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Over dit 
magazine

Inspiratie geven en halen

Colofon

Terugblik  
LIEF!  
evenementen

Hoe zien de inclusievere samenleving en inclusiever 
onderwijs er voor jou uit? Wat is ervoor nodig om vol-
gende stappen te zetten? Wat heb je daarvoor nodig? 
Over dit soort vragen ging het tijdens de bruisende 
LIEF! evenementen afgelopen oktober en november. 
De rode draden in de opbrengsten van alle bijeenkom-
sten zijn input voor het nieuwe ondersteuningsplan 
2022-2026, dat nu in ontwikkeling is.

“Morgen hoeft het niet anders te zijn, maar laten we 
kijken hoe het over vier jaar anders kan worden.” Met 
die woorden nodigde directeur-bestuurder van SWV 
Rijn & Gelderse Vallei Thea de Graaf alle deelnemers 
van de LIEF! evenementen steeds uit om mee te den-
ken over stappen richting inclusiever onderwijs.
Voor zij in groepen aan de slag gingen, kregen de 
deelnemers eerst een flinke dosis inspiratie.  

Hoe bieden wij kinderen in de regio Foodvalley 

de komende jaren optimale ontwikkelings- 

kansen? Op die vraag geven we met elkaar  

antwoord in ons nieuwe ondersteuningsplan  

voor 2022-2026. In dit magazine nemen we je 

mee op weg naar dat nieuwe plan.

Scrol, lees, scan, klik en reageer als jij jouw  

verhaal - of dat van je team - over inclusiever 

passend onderwijs wilt delen! Mail naar  

administratie@swvrgv.nl ter attentie van  

Saskia van Rijswijk.

Samenstelling Renee Boeijen, Samenwerkingsverband  

Rijn & Gelderse Vallei

Eindredactie Renee Boeijen, Saskia van Rijswijk

Concept en redactie Anne-Marie Veldkamp, redactie  

& communicatie

Vormgeving Frank Merkes, Idem Design

Zo deelde paralympisch zeiler Rolf Schrama zijn levens-
lessen voor inclusiever onderwijs. Onderwijsinnovator 
Ton van Rijn vertelde hoe het écht inclusiever kan, 
als je het onderwijs rondom het kind organiseert en 
uitgaat van verschillen tussen kinderen in plaats van 
omgaan met verschillen.

Bart van Kessel, directeur van Gedragswerk, nodigde 
uit om vooral in beweging te komen: van omdenken 
naar omdóen. En Erik Dannenberg - onder andere 
voorzitter van de vereniging van leidinggevenden in 
het sociaal domein bij gemeenten Divosa - pleitte er 
bij bestuurders in onderwijs, kinderopvang en jeugd-
zorg én wethouders van gemeenten voor om vooral 
“zeer hoogwaardige expertise in het normale leven te 
brengen”.
 

Aan de werktafels wisselden de LIEF! deelnemers de 
verschillende beelden uit die zij hebben bij de inclusie-
ve samenleving en inclusiever onderwijs. Ook brachten 
zij in kaart welke stappen gezet moeten worden. De 
spreekwoordelijke beren op de weg kwamen langs, 
maar ook de mooie kansen en vergezichten. Over 
één ding waren verreweg de meeste LIEF! deelnemers 
het eens: elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen 
delen moeten we komende jaren zéker blijven doen. 
Door elkaar te blijven inspireren met voorbeelden en 
verhalen 

Journalist en presentator Aldith Hunkar presenteerde de LIEF! evenementen

mailto:administratie%40swvrgv.nl?subject=Op%20weg%20-%20reactie
http://www.aveldkamp.nl
http://www.idemdesign.nl
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Dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenle-
ving en op school: daar was iedereen het tijdens de 
LIEF! evenementen over eens. Collega’s en samenwer-
kingspartners deelden hun beelden bij een inclusievere 
samenleving en inclusiever onderwijs en ook welke 
gevoelens dat bij ze opriep.

Ook brachten zij in kaart wat zij nu al doen, waarmee 
ze zouden willen stoppen of waarmee ze zouden 
willen starten met inclusiever onderwijs in beeld. Tot 
slot gaven zij mee wat zij daarvoor nodig hebben 
van collega’s, leidinggevenden, bestuurders, ouders, 
samenwerkingspartners, gemeente en samenwer-
kingsverband.

Lef nodig!
Welke rode draden leverde al het harde werken op? 
In elk geval dat brede talentontwikkeling voor alle kin-
deren nodig is, om ze goed voor te bereiden op onze 
steeds sneller veranderende samenleving. De LIEF! 
deelnemers gaven ook aan dat er lef voor nodig is om 

volgende stappen te zetten. Als we namelijk blijven 
doen wat we altijd al deden, is het lastig om inclu-
siever onderwijs te bieden. Uitgaan van de vraag van 
het kind en dáár het onderwijs omheen organiseren 
kan alleen als je bereid bent om bestaande methodes, 
aanpakken of organisatie niet op voorhand leidend te 
laten zijn.

Wijkgericht(er)
Idealiter ontmoeten kinderen elkaar in hun eigen 
buurt of wijk in en rond de school. Dat kan en hoeft 
niet altijd in dezelfde klas, groep of school of de hele 
dag door. Al brainstormend kwamen de LIEF! deelne-
mers met allerlei prachtige ideeën, van klein tot groot.
Kijkend naar het ideaal, dan is dat voor veel LIEF! 
deelnemers een multifunctioneel en royaal gebouw, 
waarin opvang, onderwijs, welzijn, jeugdhulp, jeugd-
zorg, zorg, kunst en cultuur samenwerken rondom 
alle kinderen in hun wijk. Met natuurlijk voldoende 
middelen en mensen om hun werk goed te doen.  
En liefst met zo min mogelijk administratieve (bal)last.

Stip op de horizon geeft richting
Dat we dit op korte termijn niet overal kunnen reali-
seren, is ook duidelijk. Maar het begint toch met die 
mindset, vonden de LIEF! deelnemers. Als je met een 
kind, ouders en alle professionals om hun heen kijkt 
naar wat wél kan en mogelijk is, is de eerste stap op 
weg naar inclusiever onderwijs makkelijker gezet. Dit 
vraagt om onderling vertrouwen tussen alle betrokke-
nen, om elkaar snel weten te vinden en om liefst meer 
(regel)ruimte voor de leerkracht om te doen wat nodig 
is voor een kind.

Van elkaar leren en elkaar inspireren
Wat zeker nodig is: van elkaar blijven leren. Tijdens 
de LIEF! evenementen werden al volop praktijkervarin-
gen uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt om bij 
elkaar op de werkvloer te komen kijken. Er is duidelijk 
behoefte aan inspirerende voorbeelden van inclusiever 
onderwijs en aan samen optrekken. De ondersteunings-
organisatie van het samenwerkingsverband kan daarin 
een mooie rol spelen, denken veel LIEF! deelnemers.

Normaliseren
Afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in samenwer-
king tussen opvang, onderwijs, jeugdhulp en andere 
partners. Dat kan nog beter en meer, vonden de LIEF! 
deelnemers. Weg met die ‘schotten’ tussen onderwijs 
en jeugdhulp en kom maar op met kortere communi-
catielijnen! Een veelgenoemd woord was ook: norma-
liseren. Laten we komende jaren vooral proberen om 
vanuit een sterk netwerk van school, opvang, jeugd-
hulp, zorg en andere partners een kind in zijn ‘norma-
le’ leven te ondersteunen.

LIEF! evenementen:  
impressies in woord en beeld
Willen we bouwen aan een inclusievere samenleving waarin iedereen mee kan doen, dan zullen we op school  
moeten beginnen, vonden de deelnemers van de LIEF! bijeenkomsten eensgezind. In hun eigen buurt of wijk  
zouden alle kinderen elkaar moeten kunnen ontmoeten. Daar kan school in veel situaties een prachtige plek  
voor zijn. Daar leer je dat je met allerlei verschillende kinderen kunt samen spelen, leren, werken en leven.  
Hoe dat zou kunnen, is ook nog best lastig voor je te zien, vonden de LIEF-deelnemers.

Met veel opbrengsten van de LIEF! evenementen 
kunnen onderwijsprofessionals, teams, directeuren, 
schoolbestuurders en samenwerkingspartners 
zélf aan de slag. Voor het nieuwe onder- 
steuningsplan zijn de rode draden uit de LIEF! 
evenementen ook waardevolle input.
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4 oktober 2021

Terugblik LIEF! evenement 4 oktober 2021  
voor onder anderen leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en jeugdhulpmedewerkers

Bekijk het filmpje  

en hoor deelnemers  

over inclusiever  

onderwijs!

https://www.youtube.com/watch?v=2HQlZMrbLLQ
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12 en 14 oktober 2021

Terugblik LIEF! evenementen 12 oktober 2021 
voor onder anderen intern begeleiders,  
directeuren, CJG-medewerkers, jeugdconsu-
lenten en leidinggevenden van voorschoolse 
voorzieningen

Bekijk het filmpje  en hoor deelnemers  over inclusiever  
onderwijs!

https://www.youtube.com/watch?v=gO_cZIRj5RE
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25 oktober 2021

Terugblik LIEF! evenement 25 oktober 2021 
voor onder anderen (beleids)medewerkers 
en -adviseurs van samenwerkings- 
verbanden en gemeenten 

4 november 2021

Terugblik LIEF! evenement 4 november 2021 voor onder anderen 
bestuurders onderwijs, jeugdzorg en voorschoolse voorzieningen 
en wethouders

Bekijk het filmpje  

en hoor deelnemers  

over inclusiever  

onderwijs!

Bekijk het filmpje  en hoor deelnemers  over inclusiever  
onderwijs!

https://www.youtube.com/watch?v=Z8NE8Vya_DE
https://www.youtube.com/watch?v=GYeGs21mHJ4


speciaal onderwijs naar 
de reguliere basisschool. 
Daar werd hij geaccep-
teerd en wérd hij eens 
gepest, dan was daar zijn 
grote vriend Len die hem 
- zo nodig hardhandig - 
beschermde. “Len sloeg, 
ik gaf aanwijzingen.”
In zijn puberteit kreeg 
Rolf steeds meer afkeer 
van zijn beperking. “Rij-
den in een Mini Cooper? 
Nooit. Midgetgolf? No 
way. Een mini-Mars? 
Hoefde ik niet. Als straat-
schoffie had ik verkering 
met alle meisjes, maar 
op de mavo in een ander 
dorp merkte ik voor het 
eerst dat mensen mij zie-
lig vonden. Dat knaagde. 
Ik ging steeds harder mijn 
best doen om het tegen-
deel te bewijzen.”

Groots gaan leven
Na de mavo volgden havo 
en vwo, hbo, universiteit 
en een goede baan. Maar 
gelukkig was Rolf niet. 
Goed verdienen, veel uit-
gaan en drinken, weinig 
mensen deugden in zijn 
ogen. “Ik was boos op de 

wereld”, vatte hij samen. 
Het keerpunt kwam toen 
een vriendin vroeg waar 
die jongen toch was die 
altijd in kansen dacht. Die 
opmerking kwam binnen 
en was het startpunt van 
een nieuwe fase.
Rolf zei zijn baan op, 
verdiepte zich voor het 
eerst in zijn beperking en 
bezocht een conferentie 
voor kleine mensen in 
de Verenigde Staten. In 
plaats van de Porsche 
waar hij ooit van droom-
de, kocht hij een loopfiets 
om zich te verplaatsen. 
Hij ging sporten en 
ontdekte uiteindelijk zijn 
liefde voor zeilen. En hoe.

Het gaat om de weg
In het nationaal team 
behaalde Rolf mooie suc-
cessen en met zeilmaatje 
Sandra Nap deed hij mee 
aan de Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. 
“We werden zevende. 
Een teleurstelling. Al snel 
voelde ik: het was de 
wég naar de Spelen dat 
het mooiste cadeau was. 
Het is juist mijn afwijking 

die mij bijzonder maakt 
en dat geldt ook voor 
anderen.”

Nu zet Rolf zich in voor 
de kracht van verschillen. 
Op de Amsterdamse Zui-
das helpt hij mensen met 
een beperking aan een 
baan en helpt bedrijven 
op hun beurt diverser 
worden. Maar dat hij in 
zijn hart nog altijd dat 
straatschoffie is, maakt 
het afsluitende filmpje 
meer dan duidelijk.

Als Danny de Munck ‘Dit 
is mijn leven’ zingt – “ik 
blijf altijd die jongen van 
de straat” - is te zien 
hoe Rolf nu geniet van 
zijn gezin. De loopfiets 
gebruikt hij nog steeds. 
Wel kwam er een bakfiets 
met kinderzitje bij.
leerbehoeften. Dat 
betekent een onderwijs-
systeem dat aangepast 
en ingericht is volgens 
die verschillende leerbe-
hoeften. Ook Nederland 
ondertekende dit verdrag.
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Rolf Schrama’s  
levenslessen kunnen  
iedereen inspireren

Rolf Schrama begon zijn 
verhaal met een levens-
grote foto van zichzelf 
en grapte maar meteen: 
“Mijn ego is te groot 
voor mijn lichaam”. Rolf 
werd 45 jaar geleden 
met een zeldzame vorm 
van dwerggroei geboren 
in De Rijp - “waar zelfs 
kleuters reuzen zijn” - en 
verbleef de eerste tien 
weken van zijn leven in 
het ziekenhuis.
Toen Rolf toch mee naar 
huis mocht, kregen zijn 
ouders het advies mee 
om hun verwachtingen 
aan te passen en vooral 
voorzichtig te zijn met 
hun baby. “Mijn ouders 
waren dolgelukkig met 
me”, vertelde Rolf, “ter-
wijl de buitenwereld het 
allemaal nogal eng vond, 
zo’n kind met zoveel 
beperkingen.”

Zielig gevonden  
worden
Met steun van zijn ouders 
volgde Rolf zijn eigen 
weg. Hij leerde lopen, 
speelde op straat en ging 
na een korte tijd in het 

Van straatschoffie tot paralympisch zeiler: de levensloop van kleine man Rolf Schrama kende heel wat uitdagin-
gen. De lessen die ervoor zorgden dat Rolf op zijn 45e sterk in het leven staat, deelde hij op indrukwekkende en 
humoristische wijze met de LIEF! deelnemers.

De levenslessen van Rolf nemen  
we mee richting het nieuwe  
ondersteuningsplan en hopelijk 
bieden die ook de komende jaren 
inspiratie voor hoe we stappen 
kunnen zetten richting inclusiever 
onderwijs en een inclusievere  
samenleving
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Levenslessen  
van Rolf

Geniet van kleine dingen
“ Als jong kind bracht ik de meeste tijd door voor het 

raam van ons bovenhuis, want ik kon niet lopen. 
Al wilde ik niets liever dan een gewone jongen zijn, 
toch genoot ik van wat ik zag: het verkeer op de 
straat, kinderen die buiten speelden en het blad 
dat van de boom viel. Het is de kunst om te blijven 
genieten van kleine stappen vooruit.”

Erken de kracht van kleine stapjes
“ Tegen alle verwachtingen in leerde ik lopen, stapje 

voor stapje kwam ik steeds iets verder. Ik nam nooit 
een omweg omdat elke stap pijn deed, maar vond 
mijn weg heel doelgericht. Veel kleine stapjes maken 
- ook in het onderwijs - uiteindelijk grote sprongen.”

Soms doe je veel werk voor weinig resultaat
“ Ik moest mijn hele jeugd veel meer moeite doen dan 

leeftijdgenoten. Bij alles. Neem alleen al mijn schoe-
nen aantrekken. Klittenband was met mijn moeilijke 
handen veel handiger, maar dat vond ik niet cool. Ik 
wilde net als iedereen veterschoenen en ik oefende 
net zo lang tot ik die veters kon strikken. Veranderen 
is soms veel werk.”

Geloof in jezelf
“ Ik kwam erachter dat ik veel keuzes had gemaakt 
voor de buitenwereld. Ik besloot het roer in eigen 
hand te nemen en kreeg de regie terug over mijn 
leven. Groots leven kreeg een heel andere invulling 
toen ik mijn handicap leerde omarmen. En toen 
ik van mijn zeiltrainer leerde: je moet niet vechten 
tegen de wind, maar je moet hem gebruiken om 
vooruit te komen. In het onderwijs is de vraag: hoe 
ben jij de wind voor een kind?”

Durf de dingen anders te doen
“ Als kind ben je onbevangen, maar hoe ouder we 
worden hoe beperkter we gaan denken. Ik vraag 
iedereen in het onderwijs om de verschillen te blijven 
zien. Er staan nog te veel mensen onterecht langs de 
zijlijn, terwijl iedereen het recht heeft om te kunnen 
groeien. Kijk naar de kracht van een kind, dan doet 
het automatisch mee in de maatschappij.”

die kunnen inspireren richting  
inclusiever onderwijs

Quotes van sociaal domein-expert  
Erik Dannenberg, onderwijsinnovator  
Ton van Rijn en van directeur  
Gedragswerk Bart van Kessel

Meer
over 
Rolf

vanaf het LIEF! podium

inspiratie

>

https://www.rolfschrama.com
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“ Als we niet uitgaan van verschillen, blijft alles zoals het nu is. En áls 
je vindt dat kinderen mogen verschillen van elkaar, dan kun je ze niet 
meer met elkaar vergelijken. Dat we spreken over een ‘gemiddeld 
kind’ en dat we een kind een onvoldoende durven geven op zijn 
rapport. Hoe bestaat het!

“ Veranderen begint met de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich  
te ontwikkelen op een manier die bij hem past? Dat gaan we dan 
organiseren. In plaats van het kind in onze organisatie en ons  
systeem passen.”

“ Een angstig kind helpt niemand, maar 
een kind met een angststoornis wél. 
We zijn als Nederland een zorgland bij 
uitstek, waarin de psychische ziekte-
beelden je om de oren vliegen en we 
alles wat we aan gedrag zien in zorg- 
termen beschrijven.”

“ We kijken vooral naar beperkingen, 
stoornissen en aandoeningen, maar 
veel minder naar sterke kanten. 
Hebben mensen bijvoorbeeld een 
afstand tot de arbeidsmarkt, of heeft 
de arbeidsmarkt een afstand tot 
mensen met een beperking? Neem die 
vrouw die zó traag was dat ze volgens 
haar begeleiders bij UWV nooit een 
betaalde baan zou vinden. Nu bege-
leidt ze demente bejaarden en is daar 
de meest geliefde medewerker: haar 
tempo sluit perfect aan bij wat deze 
mensen nodig hebben.

“ Kijkend naar het onderwijs, dan zeg 
ik: mengen, mengen, mengen. Alleen 
als kinderen daar elkaars verschillen 
zien, zal de arbeidsmarkt inclusiever 
worden. In Canada is het motto: spe-
cial education is a service, not a place. 
Ook bij ons zou het goed zijn om 
speciale expertise in het gewone leven 
te organiseren.

“ Heb je dan een kind met autisme in 
de klas, dan train je namelijk dat kind 
zelf, de leerkracht maar ook de hele 
klas hoe je daar goed mee omgaat. 
Daar heeft iedereen profijt van. Het 
moet normaal worden dat je een 
klasgenoot met een beperking of die 
kwetsbaar is, even helpt. En boven-
dien: wil degene die nooit kwetsbaar 
is, even opstaan? Dat is de drive voor 
mijn werk in het sociaal domein: ieder-
een hoort erbij, iedereen doet ertoe en 
iedereen moet mee kunnen doen.”

Erik Dannenberg is voorzitter van Divosa (de vereniging 
van gemeentelijk directeuren en leidinggevenden in 
het sociaal domein). Hij werkte eerder onder andere 
als hulpverlener voor mensen die verslaafd en dakloos 
waren, was wethouder in Zwolle en was  bestuurlijk 

betrokken bij de transities in het sociaal domein.

Ton van Rijn was directeur van een aantal 
basisscholen, onder meer van Wittering.nl 
in Rosmalen, die het onderwijs echt anders 
organiseert zodat kinderen zich in hun 
eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Organiseer speciale  
expertise vooral in het  
gewone leven

Als we niet uitgaan van verschillen, 
blijft alles zoals het nu is
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* Dolf van Veen is hoofddocent Passend Onderwijs en Jeugdhulp, bijzonder hoogleraar aan de universiteit  

van Nottingham en hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg Hogeschool Windesheim.

Meer weten?  

Vraag dan hier de presentaties  

van Erik, Ton en Bart op!

“ Een kind wil niet alleen 
uitgenodigd worden op 
een feestje, het wil ook 
mee-feesten”

Emma en Josephine zitten in groep 8 op De Dorpsbeuk in Scherpenzeel.  
Hun klas ging aan de slag met het thema gelijke kansen en Emma en  
Josephine wilden de tips die zij verzamelden best delen met bestuurders  
van scholen, gemeenten, jeugdzorgorganisaties. Fijn, want we werken in  
het samenwerkingsverband natuurlijk niet alleen voor kinderen. Alles start 
met kinderen.

Een greep uit de suggesties: voer coachgesprekken met leerlingen, zorg dat 
kinderen gezond eten op school en voldoende bewegen, ga op excursie en 
organiseer allerlei leerzame activiteiten, ook in vakanties en bied huiswerk-
hulp na schooltijd.

Emma en Josephine deelden hun tips voor gelijke kansen  
in het onderwijs met bestuurders.  
Bekijk het filmpje!

Ze had er flink op geoefend en dat was te zien! Direc-
teur-bestuurder van SWV Rijn & Gelderse Vallei Thea de 
Graaf sloot elk LIEF evenement af met een jongleeract. De 
drie ballen die zij in de lucht wist te houden, stonden sym-
bool voor drie cruciale randvoorwaarden om inclusiever onder-
wijs tot een succes te maken: een heldere visie, randvoorwaarden 
en deskundigheid. Natuurlijk vielen de drie ballen ook wel eens op de 
grond. Niet erg, benadrukte Thea. Je pakt die weer op en kunt de ballen 
ook sámen hooghouden. Dat maakt het een stuk eenvoudiger...

De tips voor gelijke  
onderwijskansen van 
leerlingen Emma en 
Josephine

“ Hoogleraar Dolf van Veen* zegt het 
mooi: ‘inclusiever onderwijs start met 
het verlangen een herbergzame school 
te willen zijn voor alle kinderen en 
een zoektocht naar de architectuur en 
pedagogische kwaliteit van de leerom-
geving die dit mogelijk maakt’.

“ Als we inclusiever onderwijs willen 
laten lukken, moeten we in beweging 
komen en het anders gaan doen. 
Willen we voorkomen dat kinderen 
ontkoppelen van hun omgeving en on-
derwijs, durf dan anders te kijken naar 
inzet van professionals in de school. 
Durf anders te kijken naar de context, 
de vorm en naar de tijd waarin je 
onderwijs nu organiseert. We kunnen 
leren van elkaar! Sluit op woensdag 
bijvoorbeeld het speciaal onderwijs 
en laat alle kinderen en professionals 
meedoen op de buurtschool. Denk out 
of the box.”

Bart van Kessel is directeur van 
Gedragswerk en zet zich in om 
thuiszitters weer naar school te 
krijgen, of liever nog: ieder kind 
binnenboord te houden.

Laat het bewegen

mailto:s.vanrijswijk%40swvrgv.nl?subject=presentaties%20van%20Erik%2C%20Ton%20en%20Bart
https://www.youtube.com/watch?v=DMGfRFif638&feature=youtu.be


2120 MAGAZINE SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI 21

Eerlijk? Na het verhaal 
van Rolf Schrama vertrok 
Marcel van het LIEF! eve-
nement. Waar anderen 
zich geïnspireerd voel-
den door de bijzondere 
levensloop van Rolf, werd 
hij er juist treurig van.
“Ik kon de positieve reac-
ties in mijn omgeving niet 
verenigen met mijn eigen 
gevoelens. Wéér ging het 
over presteren. Ik zag een 
kleine man, maar een 
slimme man. Een man 
die wél kan praten, die 
wél kan lopen en wél kan 
leren. Dat geldt allemaal 
niet voor mijn dochter en 
voor veel anderen. Die 
zullen nooit presteren. Ze 
zíjn gewoon. En dat mag 
ook. Waarom gaat het 
nooit over hun verhaal?”
Marcel heeft met zijn 
vrouw twee dochters, 
Jadith (15) en Merelieke 

(12). De jongste zit in een 
rolstoel, kan niet praten, 
niet zelfstandig zitten en 
eten en is niet zindelijk. 
En ze is natuurlijk fantas-
tisch.

Meer inclusieve kennis 
is nodig
“Ik snap heel goed dat je 
niet weet wat het bete-
kent om een meervoudig 
beperkt kind te hebben, 
dat 24/7 je aandacht en 
zorg nodig heeft”, zegt 
Marcel. “Dus leg ik het 
graag uit.” Waarmee 
hij maar wil zeggen: als 
het gaat over inclusiever 
onderwijs, dan gaat het 
óók over kinderen zoals 
Merelieke, voor wie het 
nooit zal gaan over top-
sport of een baan. Ook 
zij horen er graag bij.
“We kunnen en hoeven 
niet allemaal te pres-

teren. Voor sommige 
kinderen is het al belang-
rijk genoeg dat ze gezien 
worden door een ander 
kind. Je zou geen kind 
moeten loskoppelen van 
zijn sociale omgeving”, 
benadrukt Marcel. Toch 
moet Merelieke elke dag 
de taxi in om 40 kilome-
ter verderop naar school 
te gaan. Zonder airco in 
het busje, dus dat is in de 
zomer geen pretje.
 
 
“Ze gaat naar school, zit 
daar alleen met andere 
zwaar beperkte kinderen 
en komt daarna weer 

Ontkoppel geen kind  
van zijn      sociale  
omgeving
Aandacht voor de ‘onzichtbare’ groep kinderen die niet kunnen presteren, is hard nodig, 
vindt directeur Marcel van den Busken van OBS De Prinsenakker in Bennekom. “Ook zij 
willen gezien worden en samen spelen met andere kinderen in hun buurt.” Zijn pleidooi: 
bouw scholen waarin álle kinderen welkom kunnen zijn. Ook de kinderen die veel zorg 
nodig hebben, zoals zijn dochter Merelieke.

“ We kunnen en hoeven niet  
allemaal te presteren.  
Voor sommige kinderen is het al  
belangrijk genoeg dat ze gezien  
worden door een ander kind.”

>
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Ondersteuningsplan: 

hoe & wat
en wanneer

naar huis. Terwijl zij na-
tuurlijk ook graag samen 
wil spelen met kinderen 
in de buurt.” Merelie-
kes moeder maakt zich 
in gemeente Barneveld 
daarom bijvoorbeeld 
sterk voor inclusieve 
speeltuinen namens de 
Speeltuinbende, want 
natúúrlijk kunnen alle 
kinderen samen spelen.

Samen opgroeien kan 
en moet
“Toen Merelieke nog 
jong was, ging ze naar de 
reguliere kinderopvang. 
Daar speelde ze samen 
met ‘gewone’ kinderen. 
Die vonden het net als 
Merelieke prachtig om 
met haar rond te rijden 
op het plein en samen 
computerspelletjes te 
doen. Als we acht jaar 
later die kinderen nu nog 
wel eens tegenkomen 
is het: ‘Hé Merelieke! 
Heel gewoon dus. Terwijl 
kinderen die haar voor 
het eerst zien haar gaan 
staan aangapen alsof ze 
een bijzondere diersoort 
is. Heel storend.”

Het illustreert waarom 
het zo belangrijk is dat 
alle kinderen samen 

opgroeien en elkaar 
ontmoeten op de basis-
school. Alleen dán krijg 
je ‘later’ die gewenste 
inclusievere samenleving. 
“Zorg dat kinderen níet 
40 kilometer verderop 
moeten om naar school 
te gaan.”

In Scandinavië en ook op 
onze Waddeneilanden 
leidt de geografische 
situatie ertoe dat mensen 
creatiever omgaan met 
inclusie. Terwijl er op het 
vasteland slechts enke-
le positieve initiatieven 
zijn voor het oprichten 
van Samen naar School-
klassen, vertelt Marcel. 
“Wees creatief! Het kan 
niet waar zijn dat er nu 
nieuwe schoolgebouwen 
worden gebouwd die 
hier helemaal geen reke-
ning mee houden.”

Ontmoeting  
organiseren
Marcel begrijpt dat niet 
ieder kind gebaat is bij 
dezelfde groep. Een 
kind met autisme wordt 
gek van prikkels, terwijl 
Merelieke bijvoorbeeld 
juist dol is op veel reuring 
en een kind met Down 
heeft weer iets anders 
nodig heeft. Toch kun 
je in één gebouw met 
meerdere ‘afdelingen’ de 
ontmoeting tussen al die 
kinderen veel makkelijker 
organiseren.

“Laatst heb ik voorlich-
ting gegeven op een 
school over hoe kinde-
ren met verschillende 
beperkingen wel samen 
kunnen spelen”, vertelt 
Marcel. “Ik denk dat het 
ook heel belangrijk is dat 
er meer bekend wordt 
over die mogelijkheden.”
Ook in zijn professione-
le leven doet Marcel er 
alles aan om kinderen in 
het regulier onderwijs te 
houden. “Kijk naar dat 
kind en lever maatwerk. 
Er kan vaak veel.”

Maak er één  
geldpot van
Het geld voor inclusiever 
onderwijs is er wel, is 
Marcel zijn overtuiging, 
alleen zit het in allemaal 
verschillende potjes.

“Als de gemeente het 
geld van het taxivervoer 
nu in dit soort voorzie-
ningen stopt, verzeke-
raars geld preventiever 
inzetten en geldstromen 
worden ontschot, kan 
er heel veel. Haal zorg 
de school in. Wij zijn 
als ouders bijvoorbeeld 
graag bereid om ook een 
deel van ons PGB (per-
soonsgebonden budget, 
red.) te investeren.” Een 
eerste stap? “Bouw zo’n 
pilotschool!”

“ Wij zijn als ouders bijvoorbeeld 
graag bereid om ook een deel  
van ons PGB te investeren”

Alle beelden en ideeën die tijdens de LIEF! evenemen-
ten zijn opgehaald, worden zorgvuldig bekeken en 
gewogen. De belangrijkste rode draden zijn voeding 
voor het nieuwe ondersteuningsplan.

Samenwerking in de regio
Samenwerkingsverbanden stemmen af over 

hun nieuwe ondersteuningsplannen

Begin september ontmoetten directeuren/bestuur-
ders en beleidsmedewerkers van de samenwer-
kingsverbanden passend onderwijs voor primair en 
voortgezet onderwijs in de regio elkaar.  
Op de agenda: de nieuwe ondersteuningsplannen 
waaraan alle verbanden nu op eigen wijze werken. 
Welke gedachten en beelden leven er en waar 
liggen verdere samenwerkingskansen?

Klik op de vraag en het antwoord  verschijnt in het kadertje
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