Impressie expertmeeting terugplaatsing naar
basisonderwijs
In juni hebben experts uit het speciaal en regulier primair onderwijs hun ervaringen uitgewisseld.
Hiervoor is Meetingworks (elektronisch vergadersysteem) gebruikt, waarbij de deelnemers in
eerste instantie hun antwoorden onafhankelijk van elkaar geven via een laptop.

Waar heb je mee te maken als een leerling van het Speciaal Onderwijs (SO)
teruggeplaatst wordt naar het regulier onderwijs?
De experts vonden unaniem de visie van de school het allerbelangrijkste als voorwaarde voor
een succesvolle terugplaatsing. Veelgenoemde punten::



visie op leven, ontwikkeling, leren



kijken naar een school die het kind kan bieden wat hij/zij nodig heeft



onderzoeken draagkracht school

Op de tweede plaats kwam het kind naar voren. Te denken valt aan


ontwikkelingsperspectief en begeleidingsbehoefte van het kind



ideeën van het kind over ontwikkelingskansen in reguliere school

De mening van en het contact met de ouders van het kind werd ook belangrijk
gevonden. Ook de mening van de andere ouders doet er volgens de experts toe.

In tabel 1 staan alle onderwerpen op een rij met daarin de gemiddelde waardering die
de experts aan de onderwerpen gaven. De spreiding zegt iets over de mate waarin ze
het met elkaar eens waren. Een kleine spreiding betekent dat de meeste experts er
hetzelfde over dachten
Tabel 1
Waardering

Spreiding

Item

_________________________________________________________________

9.3

18%

1. Visie van de school

6.5

74%

2. Kind

6.3

69%

3. Ouders

5.8

72%

4. Hoe reëel is de kans van slagen?

4.5

79%

5. Leerkracht

4.5

77%

6. Open direct contact alle betrokkenen

4.0

68%

7. Groep

3.8

61%

8. Reguliere school

3.5

57%

9. Sociaal kader

3.5

57%

10. Zorg / ondersteuning / expertise

3.3

50%

11. Speciale school

3.3

50%

12. Subjectieve gegevens zoals het gaat goed nu,

uitleggen

Wanneer is er sprake van succes? Wat vinden wij een succesvolle
terugplaatsing?
Tabel 2
Waardering

Spreiding

Item

__________________________________________________________________

9.8

9%

1. Kind is gelukkig en kan zich ontplooien naar
vermogen

9.5

19%

2. Hoog welbevinden kind

5.5

71%

3. Maatschappelijke ontwikkeling

4.5

77%

4. Welbevinden ouder(s)

3.5

57%

5. Schoolontwikkeling

3.5

57%

6. Leerkrachtontwikkeling

3.5

57%

7. Groepsontwikkeling

De experts vinden dat er sprake is van een succesvolle terugplaatsing als met name het kind
gelukkig is en zich kan ontplooien naar vermogen en als er sprake is van een hoog
welbevinden van het kind.

Er zijn antwoorden gegeven met als strekking


doorlopende ontwikkeling



kind kan doorstromen naar een passende vervolgschool/opleiding



evenwicht



kind mag zich zelf zijn en blijven



kind geaccepteerd in groep

Wanneer ouders, school, leerkracht, groep en maatschappij ook meegroeien (de
overige items) dan is er ook sprake van succes. Maar deze onderwerpen zijn meer
een ‘bijvangst”; geen voorwaarde voor een succesvolle terugplaatsing.

