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Stichting SOM en OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. slaan handen 

ineen voor project Kansrijk schakelen 

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) en vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) werken 

samen aan het project Kansrijk Schakelen. Met het project willen zij voor alle kinderen de overgang 

van primair naar voortgezet onderwijs makkelijker maken.  

De voorbereidingen zijn bijna afgerond en vanaf 1 januari kan het project Kansrijk schakelen officieel 

van start. “In het voorjaar hebben we voor het eerst bij elkaar gezeten met de schoolbesturen”, 

vertelt Leo Soffers, bestuurder van Stichting SOM en lid van de stuurgroep. “We vinden het 

belangrijk om samen op te trekken om de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor 

kinderen, en met name die kinderen die extra ondersteuning en / of begeleiding hebben, te 

versoepelen.” Doelstelling van ons project is om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van 

individuele leerlingen waardoor de kansen van deze leerlingen vergroot worden en zich optimaal 

kunnen ontwikkelen, ontplooien en vormen.  We willen vanuit een best passend 

ontwikkelingsperspectief aansluiten op de ondersteuningsvragen van onze leerlingen en diens 

ouders. De ondersteuningsvragen kunnen grofweg worden verdeeld in vragen op cognitief en 

metacognitief gebied maar we denken ook zeker aan de sociaal emotionele of sociaal economische 

omstandigheden waarin kinderen kunnen verkeren. 

 “De leeftijd loopt ongeveer van tien tot veertien jaar in deze eerste fase. Maar in een latere fase 

gaan we dit wellicht breder trekken. We hebben gekozen voor taal als focuspunt om kansengelijkheid 

te bevorderen en de doorstroom te versoepelen 

“We willen voor leerlingen de onnatuurlijke knip tussen het primair en voortgezet onderwijs 

wegnemen”, zegt Angelique Kleinen (OMO), die samen met Mandy Oerlemans (SOM) projectleider 

is. “We gaan bijvoorbeeld kijken welke afwegingen gemaakt worden om het niveau van de leerlingen 

te bepalen. Hoe de samenwerking is tussen scholen. En hoe we de ouders en de leerling zelf meer en 

beter kunnen betrekken bij dit proces.” “Hoe de bepaling van het niveau tot stand komt, is belangrijk 

voor de latere schoolloopbaan en ontwikkelkansen voor de leerling”, vult Mandy aan. “Daarom 

willen we daar met po en vo aan werken.”  

In januari begint het project met kenniskringen. Daarin kunnen mensen met allerlei expertises  

aansluiten om hun input te geven. “We willen een visie uitwerken die voor kansengelijkheid zorgt. 

Zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Daarbij willen we zoveel mogelijk “onderwijs en jeugdpartners” 

betrekken: van primair onderwijs tot voortgezet onderwijs, gemeenten en bibliotheken. Iedereen die 

input kan geven, is welkom”, legt Angelique uit. In een later stadium zijn we voornemens om ook 

ouders en leerlingen uit te nodigen deel te nemen aan deze kenniskringen. 

Aan het project doen de vier Brabantse scholen van Stichting SOM mee en twee scholen van OMO: ‘t 

Ravelijn in Steenbergen en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. “Als alles loopt zoals we nu 

denken, kunnen we na de zomervakantie met de pilot beginnen”, zegt Mandy. Het project loopt 

officieel tot augustus 2021. Daarna wil Leo het project ook uitrollen naar de Zeeuwse scholen die 

vallen onder Stichting SOM en andere scholen. 

 


