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Van passend naar inclusief onderwijs

De school als oefen-
plaats voor het leven
Door: Ivo van der Hoeven

De roep om inclusief onderwijs, 
waarbij niemand wordt uitgeslo-
ten, neemt toe. Maar de praktijk is 
weerbarstig. Het is ook nog de vraag 
of ieder kind bij inclusief onderwijs 
gebaat is, om over de leerkrachten 
nog maar te zwijgen. Toch zijn er 
in Nederland mooie voorbeelden 
van scholen waar de gedachte van 
inclusief onderwijs met succes wordt 
omarmd. ‘Inclusief onderwijs is in 
Nederland zeker mogelijk. Daarvoor 
moeten we alleen lef hebben en het 
gestandaardiseerde loslaten.’ Aan 
het woord is Ina Rook, directeur 
van Prisma: gespecialiseerd onder-
wijs Kampen. Deze school is in 2016 
voortgekomen uit een SBO-school 
en twee scholen voor cluster 3 (voor 
zeer moeilijk lerende kinderen en 
kinderen met meervoudige beper-
kingen) en cluster 4 (voor kinderen 
met een ernstige gedragsmatige 
ondersteuningsvraag). Bij Prisma zijn 
de termen cluster 3 en cluster 4 ta-
boe. ‘We willen juist af van schotjes, 
labels en diagnoses’, zegt Rook stellig.   
‘Want om welk kind het ook gaat, het 
draait altijd om één vraag: wat heeft 
dit kind aan ondersteuning nodig?’

Nieuwe koers uitgezet 
In de groepen 1 tot en met 5 zitten 
alle kinderen bij Prisma door elkaar 
en dat werkt volgens Rook prima. 
‘Vooral voor de medewerkers is het in 
het begin wennen geweest. Die wa-
ren allemaal gewend aan hun eigen 
werkwijze en dat hebben ze moeten 
loslaten. We zijn nu vier jaar verder 
en hebben duidelijk een nieuwe koers 
uitgezet, samen met de medewer-
kers. We weten misschien nog niet 

precies waar we naartoe gaan, maar 
we zijn wel heel duidelijk tevreden 
over hoe het nu gaat.’ Kijken wat no-
dig is In het ideale plaatje van Rook 
komt ook het reguliere onderwijs er 
nog bij. ‘Dan kunnen we alle kinderen 
helemaal vermengen. We moeten 
dan wel het gemiddelde loslaten en 
meer gaan samenwerken met jeugd-
zorg. En we moeten jonge kinderen 
meer tijd geven om kind te zijn en 
ze niet meteen als ze vier worden 
aan een tafeltje achter een werkblad 
zetten. Je moet gewoon kijken wat 
ieder kind nodig heeft om zich goed 
te ontwikkelen. Dan wordt de school 
meer een leefgemeenschap, een 
oefenplaats voor het leven.’   

Extra werk en bureaucratie 
Of de droom van Rook ooit werkelijk 
wordt is nog maar de vraag. Wel is 
het zo dat sinds passend onderwijs 
in 2014 is ingevoerd, er steeds meer 
kinderen naar het regulier onder-
wijs gaan. Toch heeft het speciaal 
onderwijs nog steeds een belangrijke 
functie en worden er nog dage-
lijks kinderen doorverwezen. Of dit 
goed is voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van deze kinderen is 
nog een vraag. Bovendien zorgt het 
voor veel extra werk, onderzoek en 
bureaucratie. Een tussenvorm tussen 
regulier onderwijs en inclusief on-
derwijs kan uitkomst bieden, zoals de 
Talentencampus Venlo laat zien.

Inclusief onderwijs 

We willen af van 

schotjes, labels en 

diagnoses  

 
IQ van 35 tot 140 
Bij deze school werken ze al sinds 
2012 vanuit de gedachte van in-
clusief onderwijs. De school, die 
zeshonderd leerlingen telt, biedt 
onderdak aan twee schoolbestu-
ren; één voor regulier en speciaal 
basisonderwijs en één voor speci-
aal onderwijs. Daarnaast is er een 
bestuur voor kinderopvang bij de 
Talentencampus aangesloten. ‘Bij 
ons lopen kinderen rond van 0 tot 13 
en kinderen met een IQ van 35 tot 
kinderen met een IQ van 140 of ho-
ger’ vertelt directeur Frans Vullings. 
‘Al onze kinderen krijgen les in het-
zelfde gebouw en we werken daarbij 
vanuit één team, met één aanpak en 
één zienswijze.’

Op eigen niveau 
Frans Vullings is net als Ina Rook 
groot voorstander van meer in-

clusief onderwijs. ‘Wij staan daar 
zeker voor open, maar de inspectie 
staat het nog niet volledig toe en 
dus werken wij nog gewoon met 
verschillende schooltypen met 
verschillende BRIN-nummers.’ In de 
praktijk betekent dit dat de kin-
deren bij de Talentencampus les 
krijgen binnen hun eigen schooldeel 
en dus op hun eigen niveau, maar 
dat ze wel uitstapjes kunnen maken 
naar andere schooldelen. Vullings: 
‘Kinderen uit het speciaal onderwijs 
kunnen lessen volgen in het regulier 
onderwijs en andersom. Daardoor 
kunnen we echt maatwerk bieden en 
krijgen de kinderen bij ons de kans 
hun talenten te ontwikkelen op hun 
eigen niveau, binnen één schoolge-
bouw en vanuit één team.’

Gegroeide verscheidenheid 
Vullings is ervan overtuigd dat 
inclusief onderwijs een passend 
antwoord biedt op de sterk gegroei-
de verscheidenheid aan leer- en 
zorgvragen van alle kinderen. ‘Met 
inclusief onderwijs kun je kinderen 
op ieder niveau helpen hun talenten 
te ontwikkelen, maar dat betekent 
niet dat iedereen aan alles mee kan 

doen. Het mag nooit zo zijn dat 
leerlingen die meer kunnen, dat niet 
kunnen laten zien omdat de lat te 
laag gelegd wordt. Er is één pedago-
gisch klimaat, maar voor sommigen 
is iets anders nodig dan voor ande-
ren. Dat moet je zeker niet uit het 
oog verliezen.’   
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Advies Onderwijsraad

Het onderwijs kan en moet inclu-
siever. Dat stelt de Onderwijsraad 
in een advies dat op verzoek van 
minister Slob op 23 juni 2020 
werd gepubliceerd. In dit ad-
vies geeft de Onderwijsraad een 
perspectief hoe het onderwijs op 
langere termijn inclusiever kan 
worden voor leerlingen met een 
beperking. De VO-raad ziet in dit 
advies een aantal interessante 
aanknopingspunten en is blij dat 
de Onderwijsraad zich uitspreekt 
en richting kiest voor inclusie-
ver onderwijs. Vooral het streven 
naar mengvormen van regulier en 
speciaal onderwijs door gebruik 
te maken van dezelfde locatie, 
past binnen de ambities van de 
VO-raad.
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