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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

26.  

ALLES ONDER ÉÉN DAK
IN VENLO 

Op de lange gevel van een fraai nieuw gebouw 
in het oostelijk deel van Venlo prijken in kloeke 
hoofdletters de woorden: ‘Talentencampus 
Venlo’. Binnen huist een organisatie voor 
kinderen van 0 tot en met 13 jaar, en zoals de 
naam doet vermoeden: alleen talenten zijn 
welkom. Discriminatie? Nee, integendeel: 
hier wordt namelijk elk kind als een talent 
beschouwd, vertelt directeur Frans Vullings: 
“Of je nu een IQ van 30 of van 130 hebt.”

De Talentencampus Venlo werd geopend 
in 2012. De gevel ervan is lang, omdat alle 
typen onderwijs voor kinderen van 0 tot en 
met 13 jaar in het gebouw zijn ondergebracht: 
kinderopvang, kinderopvang speciaal, 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs (de vroegere clusters 3 en 4), 
buitenschoolse opvang en naschoolse opvang.

Algemeen directeur Frans Vullings legt uit 
hoe deze unieke ‘samenscholing’ tot stand is 
gekomen: “Eigenlijk was de aanleiding vrij plat: 
zo rond 2006 was het bekend dat een aantal 
schoolgebouwen in Venlo op korte termijn 
vervangen moest worden door nieuwbouw 
of drastisch moest worden verbouwd. Toen 
hebben de betrokken schoolbesturen tegen 
elkaar gezegd: ‘Kunnen we niet tot iets beters 
komen als we al die middelen bundelen?’ En zo 
is het idee van de Talentencampus geboren.”

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

Passend onderwijs was in die tijd nog lang 
geen wettelijke verplichting. De bestuurders 
van de scholen in kwestie waren hun tijd dan 
ook ver vooruit. Vullings: “Het ging om een 
schoolbestuur voor speciaal onderwijs en een 
bestuur voor regulier onderwijs, waarin ook 
speciaal basisonderwijs was ondergebracht. 
Om een breed onderwijs- en ontwikkelpalet 
aan te kunnen bieden in één gebouw, hebben 
zij er toen ook een kinderopvangorganisatie 
bij betrokken. Na een voorbereidingstijd van 
zo’n vijf, zes jaar kon de bouw beginnen. Nu 
hebben we hier een onderwijszorggroep, 
het laagste niveau, maar we hebben ook 
groepen met meer- en hoogbegaafden. De 
enige groep die we niet bedienen, is die van 
kinderen met een lichamelijke handicap.” 

Aanvankelijk vormden de scholen in het 
gebouw overigens bepaald geen homogeen 
geheel. Vullings: “Ze hadden afzonderlijke 
teams, met afzonderlijke rechtsposities, eigen 
leermiddelen, eigen culturen en cultuurtjes, 
verschillende schooltijden en noem maar op. 
Eigenlijk was het een bedrijfsverzamelgebouw, 
maar dan voor opvang en onderwijs.”
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ÉÉN, MAAR GEEN 
EENHEIDSWORST

Al gauw werd deze compartimentering als 
ongewenst beschouwd. Er werd een team gevormd 
dat ervoor moest zorgen dat de verschillende 
onderdelen van de organisatie een geïntegreerd 
geheel zouden worden. Vullings: “Dat team 
bestond aanvankelijk uit de directeuren van 
betrokken scholen, maar in 2015 is ervoor 
gekozen om de zaak onder te brengen onder 
één aansturing.” En wel van Frans Vullings, die 
toen als algemeen directeur werd aangesteld. 
“Ik was onderwijsconsultant bij Berenschot, 
en stond als newcomer boven de partijen.”

Vullings kreeg twee opdrachten: 1. Maak er nog 
meer één organisatie van – versnel het proces dat 
al in gang is gezet van – en 2. Breng het concept 
dat we hier hebben naar buiten: be good and tell it! 
Aan die taakstelling heeft Vullings zijn handen vol, 
maar hij is anno 2017 een eind op weg: “Waar we 
prat op gaan, is dat leerlingen hier weliswaar een 
eigen basisgroep hebben, maar dat we voor ieder 
kind een passend arrangement kunnen maken. Ze 
kunnen een uitstapje maken van het so naar het 
bao, en kinderen van het basisonderwijs die even 
wat moeite hebben met rekenen kunnen op hun 
beurt een uitstapje maken naar het sbo of het so. Ze 
kunnen alle kanten op. We arrangeren horizontaal 
én verticaal.” Van zo’n verticaal arrangement geeft 
Vullings een voorbeeld: “Kinderen uit groep 1 en 2 
van het regulier basisonderwijs die al een beetje 
kunnen lezen, gaan voorlezen bij de kinderopvang. 

De drempel tussen basisschool en kinderopvang 
wordt lager en de overgangen worden soepeler.”

De crux is volgens Vullings dat je het met je team 
voor elkaar krijgt om de hele schoolpopulatie te 
benaderen met één visie, één blik, één taal, en dat 
de leerlingen dat ook als één voelen. Hij plaatst 
meteen een kanttekening: “Je moet wel uitkijken dat 
het geen eenheidsworst wordt. Je moet de expertises 
van de mensen uit de diverse geledingen behouden 
en doorontwikkelen. We zoeken voortdurend naar 
de balans tussen enerzijds verder integreren en 
samenwerken, en anderzijds het in stand houden en 
doorontwikkelen van alle verschillende expertises.”

DE HOOGTE VAN DE LAT

Nu is het ook weer niet zo dat leerlingen 
voortdurend van de ene klas naar de andere heen 
en weer lopen om leentjebuur te spelen. Vullings: 
“We zijn gebonden aan symbioseovereenkomsten. 
Zo’n overeenkomst wordt opgesteld als een leerling 
fors veel onderwijstijd doorbrengt bij een andere 
geleding. Maar voor incidentele ‘uitstapjes’ hoeft 
dat niet, bijvoorbeeld als een leerling uit het 
speciaal onderwijs de gymlessen voor zijn klas 
maar sloom vindt en de gymles volgt in het regulier 
basisonderwijs.”

Al met al is de Talentencampus Venlo van 
bedrijfsverzamelgebouw in een paar jaar tijd 
omgetoverd tot één organisch geheel. Maar wel 
onder voorwaarden, nuanceert Vullings: “Je moet 
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wel integreren en samenwerken, maar niet ten koste 
van alles. Ik geef het voorbeeld van de hoogte van 
de lat: die wordt niet bepaald door degenen die het 
minste kunnen. Als je een carnavalsviering met een 
optocht organiseert, dan is zoiets voor sommige 
so-leerlingen te hoog gegrepen. Dan moet je er niet 
voor kiezen om dan maar meteen de hele viering 
niet door te laten gaan. De lat wordt niet gelegd 
door het so. Inclusief onderwijs betekent niet dat 
iedereen aan alles mee kan doen. Het mag nooit zo 
zijn dat leerlingen die meer kunnen, dat niet kunnen 
laten zien. Er is één pedagogisch klimaat, maar voor 
sommigen is iets anders nodig dan voor anderen. 
Dat moet je niet verdoezelen.”

TIPS

•  Word niet nerveus als het druppel 
voor druppel gaat: blijf koersvast.

•  Ouders vinden een groot gebouw 
vaak eng: ‘Verzuipt mijn kind hier 
niet?’ Laat ze zien dat kinderen in hun 
stamgroepen veilig en geborgen zijn.

•  Iedereen is een talent, maar durf ook het 
verschil tussen die talenten te laten zien.

MEER INFORMATIE

Frans Vullings
f.vullings@talentencampusvenlo.nl
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