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De kracht
van Aloysius

Passend onderwijs in de praktijk

Frank Toll, teamleider en secretaris examinering van het 
Vakcollege Helmond, was eerlijk gezegd “heel trots” dat 
hij zijn handtekening kon zetten onder alle negen diplo-
ma’s die de leerlingen van De Korenaer behaalden. “In 
vier jaar tijd hebben zij hun vmbo gehaald, volgens het 
programma van toetsing en afsluiting van het Vakcollege 
Helmond.”

Vakcollege Helmond en De Korenaer zetten samen de 
symbioseklas op. Locatiedirecteur Frans Brands: “Leerlin-
gen uit die klas volgen in het derde en vierde jaar bij ons 
hun theorielessen, maar gaan voor de praktijk naar het 
Vakcollege. Dat blijkt heel goed te werken. Mooi, want zo 
behalen de leerlingen een regulier vmbo-diploma.”

Handig is dat beide scholen dichtbij elkaar staan. Dat 
maakt het tochtje naar het Vakcollege voor leerlingen 
goed te doen, maar zorgt ook voor korte lijnen tussen 
docenten. Docente Anne Liebregts van De Korenaer 

Trots op geslaagden 
symbioseklas

Samenwerking Korenaer en Vakcollege Helmond 
levert leerlingen vso regulier vmbo-diploma op

De theorie op De Korenaer, beroepsgerichte lessen op het Vakcollege Helmond. 
Die combinatie bleek een succes voor negen leerlingen in het voortgezet speciaal 
onderwijs. Afgelopen juni namen zij hun vmbo-diploma in ontvangst. Dat vroeg  
om een stijlvol feestje, compleet met vervoer per limousine.

begeleidde de groep. “ Tot de herfst zorgen wij voor extra 
begeleiding en gaan mee naar het Vakcollege. Daarna gaan 
de leerlingen zelf. Het vraagt wel zelfstandigheid en  
verantwoordelijkheid van ze. Het moet wel bij jongeren 
passen.”

Iets extra’s in de rugzak
De docenten van het Vakcollege Helmond zorgen voor 
goede begeleiding en ook biedt Triade Scholing & Advies 
ondersteuning aan leerlingen en docenten. “Onze zorg-
coördinator en de mentor zitten er bovenop”, vertelt 
Frank Toll. “Het was voor onze docenten soms best wen-
nen, maar iedereen is heel gemotiveerd.”

Voordeel voor de leerlingen is dat zij goed voorbereid zijn 
op hun vervolgstap in het mbo, omdat zij op het Vakcol-
lege Helmond ook al ‘gewoon’ meedraaiden in de prak-
tijklessen. “ Vanuit het voortgezet speciaal onderwijs is 
die overgang vaak heel groot”, weet Frans. “Deze leerlin-
gen hebben iets extra’s in hun rugzak”, vindt ook Frank. 
“Ze draaien mee in reguliere beroepslessen en leren zich 
ook sociaal staande te houden. Je ziet de leerlingen in twee 
jaar groeien als persoon.” Omgekeerd kwamen er ook 
twee leerlingen van het Vakcollege Helmond naar 
De Korenaer in de symbioseklas omdat het reguliere 
vmbo te pittig bleek. “Zo kunnen we voor elkaar veel 
betekenen”, vindt Frans.

Iedereen geslaagd!
Succesfactoren voor de samenwerking: het enthousiasme 
van alle betrokkenen en een goede voorbereiding, som-
men Frans en Frank op. Zo werden ouders goed meege-
nomen in het traject, gaf Anne een presentatie aan  
docenten van het Vakcollege Helmond om meer te vertel-
len over de aanpak van De Korenaer en was er tussen  
docenten veel overleg over de aansluiting tussen theorie 
en praktijk.

Dat iedereen uit de symbioseklas geslaagd is, was natuur-
lijk een enorme opsteker. Voor de leerlingen zelf, hun  
ouders én voor alle betrokken professionals. Eén voor één 
werden de leerlingen tijdens de diploma-uitreiking in het 
zonnetje gezet door Anne en er waren lovende toespraken 
van Frans en Frank. “Ik ben echt trots op ze”, besluit 
Anne. “Alle leerlingen zijn verder gaan studeren. Die 
overstap ging makkelijker dankzij hun reguliere 
vmbo-diploma.”

Triade Scholing & Advies van Aloysius ondersteunt 
ook leerlingen en leraren van de syntheseklas,  
die nu een jaar draait op het Vakcollege Helmond.  
In de syntheseklas zitten leerlingen die twee jaar 
extra ondersteuning krijgen, voor zij instromen  
in een reguliere klas. Dit is een arrangement dat  
mogelijk gemaakt wordt door het samenwerkings-
verband voortgezet onderwijs Helmond-Peelland. 
Frans Brands en Frank Toll hopen dat er ook  
voor de symbioseklas een arrangement kan  
worden ingezet.

Ook al zie ik in mijn werk geen 
kinderen, ook ik werk voor ze.
Als hun juf of meester
zich goed voelt,
voelen onze leerlingen zich goed. 
En daar draag ik aan bij.
De kracht
van Heddy Thijssen
beleidsmedewerker HRM sector Zuid
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Onderwijsvernieuwing

‘We zijn zó blij 
dat Jasper zijn 
diploma heeft’

Anita Teunissen kan als moeder van Jasper alleen maar positief zijn over de 
symbioseklas. “Jasper zat op het Vakcollege Helmond, maar hij redde het daar 
niet. We dachten dat hij tussen wal en schip zou vallen, maar toen kon hij  
terecht in de symbioseklas. Dat ging goed, hier kreeg hij de goede begeleiding. 
Eén vaste docent voor alle theorievakken gaf rust. Hij heeft zelfs zijn vmbo-
diploma gehaald en daar zijn we zó blij mee.”

Helaas was Jasper niet bij de diploma-uitreiking, omdat hij via projectervaren 
leren (PEL) van Bijzonder Jeugdwerk in Frankrijk zat. Daar werkt Jasper mee 
op een bedrijf en hoopt – met begeleiding – meer zelfvertrouwen op te doen. 
Als het aan moeder Anita ligt hoort daar ook meer zelfreflectie bij. “Jasper wil 
graag iets gaan doen in de beveiliging. Maar als je vraagt waarom, dan kan hij 
dat niet onderbouwen. Hij wil ook graag op zichzelf gaan wonen, maar wat 
daar allemaal bij komt kijken, overziet hij nog niet denk ik.”

Hopelijk doet PEL Jasper goed. “ We blijven natuurlijk vechten voor Jasper”, 
zegt Anita. “Dankzij zijn vmbo-diploma staat de deur open voor hem. We 
hopen dat hij er iets mee doet, maar hij heeft nu tenminste de mogelijkheid 
om een vervolgstap te zetten. Dat was zonder de symbioseklas niet gelukt.”

Voor Jasper was symbioseklas 
de goede route

Er zijn meer samenwerkingsvormen tussen regulier en speciaal 
(voortgezet) onderwijs in de regio Zuid. Zo werken Aloysiusschool 
De Ortolaan in Heythuysen en Sint Ursula in Heythuysen en Horn al 
langer samen via syntheseklassen. 

Aanvankelijk kregen de leerlingen uit het voortgezet speciaal onder-
wijs les op Sint Ursula, inmiddels zijn de leerlingen ingeschreven bij 
de reguliere school en komen experts van De Ortolaan op Sint Ursula 
ondersteunen. Er is dus extra begeleiding.


