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Over dit 
magazine

Colofon

Samen op  
weg naar  
inclusiever  
onderwijs
Erbij horen is een van onze belangrijkste sociale be-
hoeften als mens. Ongeacht sociaal-culturele achter-
grond, geloof, kleur, intellectueel vermogen, financiële 
situatie, identiteit, gender of beperking: niemand mag 
buitenspel staan. Niet op school en niet in de samen-
leving.

Omdat niemand buitenspel mag staan, is het belang-
rijk dat kinderen elkaar in hun eigen buurt op school 
ontmoeten, zich daar samen ontwikkelen en samen 
opgroeien.

Als leerlingen van jongs af aan samen onderwijs 
krijgen, leren ze met elkaar omgaan en zich tot elkaar 
verhouden. Om die reden is ‘inclusiever onderwijs’ ook 
landelijk benoemd als stip op de horizon om hier de 
komende vijftien jaar naartoe te werken. Dat is dus 
ook onze uitdaging!

Het nieuwe ondersteuningsplan is klaar! In dit 

magazine lees je er meer over. Naast een samen-

vatting van onze ambities én een praatplaat, 

vertellen bestuurders meer over de kansen en 

uitdagingen voor de komende jaren. Ook kijken 

we terug op een inspirerend mini-symposium op 

24 januari, waar het nieuwe ondersteuningsplan 

werd gepresenteerd.

Met dit magazine sluiten we een reeks van drie 

af. In de eerste keken we terug op de afgelopen 

jaren passend onderwijs. In de tweede stonden 

de LIEF! evenementen centraal, waar veel input 

is opgehaald voor het nieuwe ondersteunings-

plan dat nu klaar is. Natuurlijk blijven we de 

komende jaren praktijkervaringen delen.

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

verhaal - of dat van je team - over werken aan 

inclusiever onderwijs wilt delen! Mail naar  

administratie@swvrgv.nl ter attentie van  

Saskia van Rijswijk.

Samenstelling Thea de Graaf en Suzanne de Koning,  

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Eindredactie Suzanne de Koning, Saskia van Rijswijk

Concept en redactie Anne-Marie Veldkamp, redactie  

& communicatie

Fotografie Jeroen Jazet

Vormgeving Frank Merkes, Idem Design

Voorjaar 2023

In Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei stre-
ven we er in eerste instantie naar om leerlingen met 
een beperking zo te ondersteunen en toe te rusten dat 
zij naar een reguliere school kunnen gaan. In tweede 
instantie is het belangrijk dat hun school dichtbij huis 
is en in derde instantie dat zij samen met leerlingen 
zonder een beperking onderwijs volgen.

Het onderwijs past zich dus aan, aan de onderwijsbe-
hoeften van de leerlingen. De eventuele ondersteu-
ning die een leerling nodig heeft, wordt zoveel moge-
lijk in de reguliere school georganiseerd en wanneer 
nodig gebeurt dat in het gespecialiseerd onderwijs, of 
in scholen waar reguliere en gespecialiseerde scholen 
onder één dak samenwerken.

Hoe we richting 2026 toewerken naar de stip op de 
horizon voor inclusiever onderwijs, staat in het onder-
steuningsplan 2022-2026.

Wie zijn wij, als het gaat om het ondersteunings-
plan? Dat ben jíj!

Onderwijsprofessionals in de scholen en van de 
werkorganisatie van het samenwerkingsverband en 
bestuurders van scholen en samenwerkingsverband 
vormen samen het Samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse Vallei.

Samen met leerlingen, ouders en samenwerkings-
partners in onder meer voorschoolse voorzieningen, 
jeugdhulp en voortgezet onderwijs, staan wij voor 
gelijke ontwikkelingskansen voor de jeugd in de 
FoodValley.
•  In december 2022 zetten de 31 schoolbestuurders 

tijdens de Algemene Leden Vergadering hun  
handtekening onder het ondersteuningsplan.

• Lees meer op de volgende pagina’s

Wij = jij!

Wie zijn ‘wij?’

http://www.aveldkamp.nl
http://www.idemdesign.nl
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Waar werken we aan?

Levend ontwikkeldocument

Alle scholen hebben een map gekregen met 
daarin het ondersteuningsplan en een bijlagen- 
bundel, waarin ook werkwijzen, processen 
en ‘routes’ zijn opgenomen. Die bundel is de 
komende jaren een levend ontwikkeldocument: 
maken we nieuw beleid, dan nemen we dat in  
de bijlagenbundel in de map op.

Vijf programma’s  
met doelen voor 2026vijf
Programma 1 missie en visie

met ouders als gelijkwaardige partners, passen we  
het onderwijs en de schoolcontext aan, aan de  
onderwijsbehoeften van leerlingen

Programma 2 basisondersteuning vanuit  

vier pijlers

teams leveren basiskwaliteit en werken handelings-
gericht, scholen zetten professionals in de lead en 
hebben een goed aanbod voor preventieve en licht- 
curatieve interventies

Programma 3 extra ondersteuning en  

extra ondersteuning speciaal

reguliere en gespecialiseerde scholen en de werkorga-
nisatie van het samenwerkingsverband delen kennis en 
zetten die samen met gemeenten vraaggericht in op 
scholen, met aandacht voor preventie en ‘normalisatie’

Programma 4 beleidsontwikkeling

we gaan door met ingezette verbeteringen en  
ontwikkelen onze beleidsprocessen

Programma 5 organisatie en bedrijfsvoering

we gaan meer decentraal werken

Wat zijn uitgangspunten 
voor ons werk?

Blijven (jong)leren om het mogelijk te maken

 • een inclusieve mindset ontwikkelen
 • kennis en ervaring delen
 • werken vanuit vertrouwen
 • op zoek naar middelen en randvoorwaarden

Wat zijn onze leidende principes? 

Vertrekpunt en houvast voor werken aan  

inclusiever onderwijs

 • wij zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen
 •  wij zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende 

meerjarenbegroting
 •  wij bieden regulier onderwijs waar mogelijk en 

speciaal wanneer nodig
 •  wij gaan uit van de goede bedoeling (vertrouwen), 

spreken elkaar aan en willen aangesproken worden
 •  wij sluiten aan bij de ontwikkeling van scholen in 

relatie tot de missie van het samenwerkingsver-
band

We werken de komende jaren aan vijf programma’s. Wat we binnen elk programma precies gaan doen,  
wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een meerjarenplan. Daarin nemen we ook op hoe we monitoren  
of we goed op weg zijn.
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Scan en lees het ondersteuningsplan op onze website
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en ook het lerarentekort zorgde 
ervoor dat het onderwijs en de ba-
sisondersteuning onder druk kwa-
men te staan. “Hierdoor ontstond 
een kloof tussen de werkelijkheid 
van nu en de toekomstdromen die 
we hadden opgehaald”, vat Thea 
samen.

Ook vond een aantal bestuur-
ders het plan te voorschrijvend, 
terwijl de Onderwijsinspectie, de 
ondersteuningsplanraad (OPR) 
en gemeenten juist vroegen om 
concrete, meetbaar geformuleerde 
doelen. Het was zoeken naar een 
goede balans, legt Thea uit.

“De extra tijd en afstemming 
waren nodig. Ook nu het plan is 
goedgekeurd, gaat de zoektocht 
naar inclusiever onderwijs de 
komende jaren door. We moeten 
elkaar steeds blijven vinden. In de 
eerste plaats in de scholen, maar 
ook binnen de netwerkorganisatie 
die het samenwerkingsverband 
meer en meer wordt.”

Verder aan de slag in de regio’s

De ambities in het samenwerkings-
verband worden de komende tijd 
in de vier regionale steunpunten 

vertaald in een steunpuntplan met 
programma-activiteiten. Dit gaat 
gebeuren met een nieuwe direc-
teur-bestuurder aan het roer, want 
uiterlijk 1 september gaat Thea met 
pensioen.

Wat wil Thea schoolteams en be-
stuurders graag meegeven? “Leer 
van anderen. Zoek een ander op! In 
je eigen school, in het samenwer-
kingsverband. En blijf steeds kijken 
wat jij nodig hebt aan visie, des-
kundigheid en randvoorwaarden 
om het onderwijs en de schoolcon-
text aan te passen aan wat leerlin-
gen nodig hebben.”

Ieder kind een gelijke kans is het 
derde ondersteuningsplan van 
ons samenwerkingsverband. Het 
eerste plan stond in het teken 
van goede basisondersteuning 
voor ieder kind. Het tweede 
focuste op het inrichten van 
passend onderwijs en het verder 
uitbouwen/borgen van de (basis)
ondersteuning. Nu focussen we 
op het vormgeven van inclu-
siever onderwijs en passen de 
context steeds meer aan, aan de 
behoeften van leerlingen.

Zoek een ander op!

Op 24 januari kreeg Thea alle 
intern begeleiders, directeuren, 
bestuurders en samenwerkings-
partners zover om óók te jongleren. 
“Dan valt er natuurlijk wel eens 
een op de grond, maar dat is niet 
erg”, hield ze de symposiumbe-
zoekers voor. “Oppakken en weer 
doorgaan. Ook samen werken 
aan inclusiever onderwijs gaat met 
vallen en opstaan.”

Van dromen naar doen

Thea: “Ik kijk met veel plezier terug 
op de bijeenkomsten vorig jaar, 
waar met zoveel enthousiasme 
is nagedacht en gedroomd over 
de toekomst van het onderwijs”, 
vertelt Thea. “Die input is met net 
zoveel enthousiasme vertaald in het 
ondersteuningsplan.”

Al waren velen te spreken over 
het conceptplan, toch was meer 
tijd dan gepland nodig vóór de 
Algemene Leden Vergadering in 
december 2022 instemde met het 
plan. “Heel eerlijk? Ik denk dat we 
de realiteit enigszins uit het oog 
zijn verloren”, reageert Thea.

De coronaperiode vergde enorm 
veel van leerlingen en leerkrachten 

Ja hoor! Thea de Graaf hield opnieuw drie ballen in de lucht tijdens het mini-symposium over het nieuwe onder-
steuningsplan op 24 januari 2023. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband liet haar jongleerkun-
sten eerder al zien, tijdens de evenementen LEF! en LIEF! die afgelopen jaren werden georganiseerd om input op 
te halen voor het nieuwe ondersteuningsplan. “De ballen symboliseren visie, deskundigheid en randvoorwaarden”, 
licht Thea even later toe. “Die hebben we allemaal nodig op weg naar inclusiever onderwijs.”

Directeur-bestuurder van  
Samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse Vallei Thea de Graaf
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Daan Diepeveen is locatiedirecteur van Het Perron in 
Veenendaal, dat praktijkonderwijs, vmbo en mbo-ni-
veau 2 opleidingen biedt. Daan is ook (tijdelijk) voorzit-
ter van de ondersteuningsplanraad, dat van harte 
instemde met het nieuwe ondersteuningsplan.

Met kinderen in de basisschoolleeftijd, wilde Daan 
zich graag nuttig maken als vrijwilliger. Het werd de 
ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwer-
kingsverband.

“Ik heb het hele proces richting ondersteuningsplan 
meegemaakt”, vertelt Daan, “maar was net een jaar 
gestopt als voorzitter. Omdat de voorzittersvacature 
niet werd ingevuld, ben ik tijdelijk opnieuw voorzit-
ter geworden. Het ziet er nu naar uit dat we de OPR 
binnenkort weer kunnen aanvullen met nieuwe leden 
en dan stop ik écht.”

Uitvoering volgen

Daan is blij met de brede definitie van inclusiever 
onderwijs die is gekozen. “Het gaat echt niet alleen 
om leerlingen met een beperking, maar ook om de 
sociaal-culturele achtergrond, het geloof, kleur, intel-
lectueel vermogen, financiële situatie, identiteit  
en gender”, citeert hij uit het ondersteuningsplan.

Ruimte voor eigen ontwikkeling

“Het ambitieniveau is hoog, maar het ondersteunings-
plan biedt volgens mij voldoende ruimte voor scholen 
en besturen om binnen hun mogelijkheden aan de 

Een eerste stap in de richting 
van een inclusieve samenleving is 
normaliseren en demedicaliseren, 
vertelde psycholoog, onderwijswe-
tenschapper, bedrijfskundige en 
onderzoeker Bert Wienen tijdens 
zijn lezing op het mini-symposium 
op 24 januari 2023. En: normalise-
ren begint bij kijken in en naar de 
context. Laat dat nu net zijn wat 
we de komende jaren steeds beter 
willen doen.

Wat bedoelen we dan met  

‘die context’? 

Simpel samengevat: doen wat 
nodig en wenselijk is om tegemoet 
te komen aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen. 

Denk bijvoorbeeld aan het aanpas-
sen van het onderwijsaanbod, de 
organisatie, de aanpak, de bege-
leiding, hulpmiddelen, eventuele 
jeugdhulp, mogelijke aanpassingen 
in het lokaal of het schoolgebouw 
of aan samenwerkingsvormen 
onder één dak.

Bert Wienen maakte in zijn verhaal 
duidelijk dat de uitdaging niet ligt 
bij het kind of het onderwijs, maar 
hoe wij ernaar kijken en erover 
nadenken. Daarover gingen de 
symposiumbezoekers met elkaar in 
gesprek, met als startvraag: wat is 
een normaal kind?

Lees op de volgende  
pagina’s meer over het  
mini-symposium en de 
lezing van Bert Wienen!

slag te gaan met het ontwikkelen van een inclusieve 
mindset. Dat gaat helpen, want met zoveel besturen is 
het omgaan met veel verschillen best complex. Ik denk 
dat die ruimte voor eigen ontwikkeling en eigenaar-
schap er zeker is.”

Ambassadeurschap

Over dat eigenaarschap gesproken … Daan hoopt van 
harte dat de schoolbestuurders die hun handtekening 
hebben gezet onder het ondersteuningsplan, er ook 
ambassadeurs van zullen zijn.

“Je spreekt iets af. Die afspraken moet je ook verder 
brengen binnen de scholen en teams. Draag uit dat 
iederéén eigenaar is van die afspraken. Dan worden 
onze doelen niet opgedragen, maar gedragen.”

Blij met de brede  
definitie van  
inclusiever onderwijs Samen op weg  

naar inclusiever  
onderwijs

In de OPR denken ouders en medewerkers mee 
over passend en inclusiever onderwijs. Ook moet 
de OPR instemmen met het ondersteuningsplan en 
is klankbord voor de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband. Ook interesse in de OPR? 
Mail naar administratie@swvrgv.nl.

“ Inclusief onderwijs 
moet starten bij de 
vraag hoe je goed 
onderwijs biedt aan 
alle leerlingen van je 
school. Starten bij de 
context dus, in plaats 
van bij het individu. 
Uitgaan van een peda-
gogische relatie waarin 
we verwachtingen zo 
hoog mogelijk houden”

>

Initiatiefnemers van het mini-symposium op  
het podium (zittend): René Derksen, Rob Sakko  
en Thea de Graaf.

Ondersteuningsplanraad
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“ Gaat het ook niet  
om wat ouders  
normaal vinden?”

“ Wat is een  
normale  
leerkracht?”

“ Kinderen vinden andere  
kinderen meestal  
heel normaal”

“ Is er een normale  
context?”

Tijdens het mini-symposium over het nieuwe ondersteuningsplan op  
24 januari draaide het onder meer om de vragen: wat is een ‘normaal’ kind? 
Hoe bepaal je dat? Denk je dat je met je team dezelfde kinderen normaal 
vindt? En wat heb jij/heeft je team nodig om nog meer kinderen  
normaal te vinden? De rode draad uit alle antwoorden kreeg een plek  
op inspiratietegels.

Zeg … wat is eigenlijk  
een normaal kind?

>

Samen op weg  
naar inclusiever onderwijs



MAGAZINE SAMENWERKINGSVERBAND RIJN & GELDERSE VALLEI 1514

Hoe kan het dat zóveel kinderen 
en jongeren vormen van jeugd-
hulp krijgen? Als we niet uitkijken 
heeft één op de vier jeugdhulp. 
Dat heeft toch sterk te maken met 
hoe wij naar kinderen zijn gaan 
kijken en wat we normaal vinden. 
De advertentie die Bert Wienen 
op het scherm laat zien, illustreert 
prachtig wat hij bedoelt. Daar 
staat op: ‘Psychologenpraktijk 
Timmer zorgt weer voor feest in 
jouw bovenkamer’.

Neem bijvoorbeeld de ‘perfecte’ 
beelden waarmee kinderen zich 
via sociale media identificeren, of 
de hoge verwachtingen die ouders 
hebben van de prestaties die kin-
deren moeten leveren op school. 
Dat werken we ook in de hand 
door met het toetsen kinderen 
steeds met elkaar te vergelijken en  
de norm dan steeds aan te passen.

Ook ons denken over gezondheid 
is veranderd, benadrukt Bert. Of je 
gezond bent, wordt tegenwoor-
dig gezien als de optelsom van de 
juiste keuzes. En andersom: heb je 
géén feest in je bovenkamer, dan 
zijn jouw verkeerde keuzes daar 
debet aan. “Je bent tegenwoordig 
knettergek als je geen kindercoach 
of therapeut hebt. Binnen deze 
context denken wij na over inclu-
sief onderwijs.”

Individu of context als uit-

gangspunt?

En nemen we dan het individu als 
uitgangspunt? Dan is de vraag: 
wat heeft een kind nodig om mee 

“De meeste kinderen gaan zich 
goed voelen doordat ze leren en 
gezien worden”, onderstreept 
Bert. Oftewel: stel niet dat kind 
centraal, maar de groep en de 
interacties. 

En: wees niet bang om een beetje 
weerstand te bieden, daar leren 
kinderen van.

Bert sluit zijn lezing af met een 
bloemenmetafoor. “De meeste kin-
deren zijn paardenbloemen. Mak-
kelijke planten, die overal groeien, 
onafhankelijk van de omstandighe-
den. Sommige zijn orchideeën, die 
hebben een specifieke afstemming 
en context nodig. Je gaat dan 
toch niet continu aan die orchidee 
vragen: wat heb jij nodig om een 
paardenbloem te worden? Dat zou 
gek zijn. Zorg liever dat de bloe-
men naast elkaar kunnen bloeien.”

te kunnen doen. Of is de context 
het uitgangspunt? Dan kijk je veel 
meer wat nodig is om alle kinderen 
tot ontwikkeling te brengen. Bert 
Wienen pleit voor het laatste.

“In Nederland zijn we gek op het 
eerste model”, legt Bert uit, “maar 
dat is volgens mij niet houdbaar. We 
creëren zo steeds weer nieuwe groe-
pen die een speciaal aanbod nodig 
hebben. Het werkt bovendien medi-
calisering in de hand. Tegenwoordig 
is langer dan een jaar rouwen na 
een verlies van een dierbare al tot 
stoornis gebombardeerd, terwijl mij 
dat toch vrij normaal lijkt.”

Hoe dan wel?

Volgens Bert kan de pedagogiek 
ons een mooi antwoord bieden. 
Heb hoge verwachtingen van 
kinderen en maak van hun welbe-
vinden prioriteit.  

Inclusief onderwijs  
is goed onderwijs

“Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is?” Met die opening 
startte Bert Wienen zijn lezing tijdens het mini-symposium op 24 januari 
2023 in de Basiliek in Veenendaal. De psycholoog, onderwijswetenschap-
per, bedrijfskundige en onderzoeker hield een gloedvol betoog voor 
normaliseren. Een greep uit zijn verhaal.

“ Je bent tegenwoordig 
knettergek als je  
geen kindercoach of 
therapeut hebt”

“ Dan is de vraag:  
wat heeft een kind  
nodig om mee te  
kunnen doen.  
Of is de context  
het uitgangspunt?”

Samen op weg  
naar inclusiever onderwijs
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Wat hebben  
we nodig?

Rob Sakko

CNS Ede ontwikkelt een nieuw 
strategisch beleidsplan. Daarin gaat 
het zéker ook over inclusief onder-
wijs, dat Rob graag koppelt aan 
burgerschap. “Als de school een 
mini-maatschappij is, wat betekent 
burgerschap daar dan in? Hoe 
gaan we écht om met diversiteit 
bijvoorbeeld?”

Als bestuurder doet Rob Sakko 
enorm zijn best om ‘hoog-over-
doelen’ straks goed te vertalen 
naar: wat betekent dat voor jou 
als medewerker? Zo zou je dat 
ook graag zien bij het ondersteu-
ningsplan, vindt Rob. “Tijdens de 
tafelgesprekken op het mini-sym-
posium van 24 januari is een mooi 
begin gemaakt om het ondersteu-
ningsplan te vertalen naar: wat 
betekent dat voor jóu?”

Bestuurders Rob Sakko van 
CNS Ede en René Derksen van 
Stichting Montessorischool in 
Veenendaal waren betrokken 
bij de organisatie van het mi-
ni-symposium op 24 januari. 
Wat is volgens Rob en René 
nodig om samen aan de slag 
te gaan?

“We zijn in Nederland doorgesla-
gen in het meten van resultaten, 
waardoor we de kinderen zelf wel 
eens lijken te vergeten. In die zin 
vraag ik mij wel eens af: is inclusief 
onderwijs niet de wens van de 
gedachte? Kunnen we dat wel, als 
het onderwijs zo datagestuurd is 
als het nu is?”

Wat nodig is, is focus op een brede 
ontwikkeling van kinderen, vindt 
René. Waarbij de ontwikkeling na-
tuurlijk voorop staat, maar niet de 
onderwijsopbrengsten leidend zijn. 
In zijn eigen school maken Derksen 
en zijn team ‘andere’ vaardigheden 
minstens zo belangrijk als taal en 
rekenen. Denk aan het ontwikke-
len van creativiteit, innovatief ver-
mogen, eigen keuzes leren maken 
en de sociaal-emotionele ontwik-
keling. “Dát hebben leerlingen 
straks nodig in de samenleving.”

Door onder meer het onderwijs 
anders te organiseren, ondersteu-
ners in te zetten, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang te integre-
ren en specialismen op te bouwen, 
kan de montessorischool kinderen 
veel bieden. Ook als die extra on-
dersteuning nodig hebben.  
“We bouwen aan een sterk net-
werk van partners die ons helpen 

Een belangrijke sleutel voor de 
komende tijd is: leren van elkaar. 
“Door voorbeelden van good prac-
tices te delen, krijgen we elkaar in 
beweging”, is Rob zijn overtuiging. 
Rob geeft zichzelf en zijn collega- 
bestuurders daarbij ook een 
belangrijke opdracht. “Als ambas-
sadeurs van de visie en doelen in 
het ondersteuningsplan, is het aan 
ons om die te vertalen naar onze 
organisaties.”

Rob is lid van de werkgroep die 
zich buigt over het huishoudelijk 
reglement en hoe we in regionale 
steunpunten samenwerken. “Ik 
ben blij met onze leidende princi-
pes die daarvoor houvast kunnen 
bieden”, zegt Rob. “We moeten 
dezelfde taal blijven spreken. 
Daar is de 24e tijdens de tafel-
gesprekken ook een mooie start 
mee gemaakt. We hebben juist 
de denkkracht en trekkracht van 
de onderwijsteams nodig om het 
verschil te maken voor kinderen.”

en hopen binnenkort ook een kin-
dercoach op school in te kunnen 
zetten.”

Zo bereiden René en zijn team zich 
voor op inclusiever onderwijs en 
onderzoeken gaandeweg ook wat 
dat precies voor ze inhoudt. Die 
zoektocht ziet René ook bij colle-
ga-schoolbesturen. “Ik denk dat het 
ondersteuningsplan ruimte biedt 
voor de vele verschillen die er in ons 
samenwerkingsverband zijn.”

Bij de vertaling naar regionale 
steunpuntplannen is het belangrijk 
om oordeelvrij met elkaar op te 
trekken, vindt René. “We kunnen 
veel van elkaar leren. Als het je 
als school niet lukt om de vraag 
van een kind te beantwoorden en 
je kunt er niet verder mee, dan 
kunnen we elkaars hulp inroepen”, 
illustreert René. In Veenendaal 
heeft René goede ervaringen met 
die uitwisseling van kennis en 
ervaringen. “Zo hebben wij het 
teamgericht organiseren in het 
onderwijs omarmd, naar voorbeeld 
van WereldKidz.”

Doelen ondersteuningsplan 
vertalen naar: wat betekent 
dit voor jou?

We kunnen  
veel van elkaar 
leren

Samen op weg  
naar inclusiever onderwijs

René Derksen
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Want het ís ook iets heel anders of je lesgeeft aan een 
blinde leerling, of aan een leerling met ingewikkeld 
gedrag.”

Voordat recent een kleuter met Down startte, bespra-
ken Karin en de intern begeleiders dat dus ook met het 
team. “We hebben eerst zes weken twee ochtend per 
week geprobeerd hoe het gaat. Andere leerkrachten 
konden ook gaan kijken hoe dat ging. Het is belangrijk 
dat je daar uitgebreid de tijd voor neemt. Met ouders 
voeren we daarover ook het eerlijke gesprek.”

Het team zag de komst van de leerling zitten en de 
kleuterleerkracht en intern begeleider volgde een spe-
ciale training ter voorbereiding. “In dit geval krijgen we 
ook meer uren voor deze leerling, dat helpt ook.”

Doorontwikkelen

Inmiddels is veel eigen specialisme opgebouwd in het 
team. Maar zijn er vragen, dan weet de school het 
regionaal steunpunt van het samenwerkingsverband 
te vinden. Ook trekt Karin op met haar collega van het 
speciaal basisonderwijs in de regio. “We willen in de 
toekomst intensiever gaan samenwerken”, vertelt zij.
Met het nieuwe ondersteuningsplan kan Karin prima 
uit de voeten. “Het is goed dat alle scholen tijd hebben 
om hun ontwikkeling door te maken. Wij zijn als 
school ook niet over één nacht ijs gegaan en we zijn 
er nog niet. Ook in de regio proberen we alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen zodat we ieder kind een 
passend aanbod kunnen bieden.”

Persoonlijk zou Karin wel graag zien dat ‘Den Haag’ 
een concretere stip op de horizon zou zetten. “Laat 
weten wanneer inclusief onderwijs in alle scholen ui-
terlijk moet zijn doorgevoerd en geef daar dan ook de 
middelen bij”, vindt zij. “Helaas blijven we in Neder-
land toch steeds polderen.”

Al veel ervaring  
met inclusiever 
onderwijs

Kinderen met het Syndroom van Down, kinderen 
in een rolstoel, kinderen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag, een laag IQ of een chronische ziekte: je vindt 
ze allemaal op de reguliere Ericaschool. “Onze enige 
grens van ondersteuning is dat het veilig moet zijn 
voor een kind zelf en voor de andere kinderen en 
leerkrachten”, vertelt Karin. “Daar ben ik wel  
trots op!”

Op ingericht

Het team maakte afgelopen jaren een enorme ont-
wikkeling door en richtte zowel het gebouw als de 
zorgstructuur zo in, dat ook kinderen met een zeer 
intensieve ondersteuningsbehoefte verwelkomd kunnen 
worden. “We houden onze groepen kleiner”, licht Ka-
rin toe, “liefst zo rond de 22 leerlingen. Onze grootste 
groep is nu 25 leerlingen. Een groep van dertig is een 
no go.”

Verder werken er twee intern begeleiders op school, 
die veel tijd hebben om collega’s in de groepen te coa-
chen en verbinding te maken met organisaties rond de 
school in onder meer jeugdzorg. “Er lopen zes onder-
wijsassistenten rond, we hebben een remedial teacher 
en een dag per week ook een gedragsspecialist”, somt 
Karin op.

Openheid in het team

Heel belangrijk om inclusiever onderwijs te laten sla-
gen, vindt Karin, is openheid in het team. “De intern 
begeleiders en ik dragen volop uit dat we staan voor 
inclusief onderwijs. Maar we geven ook ruimte aan 
teamleden.”

Zo kan een leerkracht het aangeven als hij of zij het 
lesgeven aan een kind met een specifieke ondersteu-
ningsvraag niet ziet zitten. Karin: “Daar houden we 
rekening mee in de formatie en groepsindeling.  

Aan de rand van Rhenen vind je de Ericaschool, waar Karin Majoor 
negen jaar directeur is. Het team zette afgelopen jaren mooie stappen 
richting inclusiever onderwijs. “Ons motto is niet voor niets ‘Kansrijk 
voor ieder talent’. Ieder kind hoort erbij en we denken niet in hokjes  
of labels.”

Directeur Karin Majoor  
van de Ericaschool Rhenen
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Gewoon Speciaal Onderwijs biedt speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in een grote regio in de 
provincie Utrecht, met ook een school in Veenendaal. “Wij laten geen 
kind alleen staan”, vertelt bestuurder Angela Koot. Van het nieuwe 
ondersteuningsplan krijgt zij zeker energie.

Angela zat in de leesgroep die met 
conceptteksten van het ondersteu-
ningsplan meelas, voor het plan 
in december 2022 ter instemming 
werd voorgelegd aan de Algemene 
Leden Vergadering.

“De ambities in het plan passen 
bij de regio, waar we toch veel 
verschillende besturen hebben 
met hun eigen ideeën, wensen en 
belangen. Daar moet je een goede 
modus in vinden en dat is volgens 
mij goed gelukt. En nog prettig 
leesbaar ook!”

Meer delen!

Wat Angela een spannend vraag-
stuk vindt voor de komende jaren is 
hoe het gespecialiseerd en regulier 
onderwijs meer expertise kunnen 
gaan delen. De LEF! en LIEF! evene-
menten die afgelopen jaren werden 
georganiseerd zijn wat Angela be-
treft inspirerende voorbeelden van 
uitwisselingsmomenten.

“Ik ben een groot voorstander van 
het hybridemodel, waarbij reguliere 
scholen hun ondersteuning deels 
zelf organiseren, maar ook deels 
kunnen aanhaken bij partners in 
het samenwerkingsverband. Vooral 

omdat ik hoop dat de expertise die 
daar is opgebouwd bij alle leerlin-
gen terecht komt.”

Focus op wat goed gaat

Wat zou zij leerkrachten en andere 
professionals in de scholen willen 
meegeven op weg naar inclusiever 
onderwijs? “Er zijn geen leukere 
mensen dan onderwijsmensen! 
Ik vind dat die zich best wat meer 
bewust mogen zijn van hoe groot 
hun rol kan zijn voor de levens van 
kinderen. We focussen soms te vaak 
op problemen, terwijl we voor 95 
procent prachtige dingen aan het 
doen zijn.

 Deel die expertise met elkaar. Al 
vertel je je collega maar tien minu-
ten per dag welke mooie dingen je 
hebt gedaan, dan krijgen we meer 
zicht op wat goed gaat.”

Goede voorbeeld geven

Wie aan inclusiever onderwijs 
werkt, moet zelf het goede voor-
beeld geven, vindt Angela. “Als 
bestuurders hebben we allemaal 
de opdracht om zelf te laten zien 
hoe we inclusief samenwerken. 
Soms moeten we over onze eigen 
schaduw heenstappen, al hebben 
we misschien verschillende stand-
punten.”

Als regulier en  
gespecialiseerd  
onderwijs meer  
expertise delen

Bestuurder Gewoon Speciaal 
Onderwijs Angela Koot
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