
Kinderen die vastlopen in het onderwijs, kinderen die
uitvallen en thuiszitten. Steeds meer scholen hebben
ermee te maken en zoeken naar mogelijkheden om deze leerlingen
(weer) deel te laten nemen aan het onderwijs. Buitengewoon Onderwijs 
kan daarin een belangrijke rol spelen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen of een 
specifieke leerling bespreken? Neem contact 
op met:

Seleke Steehouwer
Coördinator Buitengewoon Onderwijs,
leerkracht Buitengewoon Onderwijs
T 06-19298335
M s.steehouwer@sbodeakker.nl

Aanmelding verloopt altijd via de school 
van de leerling. Het huidige traject is vooral 
gericht op 6 tot 12-jarigen. Buitengewoon 
Onderwijs is een initiatief van Zorgboeren 
Zuid-Holland, S(B)O De Akker en De Rank 
ZML. Ook leerlingen van andere scholen zijn 
welkom. 

BUITENGEWOON
ONDERWIJS



Hoe werkt het?
Een dag bij Buitengewoon onderwijs start geza-

menlijk met een dagopening en Bijbelverhaal. 

Daarna gaan de leerlingen in twee groepen uiteen. 

De ene groep werkt aan schooltaken zoals reke-

nen, taal-lezen en schrijven. De andere groep ver-

richt doe-taken zoals zaaien, poten, onkruid wie-

den, dieren verzorgen, houtbewerking, knutselen 

of koken en bakken. Halverwege een dagdeel wis-

selen de groepen om. Onderwijs en begeleiding 

worden afgestemd op ieder individueel kind. 

Buitengewoon Onderwijs is de optelsom van:

Buiten:  de leerling gaat naar een zorgboerderij in het buitengebied

Gewoon: en krijgt zo normaal mogelijk lessen aangeboden

Onderwijs: onderwijs is de basis, maar er is ook zorg,
 begeleiding en dagbesteding

Voor welke leerlingen?
Leerlingen die Buitengewoon Onderwijs volgen, 

komen zowel vanaf de basisschool als vanuit het 

speciaal onderwijs. Hun problematiek kan leiden 

tot heftig gedrag, is zeer divers en varieert van 

autisme, adhd, hechtingsstoornissen tot trauma, 

negatief zelfbeeld en faalangst. Er zijn ook kinde-

ren zonder diagnose die Buitengewoon Onderwijs 

volgen, omdat onduidelijk is wat er speelt. Voor 

alle kinderen geldt: er is een grote diversiteit in 

leervermogen.

Wat is het doel?
Buitengewoon Onderwijs is een tussenstap, doel is om kinderen weer tot bloei laten komen en 

terug te leiden naar het reguliere onderwijs. Hoeveel tijd dit in beslag neemt? Dat is per kind ver-

schillend, maar in de regel werken we met kleine stapjes in de goede richting. Zicht krijgen op de 

problematiek van ieder kind vergt tijd. Soms is een andere vorm van onderwijs nodig, dan denken 

we daarin mee. Sommige kinderen keren na enkele maanden terug, andere pas na een half jaar.

Buitengewoon Onderwijs Zuid-Holland

heeft twee locaties

 Zorgboerderij Care for You (Bleskensgraaf)

   Zorgboerderij Nieuwe Beer (Dordrecht)


