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En ja, voegt Van de Weteringh 
eraan toe, goed gedrag is 
allesbehalve vanzelfsprekend, 
zeker op een school met 
leerlingen die gedragsproble-
men in de breedste zin van 
het woord hebben. “Op De 
Spinaker zitten veel leerlingen 
met ADHD”, vertelt ze. “Maar 
we hebben ook kinderen met 
autisme, depressiviteit en 
persoonlijkheids- of opstandi-
ge problematiek.”

Lange weg
De Spinaker heeft een lange 
weg afgelegd. Van de We-
teringh neemt ons vijf jaar 
terug in de tijd, toen zij als 
schooldirecteur begon. “Deze 
school was een veredeld 
buurthuis voor kinderen met 
gedragsproblemen. Het on-
derwijs werd als onvoldoende 
beoordeeld door de inspectie.”

“De kinderen kregen de hele 
dag van dezelfde leraar les”, 
vervolgt Van de Weteringh, 
die een verleden heeft als 
zorgcoördinator. “Meestal was 
dat een PABO-docent of een 
hulpverlener met extra vaar-
digheden. Wilden de kinderen 
niet werken? Dan hoefde dat 
niet. Er stonden bijvoorbeeld 
spelcomputers in de klassen. 
Verder waren de groepen niet 
op onderwijsbehoefte, maar 
op stoornis gesorteerd.”

Slagingspercentage
Van de Weteringh regelde 
echter dat docenten slechts 
één vak gaven. “We moeten 
doen waar we goed in zijn”, 

‘Goed onderwijs
is je eerste zorg’

Het leerlingenaantal van De Spinaker Den Helder, een school voor speciaal 
onderwijs REC4, is de afgelopen vijf jaar van 27 toegenomen naar 90 
leerlingen. Vorig jaar had de school een slagingspercentage van honderd 
procent. Directeur Carin van de Weteringh over de succesformule van 
De Spinaker. “Je realiseert goed gedrag door uitdagend onderwijs te bieden.”

Diploma’s bij
De Spinaker
De Spinaker werkt inten-
sief samen met het ROC 
Horizon College in Heer-
hugowaard. “Daardoor 
kunnen onze leerlingen 
de school met een MBO 
1-diploma verlaten. Het 
Mavo-diploma examineren 
we met staatsexamens”, 
zegt Van de Weteringh. 
“Verder proberen we om 
kinderen die bij ons in 
de eerste klassen instro-
men, terug te leiden naar 
het reguliere onderwijs. 
We hebben dus ook veel 
contact met Scholen aan 
Zee en het Regius College. 
Leerlingen die niet meer 
naar school willen, mogen 
alleen vertrekken als ze 
ergens een werkcontract 
voor minimaal twintig uur 
per week regelen.”

Fouten in 
bepalen IQ
“De Spinaker krijgt veel 
kinderen die een beter ba-
sisschooladvies verdienen”, 
zegt Van de Weteringh. 
“Voor een goed advies met 
betrekking tot het IQ moet 
je namelijk zowel naar het 
verbale- als performale IQ 
kijken. We moeten dus be-
ter op de deelscores letten, 
in plaats van een kind op 
basis van het puntentotaal 
een onderwijsplek toe te 
kennen. Helaas ben je in 
Nederland zo goed als je 
zwakste vak. Daardoor ko-
men kinderen vaak op de 
verkeerde plaats terecht.”

beargumenteert ze. “Het is 
niet realistisch dat we elk vak 
goed lesgeven. En dus kun 
je ook niet verwachten dat 
elk kind zijn of haar diplo-
ma haalt.” Een paar docen-
ten verlieten De Spinaker. 
“Ik ging vervolgens nieuwe 
leerkrachten werven. Mensen 
die ik bijvoorbeeld kende van 
Scholen aan Zee. Daardoor 
konden we de leerlingen een 
steeds breder aanbod geven.”

Inmiddels staat De Spinaker 
al jaren niet meer op de lijst 
van zwakke scholen. “We 
kregen onlangs een nieuwe 
beoordeling. De Spinaker 
werd weer als ‘goed’ gekwa-
lificeerd. Vorig jaar hadden 
we een slagingspercentage 
van honderd procent. Met de 
moeilijkste doelgroep die er 
is. Welke school doet dat ons 
na?”

 


