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De Partnerschapschool 

"De Partnerschapschool 
biedt de ideale vorm 
van passend ·onderwijs" 
Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere 

locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij 

met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme 

probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle 

in elk geval wel : "Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind. voor de 

overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?" 

Gepersonaliseerd onderwijs 

"Mijn directeur-bestuurder was aangenaam verrast 

toen hij een school voor schipperskinderen bezocht en 

ontdekte dat die heel goede resultaten behaalden. De 

betreffende kinderen in de 

Je loopt vooral aan tegen je onmacht om elke leerling 

te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. De goed 

gekwalificeerde leerkrachten moeten dus hun aandacht 

verdelen over vele leerlingen. Als kinderen met name 

"i/IJ liincluen met name bij kleuterleeftijd waren echter 

niet in het gebouw aanwezig, 

bij de instrumentele 

vaardigheden door hun 

ouders zouden worden 

begeleid, dan verkeren 

ze in een één-op-één

situatie en krijgen ze 

maar aan boord. Hun ouders 

krijgen geregeld een pakket 

met leerstof mee en verzorgen 

zelf de begeleiding. Dat 

cû indlrU/1li!IJlele 
vaarcligltroen door lum 
ouderil zOULkn worden 

de volle aandacht. In 

wezen een ideale vorm 

van gepersonaliseerd 

gebeurt net zo effectief als op begeleid, dan ver/teren ze 
een reguliere school. terwijl in een één-op-één-dihtaUe en 
de ouders niet bijzonder hoog lr .. •. ,I,. oUe aandachJ " en passend onderwijs. 

Van belang is dat wij het opgeleid zijn. ru l.JIJfl1 ze ut: V • 
Als leerkracht kreeg ik twee 

jaar geleden van hem de opdracht om deze werkwijze 

te gaan onderzoeken op uitvoerbaarheid binnen 

onze Stichting Scala. De reden was dat de bestaande 

lespraktijk voor leerlingen niet leidt tot hun maximale 

ontwikkeling. Daarnaast zorgt het huidig systeem voor 

een als hoog ervaren werkdruk en frustratie. Als je 

bedenkt datje les geeft op minimaal drie niveaus (en 

bij een combinatieklas op zes niveaus!) dan loop je een 

keer vast. Binnen elke niveaugroep zijn er immers ook 

weer veel verschillen. Door passend onderwijs komen 

bij de vele niveaus ook nog eens leerlingen die extra 

aandacht behoeven, dus dan wordt het onwerkbaar. 

socialiseren in de groep 

net als nu op school willen laten plaatsvinden, maar 

dat ouders worden ingeschakeld om hun kinderen te 

begeleiden bij hun ontwikkeling in allerlei vaardigheden. 

Denk bijvoorbeeld aan vakken als rekenen, spelling en 

begrijpend lezen." 

Riskant 

"Het bestuur van Scala steunde deze zienswijze en ik heb 

in 2013 ouders verzameld die mee wilden werken aan de 

'Partnerschapschool'. Maar wat bleek? Volgens de wet 

moeten leerlingen onderwijs krijgen 'onder het dak' van 

een school. In principe mogen leerlingen in Nederland 
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De Partnerschapschool 

(en nog slechts enkele andere landen ter wereld) geen 

thuisonderwijs krijgen. Overtreding hiervan zou onze 

school een boete van een ton kunnen opleveren en de 

betreffende ouders konden veroordeeld worden. We 

hebben nog overwogen om hun thuisadressen aan 

te merken als 'neven-locaties van de school', maar 

uiteindelijk vonden we dat toch geen goed idee. Het was 

overigens heel bijzonder om te ervaren dat de wetgever 

onder 'school' vooral een gebouw verstaat. Dat vind 

ik, net als het huidige schoolsysteem, heel beperkt en 

beperkend. Het is misschien 

Natuurlijk zijn er overal prima initiatieven om de 

leerkracht te ontlasten, zoals klassenassistenten of een 

leerplein. Maar we komen overal ' kapitaal' te kort. Dus 

waarom zou je de ouders, of ooms, tantes, oma's en 

opa's uitsluiten? We kennen allang het fenomeen van 

leesmoeders. Blijkbaar vinden we die capabel genoeg 

om kinderen te helpen bij het lezen. Wij breiden dit idee 

verder uit. Daarmee wordt de docent enorm ontlast, 

want er blijven minder leerlingen over in de groep aan 

wie zij haar aandacht kan en moet schenken. 

De Partnerschapschool werkt 

best wel pragmatisch om je 

onderwijs zo in te richten. 

Lekker handig, goedkoop 

en overzichtelijk om veel 

kinderen in één ruimte te 

zetten met één persoon voor 

een groep. Maar of dat het 

beste onderwijs oplevert 

voor een individu, is voor 

"Vp dü nwment 
beqRkidl zo'n 20% 
van de ouderd lwn 

hinderen op deze l11lll1iu 
voor twee tot veerUen 

wu per weeh." 

volgens het principe 'meer 

handen maken lichter werk'. De 

leerkracht zorgt ervoor dat een 

leerling het programma krijgt 

dat het beste bij hem of haar 

past. Zij observeert en coacht de 

ouders. De ouders begeleiden op 

onderdelen. Zij vinden het heel 

prettig om te kunnen bijdragen 

mij zeer de vraag. Vanwege 

die wettelijke beperking zijn wij toen begonnen in een 

leegstaand lokaal op basisschool De Bussel in Vlijmen, 

waarin een ouder haar eigen kind begeleidde. Ik was 

daar als vrijgestelde leerkracht aanwezig om waar nodig 

de ouder en de leerling te helpen. Dat aantal breidde 

geleidelijk uit. Sommige ouders kwamen speciaal voor 

één onderdeel, zoals rekenen. Op dit moment begeleidt 

zo'n 20% van de ouders hun kinderen op deze manier 

voor twee tot veertien uur per week. Naast De Bussel 

zijn er nog een aantal andere scholen gestart, of zijn we 

in een proces om tot implementatie te komen. Er zijn 

nu ongeveer 200 leerlingen actief, van de verschillende 

scholen van Scala." 

Grote opbrengst 

"Aanvankelijk dachten we dat deze aanpak vooral 

geschikt zou zijn voor kinderen die extra aandacht 

nodig hebben. Denk aan hoogbegaafde of autistische 

leerlingen. Maar uiteindelijk zijn we van mening dat 

het een meerwaarde heeft voor alle leerlingen. Vooral 

bij het aanleren van cognitieve vaardigheden hebben 

individuele begeleiding en een gepersonaliseerd 

programma meer effect. Dat kan één leerkracht nooit 

bieden aan een groep van minimaal 25 leerlingen. 

aan de ontwikkeling van hun 

kind. En leerkrachten ervaren dat het onderwijs hier 

verbeterd is voor álle leerlingen. Het lukt vrijwel altijd om 

zowel het welbevinden positief te beïnvloeden als het 

leerrendement met tientallen procenten te vergroten." 

Leerrecht 

"Mijn ideaal is dat elke leerling kan profiteren van de 

bijdrage van de ouders, indien dat wenselijk en mogelijk is. 

Als bovenschools coördinator van de Partnerschapschool 

bij stichting Scala heb ik geregeld contact met Kamerleden. 

Staatssecretaris Dekker is aan de slag gegaan om de 

mogelijkheden in Nederland te verruimen en zijn voorstel 

wordt besproken in februari. Ook in Den Hoog weet men 

heel goed dat er meer dan 15.000 kinderen helemaal niet 

naar school gaan in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Dat is voor niemand acceptabel. Het zou wat mij betreft 

vanzelfsprekend moeten zijn dat elk schoolbestuur ruimte 

krijgt om voor elke leerling een passend programma te 

kunnen maken dat het beste is voor hem of haar. Dat 

geldt zeker voor kinderen met complexe problematiek, 

die daar nu elke dag voor thuisblijven. Ik merk dat ook 

leerplichtambtenoren steeds gevoeliger worden voor het 

idee om kinderen maatwerk te leveren. Het gaat niet alleen 

meer om leerplicht moor om 'leerrecht' . 



Mijn visie is dat: elk kind het perspectief bieden dat het 

nodig heeft. Wat is er tegen dat hun eigen ouders hen 

daarbij helpen?" 

Stichting Scala is een organisatie in het primair 

onderwijs met 14 scholen in de gemeente Heusden. 

De helft van deze scholen werkt volgens het principe 

van PartnerschapschooL Schoolleiders kiezen hier 

samen met hun team bewust voor na een verkennende 

team bijeenkomst. Joris Spekle begeleidt vervolgens 

het implementatietraject dat leidt tot een prettige 

en effectieve samenwerking. Wilt u graag meer 

informatie? Kijk op www.partnerschapschool.nl. 

Joris SpekJe coördineert de Partnerschapschool 

voor Stichting Scala in Heusden (N-Br.). 

joris@partnerschapschool.nl. 
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