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*onder voorbehoud van accordering begroting en activiteitenplan 19-20
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VSO op teldatum
452
429
TLV laag
408
385
TLV midden
16
16
TLV hoog
28
28
PrO op teldatum
372
362
Totaal aantal
11.825
11.450
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1-10-2020
407
363
16
28
355
10.996

VISITATIEGESPREK
Datum: 27-01-2020
Aanwezig: Ivonne Sanders, Bas Sonnemans en Saskia Park (Maasland), Ilse Dewael en Marlies
Willems (SWV VO 31.01)
Wat de leerlingenstromen betreft constateren we dat instroom vanuit andere gemeenten dan Venlo
kleiner wordt. In het noorden van het samenwerkingsverband gaan leerlingen vaak naar Metameer,
deze school biedt kleinschalig onderwijs. Toch blijven leerlingen lange reistijden op zich nemen om
Maasland te bezoeken. Het aanbod is specifiek.
Een constatering is dat ondanks dat er gezegd wordt dat er kans is op een wachtlijst na 1 oktober,
scholen toch aanmelden na 1 oktober. Het samenwerkingsverband zal dit aankaarten bij de BOC-ers
van het PO en er in de voorlichting voor de basisscholen.
Er stromen relatief veel leerlingen naar VSO, dit is verklaarbaar vanuit de problematiek. Sommige
scholen adviseren vaak Maasland als alternatief voor VSO, maar dan lukt het de leerling niet om door
te groeien naar regulier. Executieve functies zijn het meest bepalend voor succes. Veel leerlingen
haken af bij het vak Frans. Maasland heeft contact gezocht met Inspectie over hoe hier mee om te
gaan. Het vak moet aangeboden worden, school kan zelf de eisen bepalen in de onderbouw.
Maasland heeft in principe het profiel vmbo-k, vmbo-t en havo. Ongeveer 10 leerlingen zijn
aangenomen met perspectief vmbo b/k. Dit zijn altijd leerlingen waarbij er mogelijk meer inzit, maar
door bijkomende problematiek niet tot leren komen. Een “echte” vmbo basis leerling past niet op
Maasland.
De kosten van Maasland zijn relatief hoog. De vraag is om dit meer inzichtelijk te maken dan in
bovenstaand overzicht. Wat is het verschil tussen een reguliere leerling en wat geeft de school extra
aan Maasland uit. Wat kan daarvan vergoed uit de middelen van het samenwerkingsverband en waar
kan bezuinigd worden. Hoe kan Maasland de ondersteuning effectief en efficiënt voor deze
specifieke doelgroep blijven bieden.
De directeur van het SWV VO 31.01 gaat akkoord met het ingeleverde plan.

