
HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DE JUISTE HULP VOOR IEDER KIND BESCHIKBAAR IS OP HET JUISTE 

MOMENT EN OP DE JUISTE PLAATS 

 

SAMEN KANSRIJK: DENK GROOT, BEGIN KLEIN 

De twee speciaal onderwijsscholen en de twee speciaal basisonderwijsscholen in Drachten hebben 

hun krachten gebundeld in een baanbrekend en innovatief project: Samen Kansrijk. 

De twee speciaal onderwijsscholen en de twee speciaal basisonderwijsscholen in Drachten hebben 

hun krachten gebundeld in een baanbrekend en innovatief project: Samen Kansrijk. 

 

SO Kleurryk (cluster 3), SO de Saffier (cluster 4), SBO Sjalom en SBO it Heechhôf zijn nu nog in 

afzonderlijke gebouwen gehuisvest, maar werken al samen aan het onderwijs voor de leerlingen met 

specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de regio. 

De prognose is dat de vier scholen voor speciaal (basis)onderwijs medio 2024 een nieuw gebouw in 

gebruik zullen nemen waar binnen er intensief met elkaar wordt samengewerkt. 

 

De vier scholen bieden onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijs- en/of 

ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Voor de leerlingen die binnen het 

reguliere basisonderwijs niet de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben. Een prachtige 

doelgroep die het verdient om in een stimulerende omgeving zich te ontwikkelen. 

 

ONZE AMBITIE 

Het doel is dat de vier scholen in het gebouw de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle 

leerlingen. De intentie is om geïntegreerd speciaal onderwijs aan te bieden. We denken niet meer in 

hokjes, maar kijken wat de leerlingen nodig hebben en delen op basis daarvan de klassen in. We 

spreken dan van ontschotting tussen de drie schooltypen. 

Onze ambitie is dat we in 2025 het kennis- en expertisecentrum van Noord-Nederland willen zijn. 

 

EFFICIËNTER EN EFFECTIEVER SAMENWERKEN 

Naast de afstemming van het onderwijs is de samenwerking met de ketenpartners een belangrijk 

onderdeel van het project Samen Kansrijk. Op SBO it Heechhôf is er al een aantal jaren een 

samenwerking met een gebiedsteammedewerker van Carins. We ervaren dat er naast het onderwijs 

een grote behoefte is aan ondersteuning en hulpverlening voor leerlingen en/of ouders. 

 

Steeds meer leerlingen belanden in de jeugdhulp. Door de verbinding te leggen tussen onderwijs en 

zorg kunnen we een gezamenlijk plan maken. 

 



We ervaren dat het zorggebruik nog beter kan worden afgestemd, zodat we efficiënter en effectiever 

kunnen samenwerken. Nu is er nog sprake van te veel verschillende instanties die de hulpverlening 

of ondersteuning organiseren. 

 

“FOAR FRYSKE BERN” 

De vier scholen gaan deel uitmaken van het onderzoek voor het actieplan “Foar Fryske Bern”. Pieter 

van der Zwan is programmaleider van het provinciale actieplan dat als opdracht heeft de 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Bij dit onderzoek is ook psycholoog en 

onderwijswetenschapper Bert Wienen betrokken. Hij gaat voor de scholen in kaart brengen wat het 

zorggebruik is, waarom de hulp nodig is, wat de relatie is met het onderwijs en wat de effecten zijn. 

Op basis van de analyse komt er een verbeterplan voor de inzet van de Friese Jeugdhulp. 

 

Binnen de gemeente Smallingerland kunnen we de krachten bundelen en gebruik maken van de 

interne kennis en expertise van de school en de externe expertise die voor handen is. 

GELIJKE KANSEN 

Ook op de andere scholen van Samen Kansrijk zijn er initiatieven gaande in samenwerking met de 

ketenpartners. We zijn aan het pionieren hoe we gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten in 

het belang van onze kinderen. We willen onze leerlingen gelijke kansen bieden in hun ontwikkeling 

en zien de meerwaarde van de inzet van de hulpverlening binnen de scholen. 

Samen Kansrijk wil streven naar een optimale samenwerking met gemeente en hulpverlening, zodat 

er meer leerlingen binnen of vanuit de school geholpen kunnen worden met de problemen die ze 

ervaren. Aangezien de toekomstige school een regioschool is, zullen er met meerdere gemeenten 

goede afspraken worden gemaakt. Met de gebundelde expertise en een gecoördineerde inzet van de 

hulpverlening kunnen we breder kijken en gezamenlijk werken aan effectieve oplossingen. 

 

We willen allemaal het beste voor onze kinderen en hen optimale kansen bieden in de maatschappij. 

Dat kan alleen als we gezamenlijk de schouders er onder zetten voor deze belangrijke 

maatschappelijk opdracht. Onderwijs en de hulpverlening moeten leren elkaars taal te spreken en 

niet alleen te denken in belemmeringen, maar juist in kansen van leerlingen. De belangrijkste vraag is 

hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulp voor ieder kind beschikbaar is op het juiste moment en op 

de juiste plaats. 

We zijn optimistisch over de ontwikkelingen die gaande zijn en Samen Kansrijk wil gaan werken aan 

een integrale benadering van onderwijs en zorg. Met passie streven we naar optimale kansen voor 

alle leerlingen op weg naar een goede plek in de maatschappij. 
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