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klasgenootjes als dat nodig is voor de groepsdynamiek’, 
zegt Fridi. Zij is sinds 2003 werkzaam bij de Aloysius 
Stichting (speciaal onderwijs) en werkt nu in het 
Kennis- en Expertisecentrum bij de Widdonck in 
Weert. ‘Ik haal mijn voldoening niet uit het voor de 
klas staan, maar uit het samen iets bereiken met én 
voor de kinderen.’

Gemiddeld brengt een leerling ‘s ochtends anderhalf 
uur door in de syntheseklas. ‘We 
werken gewoon aan de lesstof 
en besteden daarnaast aan-
dacht aan gedrag in de breedste 
zin van het woord. De didactiek 
is niet leidend, er is altijd ruimte 
voor gesprekken’, legt Fridi uit. 
‘De syntheseklas is een open, 
vaste time-outplek voor deze 
leerlingen. Samen bepalen we 
tevens enkele persoonlijke 
leerdoelen en samenwerkings-
doelen.’

In de middaguren kijken Frank 
en Fridi vaak mee in andere 
klassen. Zaken die daar op-
vallen, kunnen zij dan direct 
oppakken. ‘Verder begeleiden 
we de leerkrachten door heel 
gericht aandacht en begeleiding 
te geven die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften. 
We coachen hen letterlijk in de praktijk’, aldus Frank. 
‘Soms moeten we daarvoor een ‘fixed mindset’ 
ombuigen naar een ‘growth mindset’. Alles draait om 
maatwerk, om passend onderwijs binnen de eigen 
school te bevorderen.’

Krachtenbundeling
De bevlogen professionals vinden het fantastisch om 
samen een compleet nieuw concept te ontwikkelen. 
Fridi: ‘We zijn trots op onze syntheseklas, waarin we 
gaan voor eerlijke kansen. Kinderen voelen zich 
gezien, gehoord en erkend. Ze krijgen handvatten 
voor het leven, omdat we bij de basis beginnen.’
Frank knikt instemmend. ‘Aanvankelijk dachten we 
dat kinderen het als ‘straf’ zouden zien, maar het 
tegenovergestelde blijkt waar. Het is geweldig om 
kinderen, die niet soepel meegaan in de mainstream, 
te helpen bij het ontwikkelen van een stukje zelf-
redzaamheid.’ 

Geen twijfel over voortbestaan
De tweejarige pilot is voor de zomervakantie afge-
rond. Bij de initiatiefnemers bestaat geen twijfel  
over het voortbestaan van de syntheseklas. ‘Dit is 
broodnodig. Ik zie enkel voordelen. Kinderen boeken 
zichtbaar vooruitgang, raken minder snel overprikkeld 

en komen met meer plezier naar school. De reacties 
van ouders, collega’s en zelfs buiten de schoolgele-
deren zijn positief. Er is veel belangstelling voor deze 
opzet’, weet Frank te vertellen. ‘Collega’s ervaren 
meer rust. Dit resulteert in inzichten waarop wij 
feedback geven, zodat zij nog meer in hun kracht 
komen. Zo kunnen wij kennis en skills overdragen die 
de begeleiding van bijzondere leerlingen verbeteren. 
De bedoeling is dat alle leerlingen uiteindelijk  

volledig terugstromen naar  
de eigen groep.’

In totaal was een dertigtal 
kinderen betrokken bij de 
syntheseklaspilot. Afhankelijk 
van de hulpvraag en het ontwik-
kelingstempo zetten alle 
kinderen stappen vooruit op hun 
eigen niveau. Er is geen ambu-
lante begeleiding meer nodig en 
slechts een enkeling is door-
verwezen naar het speciaal 
onderwijs. ‘Het grootste 
compliment’, zegt Fridi zichtbaar 
geraakt. Ook Frank voelt zich 
dankbaar voor de geboekte 
vooruitgang. ‘Wij gunnen iedere 
school een syntheseklas, in 
welke vorm dan ook.’

De komende jaren wordt het concept in regio Weert 
verder uitgerold. Vanaf het nieuwe schooljaar 
continueert Frank samen met een teamlid de 
synthese klas van basisschool Het Dal. Fridi is 
inmiddels al druk met nieuwe syntheseklassen op 
twee andere basisscholen. ◗

Met hart en ziel werken 
aan de vooruitgang
Door de syntheseklas komen leerlingen beter tot leren op school

Kinderen ontwikkelen zich het beste in hun vertrouwde omgeving. Een omgeving 
- in het teken van rust en regelmaat - waar ze oprechte betrokkenheid ervaren. 
Vanuit die gedachte liep in het Midden-Limburgse Weert een pilot om basis-
schoolleerlingen de nodige extra begeleiding aan te bieden op hun eigen school. 
Dit in de vorm van een syntheseklas. Het principe is gebaseerd op de initiatief-
klassen in het voortgezet onderwijs. Doorgewinterde leerkrachten, Frank Koolen 
(53) en Fridi van Laarhoven (40), maakten de vertaalslag naar basisschool Het 
Dal. En met veel succes!

De syntheseklas is bedoeld voor leerlingen waarvan leerkrachten en intern 
begeleiders denken dat zij in een grote groep onvoldoende zorg kunnen bieden. 
Doel is om deze kinderen met een dieperliggende problematiek te helpen in hun 
gedragsregulatie, zodat ze wel op hun reguliere basisschool kunnen blijven. ‘We 
willen de doorstroom naar speciaal (basis)onderwijs terugdringen. In het belang 
van de kinderen! Van de syntheseklas kan nu al ruim 80 procent op de eigen 
school blijven’, zegt Frank, die behalve leerkracht ook intern begeleider is bij 
basisschool Het Dal (stichting Eduquaat). ‘Deze leerlingen kampen vaak met 
omgevingsfactoren die niet helpend zijn. Het opbouwen van een vertrouwensband 
met zowel kinderen als ouders is essentieel en deze pilot geeft ons die ruimte.’

Op vaste momenten schakelen
De betreffende leerlingen schakelen op vaste momenten tussen het reguliere 
onderwijs en de syntheseklas. Daarvoor hebben ze een eigen klaslokaal binnen de 
school met vaste zitplaatsen waar ze in kleine, vaste groepjes samenkomen. ‘We 
plannen in de loop van de ochtend ook individuele gesprekken met leerlingen en 

‘‘Van de syntheseklas 

kan nu al ruim 80 

procent op de eigen 

school blijven

Stichting Eduquaat is een onderwijsbestuur met 
zeven basisscholen in de omgeving van Weert. De 
organisatie heeft de syntheseklaspilot gefinancierd, 
onder meer uit bovenschoolse middelen. Dit omdat 
ze gelooft in de meerwaarde van een aangepaste 
kleinschalige setting voor leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften op sociaal, emotioneel 
en/of pedagogisch vlak. 
Het bestuur is verheugd over de resultaten. In het 
kader van het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) is dit bij uitstek het moment om alle basis-
schoolleerlingen volwaardig onderwijs te bieden 
met zicht op een mooie toekomst. Daarom is een 
whitepaper beschikbaar om het concept over te 
dragen aan andere scholen binnen het primair 
onderwijs. Deze kun je aanvragen via:  
secretariaat@eduquaat.nl. 


