen een goed middel om de taalontwikkeling te stimuleren, ook mensen in de omgeving van
kinderen spelen een belangrijke rol. Eline: “We schakelen
bijvoorbeeld de ouders op verschillende manieren in bij het
leerproces. In een logopedieschriftje noteren we wat we
hebben gedaan. Dan kunnen ouders daarmee aan de slag.
Bijvoorbeeld thuis aan tafel als we op school het thema eten
en drinken hebben gebruikt.”

Telefoon
Omdat een schriftje makkelijk vergeten wordt, zetten de
logopedisten sinds dit jaar ook digitale middelen in om ouders
te betrekken bij de oefeningen van hun kind. “Via e-mail en de
app Schoudercom communiceren we met ze. Dat werkt heel
effectief”, weet Willemieke. “Ouders zijn meer betrokken. De
meeste zijn best actief op hun telefoon, dus je krijgt ook veel
sneller reacties.”

In de pasta
Logopedisten zijn bezig met taal, spraak en mondgedrag en
daar valt veel onder. Letters om uit te spreken bijvoorbeeld, maar
ook het maken van zinnen. Voor sommige kinderen is dat heel
ingewikkeld. Ook het begrijpen van taal en de manier waarop je
het inzet is voor een deel van de kinderen een uitdaging. Tijdens
bezoekjes aan de logopedisten gaan kinderen uit JRK, ZML en de
midden- en bovenbouw spelenderwijs aan de slag. Willemieke:
“Logopedie bestaat voor 80% uit spelletjes doen.” Vandaar ook de
grote hoeveelheid pasta op de foto. “Zeker in het ZML zijn kinderen
gericht op het gebruik van sensorisch materiaal. Dus verstoppen
we soms een woordkaartje of iets van speelgoed in de pasta.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Schoolmaatschappelijk werker Evelien Verwijs

Wegwijzer voor ouders

20
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Gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of medische problematiek, bij sommige
Rehoboth-leerlingen loopt het thuis niet helemaal op rolletjes. Bovendien missen ouders soms
kennis en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning en hulpverlening. Evelien Verwijs,
schoolmaatschappelijk werker op de Rehobothschool, helpt hen de weg te vinden in het woud aan
wetten, regels en voorzieningen. “Ik ken de sociale kaart in onze regio.”

De schoolmaatschappelijk werker staat
niet voor de klas, maar is vier dagen per
week aanwezig op de Rehobothschool.
In haar aanpak is preventie erg
belangrijk: problemen voorkomen in
plaats van achteraf oplossen. “Ik maak
met alle ouders van nieuwe leerlingen
een afspraak voor een eerste kennismaking. Dan bezoek ik ze thuis zonder
dat er een speciale aanleiding voor is.
Dan kennen we elkaar voor het geval er
later wel iets speelt. Bovendien krijg ik
een beeld van de thuissituatie van een
leerling. Hoe woont iemand, in een
bovenwoning of in het buitengebied?
Zijn er andere kinderen, is er een
netwerk, hoe is de vrijetijdsbesteding?
Vaak zijn dit mooie gesprekken met de
ouders, waarbij we ook even kijken hoe
de ouders er zelf voorstaan.”
Vervolgens is er tijdens de schoolperiode
van een kind enkele malen contact.
Hoe vaak? “Dat verschilt per leerling,

de ene situatie is ingewikkelder dan de
andere. Ik zorg er sowieso voor dat ik
op ouderavonden op school ben. Dan
kunnen ouders een afspraak maken als
daar behoefte aan is. En ik loop even
door de gangen en praat even bij met
ouders.” Zo wordt Evelien voor gezinnen
steeds meer een vertrouwd gezicht. “Ik
wijs ze de weg, schilder mogelijkheden
en probeer te zorgen dat hulp of
ondersteuning gerealiseerd wordt.”

Afspraak
Concreet wijst de schoolmaatschappelijk
werker ouders op bijvoorbeeld de
mogelijkheid van een gastgezin of
een zorgboerderij. “Ik ken de meeste
zorgboerderijen in de regio, maar ouders
weten soms niet van het bestaan af.”
Aan een opvang- of logeeradres is vaak
ook een bekostiging verbonden,
bijvoorbeeld vanuit de Jeugdwet of de
Wet Langdurige Zorg. Evelien vraagt
deze niet aan, maar vertelt ouders wel

hoe ze dit kunnen regelen. “Daar hoort
vaak ook een gesprek bij met het CIZ of
een contactpersoon vanuit de gemeente.
Als ouders dat wenselijk vinden, sluit ik
aan bij zo’n afspraak.”

Actie
Uiteindelijk draait het wat betreft Evelien
om de kinderen en hun welbevinden.
“Ik houd van die jongens”, zegt ze
spontaan en daarmee bedoelt ze ook de
meiden. “Qua aanpak ben ik vooral van
de praktische kant. Ik houd van actie,
van een kluwen ontwarren en een situatie oplossen.” Uiteindelijk verliest ze de
leerlingen na hun afscheid van de Rehobothschool uit het oog. “Bijvoorbeeld als
ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
Maar soms ben ik zo nieuwsgierig dat
ik na een paar maanden toch even een
mailtje stuur: hoe gaat het? En dan zeg
ik er vaak meteen bij: in het voortgezet
onderwijs is ook een Evelien hoor.”

Ik houd van actie, van een kluwen ontwarren
en een situatie oplossen.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Samen naar één plan
“Wat je wilt is dat hulp steeds
beter terechtkomt bij de
kinderen, dat er geen energie
verloren gaat aan andere zaken
dan het kind”, besluit Menno van
Leewen. “En dat we steeds meer
preventief werken, dat kinderen
22

Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs
Marianne Bomhof (Gemeente Barneveld)
en innovator Menno van Leewen
(Aspectu) waren betrokken bij een
pilotproject dat drie jaar geleden startte.
Centrale vraag: hoe kunnen we voorkomen
dat een groep kinderen met behoefte
aan hulpverlening uit de klas moet,
om naar een onderwijs- en zorgklas te
gaan? “We wilden deze kinderen in de

de hulp éérder krijgen waardoor
zwaardere zorg voorkomen kan
worden”, vult Marianne Bomhof
aan. Rehoboth Special sprak met
twee samenwerkingspartners
van de Rehobothschool over een
afgeronde én een nieuwe pilot.
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eigen klas houden en niet in een speciale
groep onderbrengen”, verduidelijkt Menno.
De pilot begon zonder nauwkeurig
uitgestippeld plan, partijen kozen voor
de aanpak ‘al doende leert men.’
Marianne Bomhof: “Wat we deden was
de expertise van jeugdhulpverleners aan
de school toevoegen. De instellingen
Karakter en Youké stationeerden ieder

voor één kind
een medewerker op de Rehobothschool.”
Het voordeel van hulpverleners in de
school bleek al snel. Menno: “Gebeurde
er iets in de klas, op het plein of wilde
een leerkracht advies, dan was die
kennis dichtbij én op tijd. Dus niet op
zaterdag praten over iets wat er op
donderdag is gebeurd, maar direct.”
De pilot was voor alle partijen zeer
leerzaam. “Het verbeterde de verbinding
met thuis, ouders en leerkrachten
waren tevreden”, constateert Marianne.
Menno: “En we hebben een onderwijsen zorgklas voorkomen..”

We wilden deze kinderen
in de eigen klas houden en niet in
een speciale groep onderbrengen.
stappen gezet. “We zijn in gesprek
gegaan met jeugdhulp buiten de school
en zorgboerderijen. Het aansluiten
daarvan is complex, maar iedereen wil
zijn steentje bijdragen”, aldus Marianne.
Lelie Zorg en Zorgboerderij Groot
Kootwijk zijn de partijen die concreet
betrokken zijn bij de nieuwe pilot.

Leefdomeinen
Eén van de belangrijkste leerpunten
is volgens Menno dat partijen hebben
ontdekt hoe je over de verschillende
leefdomeinen - zoals onderwijs, jeugdhulp en ggz - heen samenwerkt. “Nu
willen we in de nieuwe pilot verder gaan
en meer terreinen verbinden. Immers,
wat gebeurt er op de zorgboerderij,
hoe gaat de ondersteuning thuis? Zijn
ook deze partijen goed verbonden en
wordt er gewerkt vanuit één plan voor
één kind? Dat is namelijk veel gerichter
en efficiënter.” Inmiddels zijn de eerste

Kindperspectief
Hoe die verder zal verlopen? Dat is nog
niet bekend, opnieuw is gekozen voor
de aanpak om samen te ontdekken hoe
dingen beter kunnen. “We werken vanuit
echte casussen van kinderen, het kind
staat steeds centraal. Door samen te
werken leren we wat de beste oplossing
is. We laten het samen ontstaan, zo is de
oplossing van iedereen”, weet Menno.
“Organisaties hebben een sterke neiging
om dingen van bovenaf te organiseren
met afspraken en procedures, wij draaien
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het om. We werken van onderaf, vanuit
kindperspectief.”

Loslaten
Marianne is lovend over de
Rehobothschool in de afgeronde en
nieuwe pilot. “De school heeft zelf
veel initiatief getoond en stelt zich
transparant op. Je merkt vaak dat
iedereen duidelijkheid wil over ‘wie is
waar verantwoordelijk voor’, maar dat
moet je in deze processen loslaten en
over de eigen verantwoordelijkheden
heenstappen. Dat heeft de school
gedaan en dat is niet vanzelfsprekend
hoor.” Menno: “De gemeente stond
daarbij open om het samen te gaan
ontdekken in de pilot. Dat vergt moed,
vaak wil men vooraf een garantie op
resultaat. Barneveld heeft echter haar
nek uitgestoken.” Bij de nieuwe pilot
sluiten ook andere regiogemeenten aan.
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Rehoboth Onderwijs en zorg
Locatie Barneveld
Adres: Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld
Postadres: Postbus 301, 3770 AH Barneveld
T 0342 20 03 00 - E info@rehobothoz.nl
Locatie Ochten
Adres: Het Katsland 6, 4051 KA Ochten
T 0344 64 46 01 - E info@rehobothochten.nl

www.rehobothoz.nl
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