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Met de 8+ Opstapklas wil het Nordwin College Buitenpost een onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die de 
potentie hebben voor het VMBO, maar binnen de groep 8 setting van een basisschool niet tot optimale 
ontwikkeling komen. Wanneer er nog twijfel is over de keuze voor PRO of VMBO en de leerling mogelijk wel 
potentie heeft voor het VMBO, kan er in dit jaar gekeken worden wat de meest passende plaats is voor de 
leerling.  
 
In de 8+ Opstapklas volgen deze leerlingen na groep 7 van de basisschool een specifiek en motiverend 
onderwijsaanbod. De inzet hierbij is dat deze leerlingen doorstromen naar klas 1 van het regulier voortgezet 
onderwijs naar keuze. De 8+ Opstapklas biedt deze leerlingen een leeromgeving waarin ze tot een optimalere 
cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling komen, dan wanneer ze groep 8 op de basisschool volgen. De 
combinatie van theorie en praktijk zorgt ervoor dat de leerling in een setting komt, die beter aansluit op zijn 
specifieke ondersteuningsbehoeften.  De 8+opstapklas voldoet aan de behoefte in de regio naar een meer 
passend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen.   
 
Met de 8+ Opstapklas verwachten we leerlingen uit deze doelgroep beter te kunnen plaatsen in het vmbo. Het 
streven is dat 75% van de deelnemers door zal stromen naar het reguliere vmbo. Daarnaast verwachten we 
een daling van het afstroompercentage VMBO-PRO. Door juiste plaatsing van leerlingen uit de 8+ Opstapklas 
moet de afstroom vanuit het VMBO naar Praktijkonderwijs binnen 4 jaar teruggebracht worden naar maximaal 
1 leerling per jaar. 
 
En dan praktisch. De 8+ Opstapklas bestaat uit 1 groep met minimaal 7 en maximaal 14 leerlingen. De groep zit 
in een eigen lokaal, binnen het Nordwin College Buitenpost en volgt daar alle theoretische lessen. De leerlingen 
gaan elke dag van 8.35 uur tot 13.50/14.50 uur naar school. We bieden hen per week 20 uur theorie en 10/15 
uur praktijk.  
Er wordt gewerkt met lesstof van de basisschool. De taal- en rekenvakken worden via een individuele 
leerlijnen aangeboden met daarbij passende remediale ondersteuning en re-teaching programma’s.  De 
zaakvakken worden klassikaal aangeboden.  Praktijkvakken bestaan uit algemeen praktische vakken en groene 
praktijkvakken.  
De lessen worden verzorgd door 1 á 2 docenten die de theorievakken verzorgen en goed kunnen differentiëren 
en remediëren en daarnaast door 1 á 2 praktijkdocenten die alle praktijkvakken verzorgen. De lessen 
lichamelijke opvoeding worden door een vakdocent gegeven. Bij de extra ondersteuning op cognitief en sociaal 
emotioneel gebied wordt STIPE ingezet, het begeleidingsteam van het Nordwin College Buitenpost. 
De 8+ Opstapklas heeft pauzes met de reguliere VMBO-leerlingen in de kantine van de school en zal ook 
betrokken worden bij specifieke activiteiten voor de onderbouwleerlingen.    
 
Deze pilot past goed binnen de missie van het Samenwerkingsverband; Alle kinderen gaan succesvol naar 
school binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO”. Een belangrijke factor daarin is 
het ononderbroken doorlopen van het ontwikkelingsproces door de leerling. Dit is precies waar de focus op ligt 
binnen de 8+ Opstapklas. Er wordt gekozen om het onderwijsproces binnen een specifieke setting aan te 
bieden, waarbij geen extra schooljaar nodig is en de ontwikkelingslijn van de leerling niet onderbroken wordt. 
Het ondersteuningsaanbod is gericht op de behoefte van de individuele leerling waarbij de kleine praktische 
setting bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van de leerling. De leerling ervaart succes en kan daardoor 
gemotiveerd werken aan zijn verdere ontwikkeling.   
 
 
 
    

  


