
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN DE 

REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO. 

LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE 

PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE.  

 

LERAAR ZIJ-INSTROOM 
START JE TOEKOMST! 

 

 

Lesgeven aan leerlingen die (even) niet op hun plek zijn in het regulier onderwijs. Dat doen wij in het 

gespecialiseerd onderwijs! Een doelgroep die meer persoonlijke en intensieve begeleiding nodig heeft. 

Dit is niet voor iedereen een bekend terrein. Een korte uitleg:  

  

Speciaal basisonderwijs:  

Het gaat hier om leerlingen met lichtere problematiek. Deze leerlingen hebben doorgaans meer 

ondersteuning nodig bij het leren. In het speciaal basisonderwijs wordt vaak gewerkt met kleinere 

klassen, intensievere begeleiding door leraren en onderwijsassistenten en een prikkelarme  en 

structuurrijke omgeving.  

Scholen met het speciaal basisonderwijs volgen dezelfde kerndoelen als het reguliere basisonderwijs. Er 

wordt geprobeerd om zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal basisonderwijs door te laten stromen 

naar het reguliere voortgezet onderwijs. 

  

Het speciaal onderwijs:   

Het speciaal onderwijs is ingericht voor kinderen met speciale leerbehoeften tussen de 4 en 20 jaar. Het 

gaat dan om een visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook worden kinderen 

met psychische en/of gedragsproblemen toegelaten tot het speciaal onderwijs die profijt hebben van dit 

type onderwijs.  

 

 



 

Praktijkonderwijs: 

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die moeite hebben met het leren 

binnen het ‘reguliere’ voortgezet onderwijs. Door hen zowel praktisch als theoretisch te onderwijzen, 

passend bij hun mogelijkheden, stomen wij hen klaar voor een werkplek of vervolgopleiding.  

  

 

Wil je meer weten? 

Ben je nieuwsgierig of het werken in het (gespecialiseerd) onderwijs iets voor jou kan zijn, neem dan 

contact op met Annelieke Bouman, HR Specialist.  

 

Zij kan je meer informatie geven over de scholen van SPON, kan je koppelen aan een directeur van één 

van onze scholen om eens vrijblijvend te komen kijken en kan je informatie geven over de 

arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en begeleiding die je van ons mag ontvangen. 

 

Je kunt haar het beste bereiken via e-mail; a.bouman@spon.nl 

Wacht niet, mail gewoon! 
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