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SAMENWERKING REGULIER EN SPECIAAL ONDERWIJS

11.  

ELK KIND
HOORT ERBIJ

Dat kinderen met een ernstig meervoudige 
beperking vaak niet kunnen meekomen in een 
reguliere schoolklas, hoeft geen reden te zijn om 
ze niet in een school op te nemen. De Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind omarmt 
die gedachte en steunt initiatiefnemers bij 
het opzetten van een zogeheten ‘Samen naar 
School klas’. Het project wordt geleid door Joke 
Visser: “Het draait om inclusie: erbij horen.”

Kinderen met een ernstig meervoudige 
beperking die naar dezelfde school gaan als 
hun broertjes en zusjes, in hun eigen wijk, 
zodat ze bijvoorbeeld kunnen afspreken met 
andere kinderen om na schooltijd samen 
te spelen. Dat klinkt heel gewoon, maar is 
helaas vrij uitzonderlijk. Gelukkig zijn er 
steeds meer mensen die daar verandering in 
willen brengen. Een van hen is Joke Visser, 
projectleider van Samen naar School, een 
initiatief van NSGK: de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind. Visser: “Nou 
ja, gehandicapt ... We spreken tegenwoordig 
liever over kinderen met lichamelijke en 
verstandelijke beperkingen. Veel van deze 
kinderen hebben een leerplichtontheffing, 
omdat wordt gezegd dat leren voor hen niet is 
weggelegd. Maar is dat werkelijk zo? Volgens 
ons niet. Iedereen kan leren. Je moet er bij 
deze kinderen alleen veel meer moeite voor 
doen. Je moet ze goed kunnen ‘lezen’ en de 
juiste ingang zien te vinden. Dat kost heel 
veel tijd en aandacht. Maar het kan wel.”

KLAS OP WIELEN

En dat het kan, wordt op steeds meer plaatsen 
in het land bewezen in de Samen naar School 
klassen die Visser helpt opzetten. Inmiddels 
zijn het er 25, en dat aantal zal volgens haar nog 
flink stijgen. Het begon in 2006 in Alkmaar. Daar 
stichtte Roeland Vollaard, verbonden aan een 
instelling voor mensen met een verstandelijke 
beperking, de Klas op Wielen. Een Samen naar 
School klas avant la lettre. Visser: “Ook hij ging 
uit van de gedachte dat meervoudig beperkte 
kinderen en andere kinderen van elkaar kunnen 
leren. Om met die Klas op Wielen te kunnen 
beginnen, kreeg hij financiële steun van NSGK. 
Want voor de duidelijkheid: NSGK is een fonds.”

Een fonds dat per jaar zo’n 400 aanvragen voor 
allerlei soorten projecten binnenkrijgt, waarvan 
ongeveer de helft wordt gehonoreerd, zoals de 
aanvraag van Vollaard. Daarna volgden er in de 
loop van de jaren tot 2014 nog zes toekenningen 
voor soortgelijke klassen. Visser: “In 2015 wilde 
NSGK haar 65-jarig jubileum vieren met iets 
speciaals. Toen werd het idee geopperd: waarom 
starten we geen project om deze klassen in 
heel Nederland te stimuleren? Ik heb daar een 
vooronderzoek voor gedaan en het project werd 
inderdaad uitgekozen. We bedachten er een 
overkoepelende naam voor: de ‘Samen naar 
School klas.’
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INCLUSIEF

NSGK voerde actief campagne om mensen te 
attenderen op Samen naar School en bekend 
te maken dat ze met steun van het fonds zelf 
ook zo’n klas konden beginnen. En met succes: 
in nog geen twee jaar tijd meldden zich 18 
gegadigden, verspreid over het hele land. Visser: 
“Dat zijn vrijwel altijd ouders van kinderen met 
een meervoudige handicap. Die zeggen: ‘Ik heb 
een inclusief gezin, maar sinds mijn kind naar 
een kinderdagcentrum of het speciaal onderwijs 
gaat, wordt het ineens exclusief!’ Daarom willen 
ze een Samen naar School klas opzetten. Niets 
ten nadele van het speciaal onderwijs, maar 
waar het in dit project om gaat, is dat we afwillen 
van de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen 
naar het speciaal onderwijs worden verwezen.”

De Samen naar School klassen zijn meestal 
zelfstandige stichtingen. Ze volgen niet 
noodzakelijkerwijs hetzelfde stramien. Ze tellen 
gemiddeld vijf leerlingen en ze vinden onderdak 
bij een school die de inclusieve visie deelt en 
een lokaal ter beschikking stelt. Visser: “Er staan 
standaard twee mensen op zo’n klas, bij voorkeur 
een leerkracht en een zorgprofessional, vaak 
aangevuld met een stagiaire en/of vrijwilliger uit 
de wijk. Sommige klassen maken gebruik van 
bestaande leerlijnen, Plancius bijvoorbeeld. Daar 
halen ze elementen uit die ze kunnen gebruiken. 
Daarnaast doen de kinderen zo veel mogelijk 
mee met activiteiten in de reguliere klassen.”

EEN HELE KLUS

NSGK steunt initiatiefnemers niet alleen in 
materiële zin, maar ook met de ondersteuning 
en deskundigheid van Joke Visser: “Startende 
klassen krijgen geld voor de inrichting van het 
lokaal, een eenmalige gift die de kinderen ten 
goede moet komen. Daarnaast krijgen ze mij 
als wegbereider. Initiatiefnemers melden zich 
bij mij, ik maak ze wegwijs aan de hand van een 
informatiemap, en dan bied ik mijn hulp aan. Ik 
ga bijvoorbeeld met ze naar de gemeente of naar 
een school om te praten over een locatie. Veel 
mensen weten niet waar ze moeten beginnen, er 
komt van alles op ze af op het gebied van wet- en 
regelgeving, het persoonsgebonden budget, noem 
maar op. En ze moeten een stichting opzetten, met 
statuten en een bestuur. Een veelheid van dingen, 
het is echte een hele klus. Vaak heb je wel een jaar 
nodig om de boel op poten te zetten. Natuurlijk 
moeten ze ook zorgen dat er genoeg kinderen zijn, 
want één kind is natuurlijk geen klas. Meestal is 
dat geen probleem, want ouders van kinderen met 
een beperking kennen elkaar van bijvoorbeeld 
zwemles of ze zitten samen op Facebook.”

De Samen naar School klas is al met al een 
waardig jubileumproject geworden. De visie 
dat elk kind erbij hoort, heeft dan ook enorme 
aantrekkingskracht voor scholen. Visser: “Met 
zo’n klas ontstaat ruimte voor anders zijn en 
ruimte voor het ontwikkelen van andere 
kwaliteiten dan louter cognitieve. Niet alleen 
kinderen met een beperking hebben profijt van 
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deze constructie. Bij kinderen uit het regulier 
onderwijs zie je de zorgzaamheid groeien. En 
als zo’n kind zelf nog wat extra zorg nodig heeft, 
bijvoorbeeld omdat het nog niet zindelijk is, dan 
kan het daarvoor bij de Samen naar School klas 
terecht. Het werkt twee kanten op.”

TIPS

•  Ontwikkel een visie op inclusief onderwijs die 
wordt gedragen door het hele team.

•  Ga eens op werkbezoek bij een school met 
een Samen naar School klas en onderzoek de 
mogelijkheden binnen je eigen school.

•  Ga uit van het plezier en de ontwikkeling van 
iedereen.

MEER INFORMATIE

Joke Visser
jvisser@nsgk.nl
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