
Editie 4 • winter 2016 • 25

Autisme en een verstandelijke beperking

Kinderen met autisme én een verstandelijke beperking hebben heel speciaal onderwijs nodig. STIP VSO 

in Utrecht, een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen van 10 tot 18 jaar, geeft dit vorm door 

middel van onderwijszorgarrangementen (OZA). Er werkt een team van professionals samen om deze 

leerlingen, 75 in totaal, (weer) tot ontwikkeling te brengen. Een aantal van die professionals vertelt hoe 

STIP VSO dat voor elkaar krijgt, in een tijd dat veel scholen worstelen met deze problematiek.

‘Ieder kind heeft iets anders nodig’
Suzanne Agterberg: ‘Als autismespecialist bij 
het STIP VSO help ik de professionals van de 

school om de ondersteuningsbehoefte 
van iedere leerling goed in beeld 

te brengen. Sinds 2015 werkt 
de school met het autisme-
paspoort. Hierin staat de 
specifi eke ondersteunings-
behoefte van elke leerling op 
één A4, snel en eenvoudig te 

gebruiken door iedereen in de 
omgeving van de leerling. Een 

diagnose alléén zegt tenslotte niet 
veel. Ieder kind (met autisme) is anders 

en heeft iets anders van ons nodig! De vol-
gende stap waarmee ik de school help, is het 
‘vertalen’ van deze ondersteuningsbehoefte 
naar mogelijke aanpassingen in de praktijk. 
Dit doen we zo concreet en passend moge-
lijk. Hierin kunnen kleine aanpassingen al een 
groot verschil maken. Ik vind het een mooie 
uitdaging om samen met de professionals 
van de school voor ieder kind deze zoektocht 
aan te gaan.’

‘We doen het echt samen’
Astrid Lotte is directeur van STIP VSO. Zij 
benadrukt het belang van samenwerking 
met alle partners. ‘Zorg én onderwijs zijn 
op onze school op hetzelfde belang gericht: 
zorgen dat ieder kind zoveel mogelijk in zijn 
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Samen lukt het wel! 

bestaande omgeving kan zijn, en zich kan ontwikkelen. Hierbij zijn 
veel partijen betrokken, niet alleen de specialisten vanuit onderwijs 
en zorg, maar bijvoorbeeld ook de gemeente Utrecht en ons samen-
werkingsverband ‘Sterk VO’. Ik voel hierin heel erg het partnerschap, 
we doen het samen! We willen passend onderwijs bieden en álle 
leerlingen opvangen binnen de regio, ook de leerlingen die vanwege 
hun speciale hulpvraag buiten ons oorspronkelijke profi el vallen. Als 
school hebben wij ons afgevraagd; durven en kunnen wij dat aan? 
We hebben expertise ingeroepen en ons ontwikkeld. We hebben een 
goede zorgpartner gevonden, Reinaerde, die ons zorgprofessionals 
kon leveren. We maakten hier duidelijke afspraken over. Met deze 
extra expertise in huis, kon ons profi el worden opgerekt naar leerlin-
gen met een grote hulpvraag op het gebied van gedrag. 
Voor de fi nanciering van personeel en middelen hebben wij veel 
gehad aan het ‘arrangementdenken’; we zijn afgestapt van indivi-
duele fi nancieringsvragen en doen een aanvraag voor de groep. Er 
is namelijk geen kind dat elk uur van de dag een zorgmedewerker 
nodig heeft, maar er zijn wel veel kinderen die er af en toe een nodig 
hebben. Dan is het veel slimmer om twee zorgmedewerkers te heb-
ben die op vaste basis voor meerdere klassen inzetbaar zijn.’

‘Een team met één visie’
Karlieneke Speijers, afdelingsleider van de OZA-afdeling (tot eind 
2016): ‘In ons team zitten veel professionals, die allemaal volgens 
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