
 

                         

                      

 

                      Mijn kind gaat naar het VSO, wat houdt dat in? 

 

 

 

 

                                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs  

 

De leeftijd waarop de leerlingen op de basisschool overgaan naar het 
voortgezet onderwijs, is op het speciaal onderwijs ook van toepassing.  

Het VSO bestaat uit reguliere leergroepen, schakel leergroepen en een 
belevingsgroep leergroep. 

VSO 1 leeftijd 12-14 jaar       

VSO 2 leeftijd 14-16 jaar        

VSO 3 leeftijd 16-18 jaar         

VSO-schakel en VSOB leeftijd 12-18 jaar 

In VSO-groepen leren leerlingen de sociaal emotionele en cognitieve 
vaardigheden.  

De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds 
belangrijker.   

Het leerprogramma binnen het VSO is opgebouwd rond de domeinen wonen, 
werken, vrije tijd en burgerschap. 

Een belangrijk verschil tussen het SO en VSO is dat de leerlingen les krijgen van 
meerdere leerkrachten en leerwerkmeesters. 

Vanaf het moment dat de leerling in het VSO start, werken we aan het OPP, 
om te komen tot de juiste uitstroom en werkplek. 

 

                             



 

De VSO is in fasen opgedeeld:  

fase 1.1 en 1.2 / fase 2 / fase 3.1 en 3.2 

In fase 1 maken leerlingen kennis met de sectoren: Land & Tuinbouw, Zorg & 
Welzijn, Techniek en Economie. Iedere module wordt doelmatig aangeboden 
en wordt bijgehouden op een registratieformulier. De modules worden 
gegeven o.l.v. LeerWerkMeesters (LWM) in groepjes van gemiddeld 6 
leerlingen. Dit houdt in dat de leerling buiten de klas les krijgt van een 
leerwerkmeester. Naast de vaardigheden wordt er gewerkt aan 
arbeidscompetenties. In de loop van de schoolloopbaan van de leerling komen 
daar steeds meer competenties bij. In fase 1.2 wordt er gestart met de 
Begeleide Interne Stage (BIS). 

Fase 2 is gericht op het verdiepen en uitbreiden van de vaardigheden en 
competenties binnen de sectoren zoals aangeboden in fase 1. Naast het 
toepassen van het geleerde tijdens de module, wordt ook gestart met de 
Begeleide Externe Stage (BES). Dit zal 1 dag in de week buiten de school onder 
begeleiding van een leerwerkmeester plaatsvinden.  
Tijdens fase 3.1 (15-16-17 jaar) komt de keuze voor het uitstroomprofiel en 
gaat de leerling 2 dagen op Begeleide Externe Stage (BES). Tijdens fase 3.2 (17-
18 jaar) gaat de leerling 3 dagen op Zelfstandig Externe Stage (ZES) in zijn 
uitstroomsector. Gedurende al de stages wordt er gewerkt aan de 
arbeidscompetenties. 
Middels een arbeidsinteressetest en assessment in combinatie met ouder 
gesprekken, leerling gesprekken en overlegmomenten binnen SINNE, vindt er 
afstemming over de keuze plaats. 
 

Naast aandacht voor leerrendement op de kernvakken, taal en rekenen, komt 
de focus te liggen op het verwerven van op toekomst gerichte vaardigheden. 

 

  

 

 

 



 

Het praktische lesaanbod 

Binnen het VSO wordt gewerkt aan de praktische- en theoretische 
vaardigheden. 

Theoretische aanbod: Nederlandse taal en communicatie, Rekenen/wiskunde, 
Mens, Natuur en Techniek, Culturele oriëntatie en creatieve expressie, 
Bewegen en Sport . 

  
Fase 1.1.  Fase 1.2  Fase 2  Fase 3.1  Fase 3.2  

12-13 jaar  
  

13-14 jaar  14-15 jaar    15-16-17          
jaar  

17-18 jaar  

20% praktijk  
  

20% praktijk  40% praktijk  60% praktijk  80% praktijk  

80% theorie  
  

80% theorie  60% theorie  40% theorie  20% theorie  

Oriëntatie op 
alle sectoren  

Oriëntatie 
op alle 

sectoren  

Verdieping 
alle 

sectoren  

Twee keuze 
sectoren  

Eén uitstroom 
sector  

Geen stage  Geen stage  Interne 
stage  

Externe stage  Externe stage  
Uitstroomstage  

  
 
 

                                       
                                                                                          

  



 
Het praktijkaanbod (praktische vaardigheden) wordt gegeven binnen 4 
sectoren,  
die weer onderverdeeld zijn in modules:  
 

• Sector: Consumptief:  
-werken in keuken 
-werken in catering 

  
• Sector: Dienstverlening: 

-werken in repro 
-werken in magazijn 
-werken in linnenkamer 
-werken in het huishouden/schoonmaken  

  
• Sector: Techniek:  

-werken in productie 
-algemene techniek  
-werken met computers/multimedia 
-werken met hout 

  
• Sector: Groen: -werken in de tuin/tuinonderhoud 

 
• Sector: Ambachtelijk werk: - werken in het atelier 
 

  
 

 
                             



 

 

Arbeidsoriëntatie 

Zedemo is een vaste leerlijn die wordt aangeboden op locatie.  

Zedemo traint basis handvaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en 
het verrichten van arbeid. Ook vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, 
concentratie en taakgerichtheid die nodig zijn op werkplekken worden 
getraind. Samen werken, verantwoordelijkheid en hulpvraag stellen komen 
ook aanbod  

TOTA: arbeidsinteressetest is een instrument om leerlingen keuzes te kunnen 
laten maken m.b.t. wonen, werken en vrije tijd. Voor uitstroom A1 en D3. 

 

Stages 

In fase 1.1 en 1.2 doen leerlingen taken binnen de school (BIS). 
Fase 2 Begeleide Externe Stage (BES). 
Fase 3.1 uitbreiding Begeleide Externe Stage (BES). 
Fase 3.2 Zelfstandige Externe Stage (ZES) op uitstroom. 
 
Arbeids Trainings Centrum (ATC) 
Gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling is er de mogelijkheid om 
te oefenen met de arbeidscompetenties in het Arbeids Trainings Centrum 
(ATC). Binnen de veilige setting van de school werken leerlingen aan hun 
competenties en vaardigheden mogelijkheid  binnen de school. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Portfolio 

In VSO 1 wordt begonnen met een portfolio. De leerling is eigenaar van het 
portfolio. Dit is het zogenaamde productportfolio. Alles waar de leerling trots 
op is, waarvan hij/zij vindt dat een ander dit mag zien, kan in het portfolio. 
Voor de zomervakantie krijgt de leerling zijn/haar portfolio mee naar huis en 
zorgt ervoor dat hij/zij deze na de zomervakantie weer mee neemt naar 
school. 

 

Als de leerling van school gaat is hij/zij eigenaar van zijn/haar portfolio en kan 
dan zelf bepalen wat in zijn/haar portfolio blijft. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

Ouder contactmomenten                                                           

In september/oktober is er voor ouders een kennismakingsavond met de 
manier van werken binnen het VSO van Sinne.  

De OPP gesprekken worden gehouden in september – januari – juni  

Voor uitstroom leerlingen Profiel 4 (A1) en Profiel 3 (D3) volgt erop 16 jarige 
leeftijd een assessment, Zedemo uitslag en uitslag Totatest (arbeidsinteresse 
test) . 16,1 jr PO-onderzoek + transitieplan.  

Voor uitstroom leerlingen Profiel 2 (D2) en Profiel 1 (D1): vanaf 17 jaar volgt er 
met de stage-coach een gesprek en wordt er gekeken naar een passend 
stage(plaatsing)traject. 

Uitstroomgesprek vindt plaats zodra de leerling 17,6 jaar is. Wajong uitkering 
moet worden aangevraagd door ouders, zij kunnen hierbij hulp krijgen van de 
stagecoach. De leerling verlaat Sinne op zijn/haar 18e verjaardag. 

 

Uitstroomniveau’s 

Profiel  4 (A1) regulier bedrijf/sociale werkvoorziening /arbeid 

Profiel 3 (D3) dagbesteding, arbeidsmatig / beschut werk 

Profiel 2 (D2) dagbesteding, activiteiten gericht 

Profiel 1 (D1) dagbesteding, belevingsgericht                                      

 

 

 

 

 



 

                                                
 

Praktische informatie 

Schooltijden zijn van 8.30 - 14.15 

VSO 1,2 en 3 leerlingen wachten buiten op het plein met de pleinwacht tot het 
8.30 is. 

Mobiele telefoon, Ipad en andere digitale middelen worden bij binnenkomst in 
de kluis gelegd. 

Wij zijn een rookvrije school 

Afkortingen 

VSO: voortgezet Speciaal Onderwijs 

OPP: Ontwikkelingsperspectief  

LWM: LeerWerkMeester 

BIS: Begeleide Interne Stage 

BES: Begeleide Externe Stage 

ZES: Zelfstandige Externe Stage 

 

Voor verder informatie verwijzen wij u naar de website van Sinne 
www.sinnesneek.nl  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


