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Schoolondersteuningsprofiel Maurice Maeterlinckschool- SO/VSO/AB  
De Maurice Maeterlinckschool in Delft is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor 
leerlingen met een lichamelijke handicap, meervoudige handicap of een langdurige ziekte. De 
Maurice Maeterlinckschool is onderdeel van Stichting RESPONZ. De school biedt speciaal 
onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar met een lichamelijke handicap (LG) of langdurige ziekte 
(LZK). Aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige handicap (MG of EMG) tussen de 4 en 
18 jaar biedt de school zowel speciaal als voortgezet speciaal onderwijs. De ambulante dienst 
van de school begeleidt leerlingen met een lichamelijke handicap, meervoudige handicap of 
langdurige ziekte van 4 tot 30+ jaar die onderwijs volgen in het regulier primair of voortgezet 
onderwijs en het MBO. Vrijwel alle leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool komen in 
aanmerking voor revalidatiebehandeling en hebben onder schooltijd therapie. De school werkt 
daarvoor intensief samen met Sophia Revalidatie, onder één dak. Onderwijs, zorg, begeleiding 
en therapie worden geïntegreerd aangeboden. Alle leerlingen volgen onderwijs in hetzelfde 
gebouw. Vanwege de zeer uiteenlopende leerling kenmerken en onderwijsbehoeften kent de 
school verschillende afdelingen met daarbinnen verschillende niveaus. Leerlingen hebben 
allemaal een individueel plan, waarin doelen op het gebied van onderwijs én revalidatie/zorg 
(indien van toepassing) zijn opgenomen. De leerlingen zijn van 9.00-15.30 op school, met 
uitzondering van de woensdag. Dan zijn de leerlingen om 12.45 uur vrij. Leerlingen jonger dan 
acht jaar zijn daarnaast op vrijdag om 12.30 uur vrij. Doel van het onderwijs van de Maurice 
Maeterlinckschool is om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig 
mogelijk functioneren op het gebied van wonen, arbeid/dagactiviteitencentrum en 
vrijetijdsbesteding.  
 
Beschrijving van de doelgroep (instroom, toelating en uitstroom)  
De doelgroep van de Maurice Maeterlinckschool zijn leerlingen met een lichamelijke handicap 
(LG), een langdurige ziekte (LZK), een meervoudige handicap (MG) of ernstig meervoudige 
handicap (EMG). Leerlingen met een lichamelijke handicap hebben allerlei motorische 
problemen. Ook niet aangeboren hersenletsel (NAH) valt hieronder. Leerlingen met een 
langdurige ziekte hebben bijvoorbeeld diabetes, epilepsie, reuma of psychosomatische 
klachten. Ook alle vormen van kanker, waarbij de behandeling intensief en langdurig is vallen 
onder de doelgroep LZK. Een meervoudige handicap houdt in dat leerlingen naast een 
lichamelijke handicap ook een verstandelijke beperking hebben. De meeste leerlingen die 
onderwijs volgen op de Maurice Maeterlinckschool zijn ingestroomd vanuit een therapeutische 
peutergroep (TPG) of een kinderdagcentrum (KDC). Een aantal leerlingen (vaak met een LG 
of LZK-indicatie) stroomt in vanuit het regulier onderwijs, wanneer blijkt dat de ondersteuning 
door ambulante begeleiding niet voldoende is. Het voedingsgebied van de Maurice 
Maeterlinckschool is groot. 
 
Leerlingen zijn afkomstig uit bijvoorbeeld Delft, Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Lansingerland, 
Westland en Hoek van Holland. Toelating* tot de Maurice Maeterlinckschool is mogelijk met 
een cluster 3 LG, LZK of MG indicatie*. Na de aanmelding bij de school start de interne 
procedure van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. Deze commissie bestaat 
uit de zorgcoördinator, orthopedagoog, revalidatiearts, maatschappelijk werkende en 
leerkracht interne begeleiding. Een indicatie voor cluster 3 MG, LG of LZK is een voorwaarde 
voor aanname van de leerling. De commissie kijkt bij bespreking van een aanmelding vooral 
naar de hulpvraag van de leerling en de mogelijkheden van de school. Bij de bespreking van 
een aanmelding neemt de CvB de onderstaande zaken als uitgangspunt:  
- De school kan de medische zorg en onderwijsondersteuning bieden die de leerling nodig 
heeft;  
- De leerling is in communicatieve en cognitieve zin bereikbaar voor onderwijs (een kind in 
coma is bijvoorbeeld in communicatieve zin niet bereikbaar voor onderwijs).  
- Eventueel problematisch gedrag is aanvaardbaar voor de groep, leerlingen en medewerkers 
en is beïnvloedbaar;  



- De leerling kan op verantwoorde wijze functioneren binnen het gebouw. 
 
 
In principe zijn alle leerlingen met een cluster 3 MG, LG of LZK indicatie plaatsbaar op de 
Maurice Maeterlinckschool. Soms blijkt dat een andere onderwijsplek beter zal zijn voor de 
leerling. De Maurice Maeterlinckschool start dan de procedure om de leerlingen op een 
passende plek te krijgen. Sommige leerlingen kunnen op een bepaald moment terug naar het 
regulier onderwijs. De Maurice Maeterlinckschool heeft als criterium voor terugplaatsing dat 
een leerling niet meer voldoet aan de criteria voor (her)indicatie. Een leerling is bijvoorbeeld 
genezen, of de leerling behoort niet meer tot de zwakst presterende leerlingen maar presteert 
minimaal gemiddeld. Vaak maken leerlingen niet in één keer de overstap naar het regulier 
onderwijs. De leerling gaat dan bijvoorbeeld eerst twee dagdelen naar de reguliere school, dit 
wordt vervolgens geleidelijk opgebouwd.  
Soms worden leerlingen met een indicatie teruggeplaatst naar het regulier onderwijs. Dan 
wordt reguliere ambulante begeleiding ingezet (de rugzak). Leerlingen van de Maurice 
Maeterlinckschool stromen uit in veel verschillende richtingen. Bijvoorbeeld een reguliere 
school voor VO, een andere school voor VSO, een dagactiviteitencentrum of een 
kinderdagcentrum. In het schooljaar 2010-2011 zijn in totaal 11 leerlingen uitgestroomd. Eén 
naar het regulier basisonderwijs, 1 naar een SBO, 3 naar VSO LG, 2 naar VSO ZML, 2 naar 
een activiteitencentrum, 1 naar een dagcentrum voor volwassenen en 1 naar een andere 
organisatie. 
 
Huidige populatie  
Op 1 oktober 2011 volgden in totaal 138 leerlingen op onderwijs op de Maurice 
Maeterlinckschool. Daarvan volgden 98 leerlingen onderwijs binnen het SO en 40 binnen het 
VSO.  
 
Onderwijsaanbod en -organisatie  
De Maurice Maeterlinckschool biedt speciale ondersteuning aan leerlingen, die door hun 
beperking niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. De school heeft drie 
verschillende afdelingen, met daarbinnen verschillende niveaus. Alle groepen hebben een 
groepsplan en alle leerlingen hebben een individueel handelingsplan. Hieronder volgt 
allereerst een uitwerking van de plannen, vervolgens de basis van de groepssamenstelling en 
tenslotte een korte beschrijving van het onderwijs per afdeling en de gebruikte methodes.  
Iedere leerling heeft een individueel plan. Onderdelen van dit plan zijn:  
- Een startdocument, met daarin o.a. een beschrijving van het diagnostisch beeld, de 
beginsituatie, de competenties van de leerling op verschillende domeinen (o.a. motorisch, 
leergebiedspecifiek, sociaal emotioneel en communicatief) en een beschrijving van de 
gezinssituatie. Op grond van deze gegevens geeft de CvB in dit document een advies voor het 
profiel (niveau) van de leerling.  
- Een handelingsplan, met daarin de doelen waar het klassenteam het komende half jaar aan 
werkt.  
- Een interdisciplinair verslag wordt opgesteld per schooljaar. In dit verslag wordt allerlei 
informatie opgenomen, zoals bijvoorbeeld de medische situatie, medicijngebruik, hulpvraag 
van ouders, belemmerende en ondersteunende factoren, hulpmiddelen die de leerling 
gebruikt, etc. Op grond van de situatie en behoeften van de leerling worden per discipline 
acties en doelen vastgesteld.  
 
De orthopedagoog en IB-er volgen, samen met het klassenteam, de voortgang van het 
handelingsplan. De zorgcoördinator van de school is de intermediair tussen de ouders, 
onderwijsmedewerkers en de revalidatiemedewerkers bij het opstellen en uitvoeren van het 
interdisciplinaire plan.  Alle groepen hebben een groepsplan. In dit groepsplan staat een 
overzicht van de te bereiken doelen voor de verschillende vakgebieden, op basis van het 
schoolplan. De Maurice Maeterlinckschool kent geen indeling in schooljaren, gebaseerd op 
leerstof. Daarvoor is de ontwikkeling van de leerlingen te verschillend. De groepen zijn 
samengesteld op basis van leeftijd en belevingswereld, het ontwikkelingsniveau van de leerling 
en de speciale zorg die de leerling eventueel nodig heeft. Als een leerling op de Maurice 
Maeterlinckschool komt, wordt hij altijd in het hoogst mogelijke niveau geplaatst. 
De landelijke norm voor een MG groep is 7 leerlingen, voor een LG/LZK groep is de landelijke 
norm 12 leerlingen. De groepsgrootte varieert op de Maurice Maeterlinckschool van 6 tot 14 
leerlingen. De EMG-groepen zijn kleiner dan de landelijke norm, omdat deze leerlingen meer 



zorg en aandacht nodig hebben. Als consequentie hiervan zijn de LG/LZK-groepen groter dan 
de landelijke norm. De school is verdeeld in drie afdelingen, met daarbinnen verschillende 
profielen. Op de afdeling SO LG en LZK (mytyl) wordt speciaal onderwijs geboden aan 
leerlingen van 4-13 jaar met een lichamelijke handicap (LG) of langdurige ziekte (LZK). Deze 
afdeling werkt volgens de kerndoelen speciaal onderwijs en heeft twee niveaus, de 
zogenoemde profielen.  
- In profiel 1 zitten leerlingen met een normale tot beneden gemiddelde intelligentie (IQ>70), 
soms hebben deze leerlingen een geringe leerachterstand. Er wordt gestreefd naar een 
eindniveau van groep 6 tot en met groep 8 van de basisschool.  
- In profiel 2 zitten moeilijk lerende leerlingen. Het eindniveau van deze leerlingen is 
vergelijkbaar met minimaal groep 4 van het regulier basisonderwijs en zo mogelijk groep 5 of 
6.  
 
Leerlingen uit profiel 1 en 2 stromen meestal uit naar voortgezet speciaal onderwijs voor LG en 
LZK, regulier voortgezet onderwijs of het Praktijkonderwijs. Wanneer de leerling nog een 
indicatie heeft, wordt hierbij ambulante begeleiding geboden. Als de indicatie niet wordt 
verlengd, kan nog een jaar terugplaatsings- ambulante begeleiding (TAB) worden geboden. 
Op de afdeling SO MG (tyltyl) wordt speciaal onderwijs geboden aan leerlingen van 4-13 jaar 
met een (ernstig) meervoudige handicap. De meeste leerlingen hebben een lichamelijke 
handicap en daarnaast een verstandelijke beperking (IQ<70). De afdeling werkt met de 
Plancius leerlijnen* en de kerndoelen voor zeer moeilijk lerende/meervoudig gehandicapten 
(ZML/MG).  
 
De afdeling heeft drie profielen.  
- Leerlingen in profiel 3 hebben veelal een lichte verstandelijke beperking. Het streven is dat 
deze leerlingen op 12/13jarige leeftijd niveau 8 van de ZML leerlijnen* hebben behaald. Dit 
niveau ligt tussen halverwege groep 3 en eind groep 4 van het regulier basisonderwijs. Op 
sommige vakgebieden halen leerlingen soms een hoger niveau.  
 
Deze leerlingen stromen uit naar het VSO of het Praktijkonderwijs.  
- Leerlingen in profiel 4 hebben meestal een matig verstandelijke beperking. Het na te streven 
eindniveau voor deze leerlingen is niveau 6 van de ZML leerlijnen. Dit komt overeen met 
maximaal groep 3 van het regulier basisonderwijs. Deze leerlingen leren vooral in praktische 
situaties, met concreet materiaal.  
 
Deze leerlingen stromen uit naar het VSO.  
- Leerlingen in profiel 5 hebben een ernstig verstandelijke beperking. Zij hebben intensieve 
begeleiding nodig. Het na te streven eindniveau voor deze leerlingen is niveau 4 van de ZML 
leerlijnen. In het onderwijs aan deze leerlingen ligt de nadruk op communicatie, 
zelfredzaamheid, senso-motorische en sociaal emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling.  
 
Deze leerlingen stromen uit naar het VSO of een kinderdagcentrum (KDC).  
Op de afdeling VSO MG (tyltyl) wordt voortgezet speciaal onderwijs geboden aan leerlingen 
van 13-18 jaar. Omdat veel leerlingen vanuit de tyltylafdeling SO doorstromen naar de 
tyltylafdeling VSO, wordt binnen deze afdeling gewerkt met dezelfde profielen en leerlijnen als 
bij de tyltylafdeling SO. In de eerste jaren van het VSO ligt de nadruk op de cognitieve 
vaardigheden, in de laatste jaren richt het onderwijs zich steeds meer op werken of 
vervangende arbeid (dagactiviteitencentrum), vrije tijd en wonen. Uitgangspunten voor het 
onderwijs binnen het VSO zijn de kerndoelen voor ZML/MG en arbeidstoeleiding.  
- In profiel 3 is het streven dat leerlingen niveau 12 van de ZML leerlijnen behalen. Leerlingen 
stromen meestal uit naar een sociale werkvoorziening, een werk- of trainingscentrum of een 
andere vorm van beschermde arbeid.  
- In profiel 4 is het streven dat leerlingen niveau 8 van de ZML leerlijnen behalen. De meeste 
leerlingen stromen uit naar een activiteitencentrum.  
- In profiel 5 is het streven dat leerlingen niveau 5 van de ZML leerlijnen behalen. De meeste 
leerlingen stromen uit naar een dagcentrum voor volwassenen of een activiteitencentrum.  
 
Leerlingen van het VSO lopen stage. Eerst intern, later waar mogelijk extern. De stage is 
gericht op de uitstroommogelijkheden van de leerling. Interne stages zijn bijvoorbeeld: 
wasrondes doen, ondersteunen bij de administratie of de groenvoorziening rond de school en 
verzorging van de dieren (geiten, kippen, etc.) op het terrein van de school. De mogelijkheden 



en onderwijsbehoeften van de leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool zijn zeer 
uiteenlopend. Er wordt daarom gebruik gemaakt van zeer veel verschillende methodes. 
Methodes voor het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs, ZML-onderwijs en voor het 
praktijkonderwijs. Soms is het noodzakelijk de methode aan te passen aan de doelgroep.  
Pictogrammen worden met name gebruikt binnen het MG-onderwijs en, als het nodig is, ook 
binnen de LG/LZK-groepen. Op de Maurice Maeterlinckschool is veel aandacht voor 
leergebiedoverstijgende activiteiten, zoals zintuiglijke en motorische ontwikkeling, leren leren, 
ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit en praktische redzaamheid.  
Specifieke concepten/uitgangspunten die centraal staan in het onderwijs van de Maurice 
Maeterlinckschool:  
- Ontwikkelingsgericht leren. De wetenschappelijke bases hiervoor zijn bijvoorbeeld de 
theorieën van Meichenbaum, Vygotsky en Piaget. Kern is dat aan leerlingen een uitdagende 
leeromgeving wordt geboden waarin zij zich kunnen ontwikkelen.  
- Een veilig pedagogisch klimaat. Juist voor deze doelgroep is een veilig pedagogisch klimaat 
als basis voor leren en ontwikkeling van groot belang.  
- De Maurice Maeterlinckschool is een ICT-voorbeeldschool binnen het SO en heeft 
bijvoorbeeld de beschikking over een „smarttable‟- een verrijdbaar smartboard waar leerlingen 
(ook in de rolstoel) omheen kunnen zitten.  
 
Personeel en voorzieningen  
Alle leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool krijgen les van een leerkracht of 
onderwijsbegeleider. Een onderwijsbegeleider is een klassenassistent, die een opleiding tot 
onderwijsbegeleider heeft gevolgd. Zij geven les aan de EMG-groepen onder begeleiding en 
eindverantwoordelijkheid van een Intern Begeleider. In alle klassen is fulltime een 
klassenassistent aanwezig. De leerkracht of onderwijsbegeleider is eerstverantwoordelijk voor 
het onderwijs, de klassenassistent voor de verzorging. Naast leerkrachten, 
onderwijsbegeleiders en klassenassistenten is de volgende expertise aanwezig binnen het 
team van de Maurice Maeterlinckschool: zorgcoördinatoren, IB-ers, vakleerkrachten; 
orthopedagogen; schoolverpleegkundigen; stag coördinatoren en ambulant begeleiders. De 
Maurice Maeterlinckschool zit onder één dak met Sophia Revalidatie. Personeel van Sophia 
Revalidatie wordt door de school ingehuurd voor revalidatie, therapieën en maatschappelijk 
werk. Streven is zoveel mogelijk therapieën en revalidatie die een kind nodig heeft onder 
schooltijd te bieden. Dat kan ook in de vorm van groepstherapie. Therapieën die worden 
geboden zijn bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, bewegingsagogiek. Ook 
kunnen medewerkers van Sophia Revalidatie onderwijsondersteunende activiteiten voor de 
school uitvoeren, zoals bijvoorbeeld groepsactiviteiten, specifieke inrichting van de ruimte 
(aanpassingen aan tafels en stoelen) en ondersteuning bij hulpvragen over communicatieve 
vaardigheden en eten en drinken. Het onderwijsgevend personeel van de Maurice 
Maeterlinckschool heeft een opleiding voor (speciaal) onderwijs gevolgd, velen hebben de 
Master SEN gedaan. Vanuit (onder andere) het Seminarium voor Orthopedagogiek wordt veel 
scholing ingekocht specifiek gericht op de doelgroep. Er werken ook orthopedagogen en 
onderwijskundigen als leerkracht, de kennis en expertise van het team is dus zeer divers.  
Voor personeel van de Maurice Maeterlinckschool is het van belang dat ze gedreven zijn en 
affiniteit hebben met de doelgroep. Professionele distantie is belangrijk en vereist om te 
werken met deze leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen in levensbedreigende situaties. 
Tegelijkertijd is emotionele betrokkenheid bij de leerling en ouders een voorwaarde voor leren 
en ontwikkeling. Geduld en doorzettingsvermogen zijn ook zeer belangrijke eigenschappen 
van het personeel van de Maurice Maeterlinckschool. Doordat de Maurice Maeterlinckschool 
veel personeel met uiteenlopende kennis en expertise in huis heeft en daarnaast diensten 
inkoopt van Sophia Revalidatie, kunnen zij veel hulpvragen zelf beantwoorden. Als dat niet 
lukt, wordt externe ondersteuning ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij:  
- Visio onderwijs, voor leerlingen met een visuele beperking;  
- CCE: Centrum voor Consultatie en Expertise;  
- Kristal (centrum voor psychiatrie en verstandelijke beperking);  
- Centrum voor epilepsie.  
 
De school heeft veel speciale voorzieningen in vergelijking met een reguliere school. Het 
gebouw is geheel gelijkvloers, de gangen zijn breed en de lokalen groot. Er zijn geen drempels 
en veel aangepaste ruimtes en materialen. Bijvoorbeeld invalidentoiletten met wastafels die 
omhoog en naar beneden kunnen, een aangepaste keuken met aanrechten die omhoog en 
omlaag kunnen, tilliften, badkamers en allerlei aangepast meubilair en materiaal. Er is een 



snoezelruimte, een zwembad voor therapieën, een draadloos ICT-netwerk en de AB-dienst 
beschikt over een uitgebreid depot met materialen en hulpmiddelen. Het schoolplein is 
voorzien van aangepaste, kindvriendelijke en uitdagende sport-, speel- en leervoorzieningen. 
Er is ook een rol-o-theek, waar rollend materiaal en andere hulpmiddelen te leen zijn voor 
ouders (zoals bijvoorbeeld een speciale wandelwagen of een aangepast autozitje).  
 
Betrokkenheid van ouders 
De Maurice Maeterlinckschool ziet de ouders als partner en ervaringsdeskundige. Een goed 
contact met de ouders vindt de school daarom belangrijk:  
- Ouders worden ieder schooljaar uitgenodigd voor een informatie-avond.  
- Halfjaarlijks worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over het handelingsplan.  
- Jaarlijks worden ouders uitgenodigd voor gesprekken als voorbereiding op de 
planbespreking. Zij hebben dan altijd een gesprek met het klassenteam, en verder met 
iedereen met wie zij willen spreken (therapeuten, artsen of ander personeel). Doel van deze 
gesprekken is om de hulpvraag van ouders op alle gebieden helder te krijgen.  
- Zo mogelijk gaat het klassenteam eenmaal per jaar op huisbezoek.  
- In de kleutergroepen worden ouders geïnformeerd over voortgang en activiteiten middels een 
communicatieschrift. 
- De school organiseert algemene informatieavonden voor ouders, bijvoorbeeld over PGB of 
de Wajong.  
- Er is een oudervereniging op de school, die activiteiten organiseert en ondersteunt bij 
verschillende activiteiten.  
 
Ambulante dienst (AB-dienst) 
De Maurice Maeterlinckschool heeft een ambulante dienst. Twaalf ambulant begeleiders 
adviseren scholen voor regulier (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs en het MBO 
bij de uitvoering van het handelingsplan bij leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 
handicap, of een langdurige ziekte. Op 1 oktober 2011 werden in totaal 208 leerlingen 
begeleid. 
 
Toekomst 
In het gebouw van de Maurice Maeterlinckschool kan ongeveer aan 150 leerlingen onderwijs 
en revalidatie geboden worden. De school heeft dus qua ruimte en lokalen de mogelijkheid om 
nog iets te groeien. De ontwikkelingen rond Passend Onderwijs hebben grote gevolgen voor 
de Maurice Maeterlinckschool. De klassen moeten groter worden en een deel van het 
personeel moet afvloeien. Concreet betekent dit dat er minder aandacht is voor de leerlingen 
en wellicht ook kritischer naar de aanmeldingen gekeken moet worden. Het doel zal blijven om 
leerlingen een passende plaats te bieden wanneer zij in het regulier onderwijs vastlopen of 
helemaal niet plaatsbaar zijn. De functie van en de gelden voor de ambulante dienst 
verdwijnen met de komst van Passend Onderwijs. De ambulant begeleiders beschikken over 
veel expertise, kennis en ervaring. De directeur ziet op het gebied van de ambulante 
begeleiding twee mogelijkheden voor de toekomst:  
- De ruimte die de AB-ers nu gebruiken kan ingericht worden als expertisecentrum voor het 
samenwerkingsverband (of meerdere samenwerkingsverbanden) op het gebied van speciale 
onderwijsbehoeften.  
 
In de school is een depot met veel hulpmiddelen en materialen aanwezig, waarvan personeel 
gebruik kan maken. Het personeel van het expertisecentrum krijgt dan toekomst. In het 
gebouw van de Maurice Maeterlinckschool kan ongeveer aan 150 leerlingen onderwijs en 
revalidatie geboden worden. De school heeft dus qua ruimte en lokalen de mogelijkheid om 
nog iets te groeien. De ontwikkelingen rond Passend Onderwijs hebben grote gevolgen voor 
de Maurice Maeterlinckschool. De klassen moeten groter worden en een deel van het 
personeel moet afvloeien. Concreet betekent dit dat er minder aandacht is voor de leerlingen 
en wellicht ook kritischer naar de aanmeldingen gekeken moet worden. Het doel zal blijven om 
leerlingen een passende plaats te bieden wanneer zij in het regulier onderwijs vastlopen of 
helemaal niet plaatsbaar zijn. De functie van en de gelden voor de ambulante dienst 
verdwijnen met de komst van Passend Onderwijs. De ambulant begeleiders beschikken over 
veel expertise, kennis en ervaring. De directeur ziet op het gebied van de ambulante 
begeleiding twee mogelijkheden voor de toekomst: 
- De ruimte die de AB-ers nu gebruiken kan ingericht worden als expertisecentrum voor het 
samenwerkingsverband (of meerdere samenwerkingsverbanden) op het gebied van speciale 



onderwijsbehoeften. 
 
In de school is een depot met veel hulpmiddelen en materialen aanwezig, waarvan personeel 
gebruik kan maken. Het personeel van het expertisecentrum krijgt dan bovendien 
mogelijkheden kennis en expertise te blijven ontwikkelen, door aan te sluiten bij de 
scholingsmogelijkheden van de Maurice Maeterlinckschool. 
- AB-ers kunnen gedetacheerd worden naar samenwerkingsverbanden. Op die manier wordt 
expertiseversnippering voorkomen en is blijvende ontwikkeling van brede expertise, actuele 
kennis en vaardigheden gegarandeerd. 
 
Uitbreiding van de doelgroep is ook een mogelijkheid voor de toekomst. Leerlingen die nu ver 
moeten reizen, bijvoorbeeld met epilepsie of ernstige visusproblemen, zouden dan ook een 
plek kunnen krijgen op de Maurice Maeterlinckschool. Stichting RESPONZ heeft de ambitie 
om een lesplaats van de Maurice Maeterlinckschool in Gouda te starten. In Gouda zit ook een 
afdeling van Sophia Revalidatie, dus ook daar is samenwerking tussen onderwijs en zorg 
mogelijk. Op dit moment zijn in Gouda twee ZML-scholen, maar geen school voor LG/LZK en 
MG. Leerlingen reizen nu ver, of zitten noodgedwongen in het SBO. Een lesplaats van de 
Maurice Maeterlinckschool zou voor deze leerlingen en hun ouders een mooie manier zijn om 
passend onderwijs dicht(er)bij huis te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



  

 


