
Een unieke
leeromgeving 
in Nederland!

De Blauwe 
Bloem

Integratieklas 

Na een intensieve middelbare schooltijd stromen de  
meeste Blauwe Bloem-leerlingen uit naar een vorm van 
(arbeidsmatige/taakgerichte) dagbesteding of beschut 
werk. Altijd zoeken we in overleg met ouders en leerling 
naar een uitstroombestemming die beantwoordt aan de 
talenten en de mogelijkheden van de leerling.

De arbeidstoeleiders van MBS Eindhoven bieden  
de Blauwe Bloem-leerling ondersteuning op maat. De 
overgang van school naar werk verloopt gestructureerd 
volgens een vaste opbouw van (externe) leersituaties.  
Ervaring wordt opgedaan bij diverse stageplekken maar 
ook in het Arbeids Transitie Centrum (ATC) van Stichting 
Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE), waar  
MBS Eindhoven deel van uitmaakt. Uiteraard ontvangen 
leerlingen ook na het verlaten van de school de 
benodigde nazorg.

Klaar met school,
en dan?

Wanneer komt mijn kind 
in aanmerking voor 
De Blauwe Bloem?

• De leerling heeft/komt in aanmerking voor een
toelaatbaarheidsverklaring voor zml-onderwijs.

• De leerling is tenminste 12 jaar.
• De leerling is gemotiveerd om te werken met reguliere

leerlingen en docenten van het Novalis College, en heeft
daarnaast voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor
integratielessen van De Blauwe Bloem.

• De leerling kan in een klas en schoolgemeenschap
functioneren, gebaseerd op het onderwijsconcept van
de vrijeschool.

• Er is perspectief op uitstroom naar arbeidsmatige
dagbesteding of beschut werk.

Aan een aanmelding gaat 
altijd een uitgebreide  
intake-procedure vooraf.

Meer informatie:

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
040 251 58 59

“Elkaar 
ontmoeten 
is belangrijk”

www.mbseindhoven.nl



Naar een gewone 
middelbare  
school,  
het kan echt!

De Blauwe Bloem is al meer dan  
10 jaar een unieke leeromgeving in 
Nederland voor jongeren met een 
verstandelijke beperking. Deze is  
tot stand gekomen door een  
succesvolle samenwerking tussen  
MBS Eindhoven, een school voor 
ondersteunend onderwijs en het 
Novalis College, een vrijeschool voor 
voortgezet onderwijs in Eindhoven. 

Onderwijs op een vrijeschool 
Het onderwijs van integratieklas De Blauwe Bloem is  
ingericht volgens de visie van de vrijeschool. Wij werken 
nauw samen met ouders vanuit een gezamenlijke kijk  
op het kind. De klas heeft een eigen leerkracht en is  
samengesteld uit leerlingen van verschillende leeftijden  
en diagnoses/onderwijsbehoeften. De focus ligt op  
samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,  
reflectie	en	persoonlijke	begeleiding.	Binnen	het	onderwijs	
besteden wij veel aandacht aan de persoonsvorming van 
de leerling: ‘Waar liggen zijn of haar kwaliteiten?’

Elkaar ontmoeten is belangrijk. Dit krijgt vorm door  
terugkerende rituelen in de groep zoals zang, muziek  
en gesprek. In het onderwijsprogramma is extra tijd  
gereserveerd voor praktisch-kunstzinnige vakken zoals 
handvaardigheid, smeden, (vorm)tekenen, euritmie,  
textiele werkvormen, drama, muziek en projectweken.  
Er worden met regelmaat methodegebonden toetsen 

en Cito-toetsen afgenomen. Bij het verlaten van de 
school ontvangt iedere leerling een persoonlijk 
getuigschrift.

Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit jongeren met 
een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. 
Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis 
College en volgen wekelijks integratielessen in het  
reguliere programma van deze school. Het onderwijs van 
De Blauwe Bloem is aangepast aan de onderwijsbehoeften 
van een zml-groep en wordt vormgegeven volgens de  
uitgangspunten van de vrijeschool. 

Het aanbod is samengesteld volgens de landelijk opgestelde  
leerlijnen voor zml-onderwijs. Sinds 2015 is De Blauwe 
Bloem	een	officiële	nevenvestiging	van	MBS	Eindhoven	
en de groep wordt, net als alle andere groepen van deze 
school, ondersteund door een multidisciplinair zorgteam. 
Wat betreft onderwijsinhoud, organisatie, arbeidstoeleiding 
en kwaliteitszorg sluit De Blauwe Bloem zoveel mogelijk 
aan bij de doelen en werkwijze zoals die binnen MBS  
Eindhoven zijn opgezet.

Integratie werkt 
voor iedereen
Bij jongeren verloopt de kennis-
making tussen leerlingen met en 
zonder beperking ongedwongen 
en vanzelfsprekend.  
Daarom maken de Blauwe Bloem- 
leerlingen, net zoals alle andere  
leerlingen, volwaardig deel uit van  
de gemeenschap van het Novalis  
College. Ze brengen de pauze door 
in de gemeenschappelijke aula of op het 
schoolplein, en er zijn gezamenlijke jaarfeesten. 

Iedere Blauwe Bloem-leerling heeft gedurende meerdere  
jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje én  
daarnaast per integratieles een vaste begeleidende leerling. 
Integreren doe je namelijk niet alleen maar met elkaar! 
  
         De contacten, gezamenlijke lessen en 
                activiteiten bieden veel meerwaarde 
            en zijn voor beide groepen 
    leerlingen een verrijking. 
     
    Door deze leeromgeving 
    wordt de leerling in sociale 
    communicatie en zelfstandig 
    functioneren gestimuleerd.

“Integreren 
doe je met
elkaar”
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