SBO ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN
VOOR KLEUTERGROEPEN

Risicokleuters
welkom!
TEKST RONALD BUITELAAR ILLUSTRATIE CHRIS VERSTEEG

Onder de noodgedwongen
thuiszitters zijn er bijna drie keer
zoveel 5-jarige kleuters als oudere
basisschoolleerlingen. Rotterdamse
kleuterleerkrachten worstelen
daarbij ook met een openstapeling
van problemen rondom de kleuters
die wél naar school gaan: grote
niveauverschillen in te volle
klassen, te schoolse eisen en een
forse opvoedingsproblematiek.

In maart stemden de Rotterdamse schoolbesturen
daarom in met een voorstel om jonge risicokinderen
al vanaf vier jaar toe te laten tot het speciaal basisonderwijs (sbo). Tot op heden kunnen kleuters namelijk alleen naar het sbo als ze 5,5 jaar zijn en over
een toelaatbaarheidsverklaring beschikken. Het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
(PPO) Rotterdam zal nu, samen met de Rotterdamse sbo scholen, een verdere uitwerking geven aan
het besluit van de schoolbesturen. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij: de mogelijkheid tot terugplaatsing in het regulier basisonderwijs.
In oktober besteedde het ROM al aandacht aan de
werkdruk onder kleuterleerkrachten in het artikel
Kleuters in de verdrukking. Voor deze editie vroeg
het ROM twee sbo-scholen naar hun plannen.
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DE BOEI:
VARIAGROEP
Lisette de Roo is zowel directeur van sbo De Boei als van
basisschool Dr. Martin Luther Kingschool. De scholen delen
een gebouw in de wijk Prins Alexander. De school start
komend jaar met een variant die geen sbo-kleuterklas
is, maar een tussenvorm tussen speciaal en regulier
basisonderwijs: ‘Wij waren al bezig om een soort variagroep
te starten voor kinderen die overal tussen vallen. Bij het
medisch kinderdagverblijf zijn ze klaar. In een grote, reguliere
kleutergroep sneeuwen ze onder. Het risico op thuiszitten is
daarom reëel. De variagroep gaat een groep worden met zo’n
dertien/veertien leerlingen en krijgt een ervaren leerkracht.

WAAROM SBO-GROEPEN
VOOR KLEUTERS?
Na plaatsing willen we onderzoeken in welke setting kinderen
het beste tot hun recht komen. Dat kan doorstroming in
een reguliere groep zijn, maar ook is het mogelijk dat het
kind beter op zijn plaats is in het sbo of eventueel cluster
4. Het principe van de variagroep is te vergelijken met de
schakelklas voor opvang van nieuwkomers. Kinderen kunnen
er korte of langere tijd verblijven. De groep sluit ook goed
aan bij hoe het nu al op onze school gaat. We zitten in één
gebouw en kinderen spelen met elkaar op het schoolplein.
Ook komt het voor dat sbo-leerlingen in een reguliere groep
rekenen of leerlingen uit een reguliere groep voor iets naar
het sbo gaan.’



•	Het aantal sbo-leerlingen daalde tot 2014 en
neemt sindsdien weer toe.

‘De variagroep is een
soort schakelklas’

HELDRINGSCHOOL:
NIEUWE KLEUTERGROEP AL BIJNA VOL
Mariëtte Vink is directeur van de Heldringschool, een sbo
school in de wijk Hillesluis. Mariëtte is blij met de verruimde
mogelijkheden en de vrijheid die ze van PPO Rotterdam
krijgt om zelf met voorstellen te komen: ‘We starten na de
zomervakantie met zo’n tien tot twaalf leerlingen. Om een
idee te geven van de noodzaak, die groep zit nu al bijna
vol! Een behandelgroep gaat het niet worden. Daar hebben
we cluster 4 voor. Wij hebben een groep voor ogen die
net tussen wal en schip dreigt te vallen. Deze groep krijgt
een stevige, ervaren leerkracht en ondersteuning door een
onderwijsassistente. Via schoolmaatschappelijk werk willen
we betrokkenheid van ouders bevorderen, zodat school
en thuis meer met elkaar verbonden worden. De toelating
is dit jaar nog volledig via PPO Rotterdam, maar gaat in
de toekomst net als voor de rest van onze school via een
toelaatbaarheidsverklaring. Hoewel de ervaring leert dat
er van terugstroom naar het reguliere basisonderwijs niet
vaak sprake zal zijn, willen we wel intensiever overleg met
intern begeleiders van basisscholen over deze kleuters.
In lijn daarmee vinden we ook de ontwikkeling van een
expertisecentrum belangrijk. We hebben eerder gemerkt dat
een informatieve bijeenkomst hier op school voor scholen
in de wijk een succes was. Daar willen we op verder bouwen
zodat we nog meer samen kunnen optrekken.’

VOL

•	De kleuterafdelingen op cluster-4 en zml-scholen
zitten vol.

•	Ongeveer een kwart van de thuiszitters is jonger
dan 5,5 jaar.

Meer info lees je op: tinyurl.com/sbokleuters.
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