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Wij maken voor iedere leerling een 

passend programma. We gaan daarbij uit 

van wat de leerling op dat moment kan. 

We kijken ook naar de belastbaarheid 

want het is belangrijk dat een leerling niet 

overvraagd wordt. Na succeservaringen 

kan de leerling uitbreiden. Omdat het vaak 

gaat om leerlingen die weinig zelfvertrou-

wen hebben door hun jarenlange nega-

tieve (onderwijs)ervaringen, werken wij 

intensief samen met de leerling, de ouders/

verzorgers, jeugdhulpverlening en andere 

betrokkenen. Het aantal leerlingen in de 

linkklas ligt rond de twaalf. Hierdoor is er 

veel individuele aandacht en kan de leer-

ling zich vanuit een veilig klimaat ontwik-

kelen.

Re-integratie naar het onderwijs staat 

centraal. Het welbevinden van de leerling is 

belangrijk en vormt het uitgangspunt voor 

het plan van aanpak. In het plan van aan-

pak wordt daarnaast beschreven op welke 

manier er aan schoolse vakken gewerkt 

wordt en wat hiervoor de doelstellingen 

zijn.

De Ambelt biedt in Zwolle extra ondersteuning met de link- 

en schakelklassen. Hier bieden we onderwijs aan leerlingen 

met een extra zorgvraag door het creëren van een veilige, 

voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen 

worden opgedaan. We begeleiden onze leerlingen het beste 

door flexibel te zijn in aanbod en ondersteuning en door te 

onderzoeken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

zijn. Zo komen we tot een plan waarmee we de leerling 

weer plezier in school geven. 

Een passend plan 
voor iedere leerling

“Ik kom hier tot rust…
eindelijk.”
Bram

Wij linken
Belangrijk is dat wij linken (in contact zijn) 

met iedereen rondom de leerling, maar 

vooral met de leerling zelf. Een veilige en 

positieve relatie aangaan is een van onze 

succesfactoren. Hiervoor nemen wij de 

tijd en werken wij vanuit de principes van 

Positive Behavior Support (PBS).

De leerlingen

Leerlingen die in onze linkklassen re-inte-

greren, komen voor het grootste gedeelte 

uit het reguliere onderwijs. Zij zijn daar om 

verschillende redenen ‘thuiszitter’ gewor-

den. Daarnaast geven wij onderwijs aan 

leerlingen die binnen de instelling van 

Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) zijn 

opgenomen. Het gaat hier om zes tot acht 

leerlingen. De laatste en kleinste groep leer-

lingen die re-integreren in de linkklassen zijn 

jongeren die al binnen de Ambelt onderwijs 

hebben gevolgd maar die ondanks de zorg 

in deze klassen toch vastlopen.



De medewerkers

Onze medewerkers werken met veel passie, 

betrokkenheid en kennis met deze leerlin-

gen. Het linkteam houdt de kennis op pijl 

door (zelf)studie, studiedagen en intervisies. 

Op deze wijze willen wij de kwaliteit van ons 

onderwijs aan onze leerlingen borgen. Zo 

kunnen wij de leerlingen zo goed mogelijk 

begrijpen en begeleiden.

Een wereldschool

Kijkend naar de onderwijs- en ondersteu-

ningsbehoefte stellen wij samen met deleer-

ling en andere betrokkenen een onderwijs-

programma samen. Op leergebied werken 

wij met het ivio-systeem De Wereldschool, 

waar iedere leerling op eigen niveau en in 

eigen tempo werkt. Hierbinnen kan onder-

wijs gevolgd worden op vmbo-tl, havo en 

vwo-niveau en werken wij toe naar deel-

name aan de staatexamens. Zo kunnen leer-

lingen een erkend middelbaar schooldiploma 

behalen. Ook is het mogelijk certificaten te 

behalen op eerder genoemde niveaus. 

Werkt een leerling op een ander niveau, 

dan werken wij samen met andere afdelin-

gen binnen de Ambelt om tot een passend 

aanbod te komen. Hierbij moet nadrukkelijk 

benoemd worden dat niet de cognitieve 

ontwikkeling van de leerling onze eerste zorg 

is maar het welbevinden. Wij borgen het 

proces door in een schooljaar meerdere keren 

een 1-kind-1-plan-gesprek te houden met 

de leerling, de leerkracht, ouders/verzorgers, 

hulpverlening en de (behandel)coördinator.

De groepen

Het onderwijs vindt plaats in meerdere 

groepen. De groepssamenstelling wordt 

onder meer bepaald door de leeftijd. Leef-

tijdsgenoten linken vrij snel met elkaar. 

Er kunnen dus jongeren bij elkaar in de 

klas zitten die op een verschillend niveau 

werken. Er wordt dan ook geen klassikale 

les gegeven. Leerlingen werken individueel 

en zelfstandig aan hun schoolse vakken. 

De leerling moet dus wel in staat zijn om 

zelfstandig te kunnen en willen werken en 

hulp te durven vragen bij problemen. 

Er zijn drie soorten groepen: de startgroep, 

de ouderejaarsgroep en de eindgroep. De 

startgroepen bestaan uit nieuwe leerlingen. 

Vaak is er een startgroep met jongere en 

een startgroep met oudere leerlingen. De 

ouderejaarsgroepen bestaan uit leerlingen 

die tussen de twee andere groepen in zitten 

of die aan de staatsexamens deelnemen.

De leerkracht heeft veel coachtaken. Er 

worden meestal weekplanningen gemaakt. 

Hierdoor leren de leerkracht en de leerling 

wat wel en niet mogelijk is. 

 

Uitstroom

“Ik vind het hier leuk, 
mag ik ook de 
middagen komen?”
Angie

Tijdens 1-kind-1-plan-gesprekken wordt 

steeds gekeken of de linkklas nog de juiste 

plek is. Is dit niet het geval of heeft de leer-

ling zijn diploma behaald, dan denken we 

samen na over een goede vervolgplek. 

Omdat het hier gaat om kwetsbare jongeren 

is een reguliere mbo of hbo-opleiding niet 

altijd mogelijk. Het uitstroomprofiel verandert 

dan in ‘toeleiding naar arbeid’ en samen zoe-

ken wij naar een manier om dit te realiseren. 

Plaatsingsvoorwaarden  

Willen jongeren aanspraak maken op 

een plek in een linkklas, moeten zij aan 

de volgende voorwaarden voldoen:

•	 Tussen	12	en	20	jaar	zijn;

•	 Een	diagnose	hebben	zoals	ASS,	

 depressie, angst-, dwang- of eetstoornis, 

	 genderproblematiek	of	selectief	mutisme;

•	 Internaliserende	problematiek;

•	 Gemiddelde	intelligentie;

•	 Hulpverlening	in	de	thuissituatie;

•	 Langdurig	schoolverzuim;

•	 Moet	leerbaar	zijn	en	zelfstandig	

 kunnen werken.

•	 In	het	bezit	van	een	toelaatbaarheids-

	 verklaring	zorgzwaarte	2	voor	het	

 voortgezet speciaal onderwijs (voor het 

	 samenwerkingsverband	23-05	is	een	

 reguliere TLV toereikend).
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