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1) 
 
Speciaal Onderwijs 

 
a) 

Leerlingen met autisme / ontwikkelingsstoornissen hebben gebrek aan centrale 
coherentie (samenhang zien).  
Hierdoor pikken ze niet altijd even snel nieuwe vaardigheden en interesses op. Zo ook 
voor omgaan met en invullen van vrije tijd en/of in combinatie met ontspanning. Een van 
de doelen van de vrije tijd van de mens is ontspanning. 
De bedoeling daarbij is dat de mens zelf kan kiezen en bepalen wat hij of zij gaat doen 
om dat doel te bereiken.  
Voor onze leerlingen is bovenstaande niet/bijna nooit vanzelfsprekend.  
Het aanleren van vrijetijdsvaardigheden, het verduidelijken van keuzes en activiteiten en 
het aanleren van sociale regels zijn noodzakelijk om vrije tijd voor de leerlingen 
aangenaam te maken. Onze school leert dit (onder andere) aan door het waarborgen 
van belonings- en ontspanningsmomenten in het onderwijsprogramma. Dit wordt 
concreet gemaakt in het rooster. Daarnaast gaan wij flexibel om met toepassing en/of 
inzet van de  momenten. 

Visie 

De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn onze uitgangspunten en het 
onderwijsprogramma is op maat. De leerlingen richten zich buiten bv de didactische 
vakken mede op het verbeteren van de communicatieve- sociale-, gedrags- en 
dagelijkse levensvaardigheden.  
De school heeft haar onderwijsprogramma afgestemd op autisme en andere ontwikkeling 
en gedragproblematieken. (autistisch spectrum stoornissen = ASS) 
 

b) Hoe werkt dit in de praktijk? 

Leerlingen met ASS leren beter en raken minder snel verward wanneer de informatie 
zowel visueel als verbaal wordt gegeven.  

Ten eerste zorgen wij ervoor dat het doen en laten in de klas zo gestructureerd is dat het 
lesprogramma voor de leerling heel voorspelbaar is.  
Voor leerlingen met ASS moet het lesgeven aansluiting weten te vinden bij wat ze nodig 
hebben: veel structuur en een directe (sturende: doe dit, doe het zo etc.) 
onderwijsomgeving. Alleen op deze manier krijgen leerlingen de mogelijkheid om 
activiteiten te voorspellen, waardoor het gedrag van de leerlingen verbeteringen zal 
vertonen. 

Voor wat betreft de structuur, afgestemd op de onderwijsbehoefte :  
  Structuur in tijd (dagindeling, volgorde van taken en  
   lesindeling, bezigheden, ontspanning, aansturen van werktempo)  
  Structuur in ruimte  
   (eigen werkplek, prikkelarme omgeving, iedere activiteit zijn 
    eigen plek)  
  Structuur in 'regels'  
   (roosters, regels, looproutes, wijzigingen, beloning, straf)  
  Structuur in taken  
   (omgang met materiaal, stappenplan, werken naar   
   zichtbaar eindproduct)  
  Structuur in omgeving  
   (houding, duidelijk, voorspelbaar, consequent, neutraal)  
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In het aanbieden van structuur aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen is het 
bijzonder belangrijk dit niet alleen verbaal te doen. Zo visualiseren wij (digitaal of bv op 
schrift)  wat er gevraagd wordt als dat nodig is. Wij gebruiken korte duidelijke en zo 
concreet mogelijke zinnen. Wij herhalen desnoods de boodschap nog eens op dezelfde 
manier en geven tijd en ruimte om de informatie rustig te verwerken.  
Wij wijzen daarbij, indien nodig, naar een voorwerp dat bedoeld wordt (bijv. 
pictogrammen kunnen ter ondersteuning gebruikt worden). 
Ook vinden wij het  belangrijk om bij de kern te blijven, dus geen varianten of uitweiding 
doen. 
Wij verkleinen bv taken, maken ze eenvoudig, eenduidig en eenvormig. 

Indien een prikkelarme omgeving gewenst is, dan is er de mogelijkheid een tussenschot 
te plaatsen zodat de leerling een aparte ‘eigen werkplek’ heeft in de klas.  
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2) 
 

Belonings- en ontspanningsmomenten binnen het speciaal onderwijs 

 
a) Waarom 

Beloning- en ontspanningsmomenten zijn een belangrijk element binnen het 
onderwijsprogramma. 

Veel leerlingen lopen voortdurend op hun tenen en zitten daardoor sneller aan hun 
emotionele en/of fysieke grenzen. Het inbouwen van gestructureerde beloning- en 
ontspanningsmomenten zijn daarom van wezenlijk belang. Zo wordt visueel en duidelijk 
in het rooster wanneer er groepsgewijs en/of individueel een ‘rustmoment’ geaccepteerd 
wordt en/of nodig is voor de leerling. Soms werken leerlingen werken als een soort 
motivatierichtpunt hier naar toe. De leerkracht mag binnen het gestelde rooster extra 
ruimte nemen om in te kunnen (en mogen) gaan op o.a. de emotionele gesteldheid van 
de individuele leerling op dat moment. Onze ervaring is dat dit een positieve invloed 
heeft op het leerproces, sociale vaardigheden en motivatie. 

Bij emotionele ‘onstabiliteit’ is een belonings- en/of ontspanningsmoment van belang om 
de leerling kort na het moment weer op het spoor van het ‘leren’ te hebben en/of te 
krijgen.  

Daarnaast is het zicht op de maximale fysieke en/of cognitieve spanningsboog van 
belang. De leerling kan fysiek moe worden van het ‘stil’ moeten zitten en werken op een 
plaats. Dan is het gewenst dat de leerkracht het ritme onderbreekt voor een 
ontspanningsmoment. De informatieverwerking van leerlingen binnen het autistisch 
spectrum verloopt vaak trager dan bij anderen en kost daarom erg veel energie. Wij 
hebben deze behoefte steeds in beeld binnen de gestelde doelen. Niet elk moment kan 
in deze echter exact vastgesteld worden. Onvoorziene gebeurtenissen zijn mede 
bepalend voor de aanpak. 

 

b) Doelgroep 

Elke leerling komt in principe in aanmerking voor dit onderwijs. Dit is dus afhankelijk van 
de onderwijsbehoefte. Dit volgens de procedure in overeenstemming met leerling en 
ouder(s)/verzorgende(n) en vastgesteld in het handeling/ontwikkelingsplan. Het  middel 
kan schoolbreed ingezet worden en dat is net voor de pauze. Het doel is om de 
overgang van lestijd naar pauze meer harmonisch te laten verlopen. Leerlingen gaan 
vanuit een lessituatie over in een vrije situatie, hier bewerkstelligt het ontspanning- 
beloningsmoment  de overgang naar een pauze waarbij de leerlingen dus leren om te 
kunnen gaan met deze schakeling. Indien leerlingen deze onderwijsbehoefte niet (meer) 
nodig hebben dan zal het rooster hier niet (meer) in voorzien.  
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c) Tijdsduur 

Hoelang een leerling en/of groep werkt aan een doel is gerelateerd aan de 
onderwijsmogelijkheden van elk individu. Dit wordt met leerling en ouder(s) in overleg en 
na goedkeuring vastgesteld in het handelingsplan/ontwikkelingsplan. Onze zorgstructuur 
van de school voorziet in tussenevaluaties (en eventuele bijstelling) en eindevaluaties. 
Naast het bijhouden van de resultaten door de leerkracht blijft de commissie van 
begeleiding de vorderingen volgen.   

In het reguliere rooster wordt gewerkt in drie perioden verdeeld over het schooljaar.  

 

d) Meting 

Volgens de cyclische procedure van de leerlingenzorg worden de doelen geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld.  
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3) 
 
Invloed op het handelingsplan/ontwikkelingsplan 

 
a) Onderbouwing 

In het handelingsplan/ontwikkelingsplan worden op individuele en op groepsbasis de 
onderwijsdoelen geformuleerd. Hier wordt het ontwikkelingsperspectief aangegeven, net 
als met andere leerlijnen.  

De onderwijsbehoefte is per leerling verschillend. Zo kan het zijn dat de ene leerling 
langer aan de doelen werkt dan anderen. Indien na inschaling blijkt dat 75% of meer van 
de klas eenzelfde onderwijsbehoefte heeft dan kan men overgaan tot een groepsplan. 
De lijn van het werken is nauw verbonden met de leerlijn ‘leren leren’. Dit omdat in deze 
lijn zichtbaar is en wordt hoever de leerling is in bv. taakaanpak, hulp vragen/uitgestelde 
aandacht, zelfstandig (door) werken, samenwerken, reflectie op werk. Indien hier ruimte 
nodig is tot ontspanning- en beloningsmomenten dan zal dit zichtbaar worden in het 
individuele rooster. Bij geen of minder behoefte heeft aan ontspanning of 
beloningsmomenten dan zal het niet geroosterd worden. Zo wordt de individuele 
leerontwikkeling afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte en daarmee op de 
nodige onderwijstijd. 

 

b) Onderwijsdoelen 

De leerling leert:   (onderwijsbehoefte) 

- dat inspanning afgewisseld moet/kan worden met ontspanning 
 
Doelomschrijving:  
ik kan inspanningsmomenten afwisselen met ontspanningsmomenten. 
 

- dat een beloning en/of ontspanning bij kan dragen tot betere prestaties 
 
Doelomschrijving:  
ik presteer beter door planning van een beloning en/of ontspanningsmoment. 
  

- zijn eigen spanningsboog te her- en erkennen 
 
Doelomschrijving:  
ik weet wat een fysieke en cognitieve spanningsboog is en wat mijn eigen 
spanningsboog is. 
 

- wat ‘loon naar werken’ is   
 
Doelomschrijving:  
ik weet dat werken loont 
 

- vrijetijdsvaardigheden  
 
Doelomschrijving:  
ik kan omgaan met en weet wat vrijetijdsvaardigheden zijn. 
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- keuzen te maken 
 
Doelomschrijving:  
ik kan keuzes maken in vrijetijdsindeling. 
 

- activiteiten te kiezen 
 
Doelomschrijving:  
ik weet wat vrijetijdsactiviteiten zijn en kan vrijetijdsactiviteiten kiezen. 
 

- De overgang van lestijd naar een pauze 
 
Doelomschrijving: 
Ik weet wat voor mij de beste vorm is om van lestijd naar pauze over te gaan. 
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