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IN EN OM DE SCHOOL

15.  

VOOR IEDEREEN EEN PLAATS

ONDER DE ZON
De Korenaar in Eindhoven is een school voor 
gewoon, regulier basisonderwijs, die zich 
onderscheidt door een visie die zó gewoon is, 
dat ze weer bijzonder wordt. Het is namelijk een 
school voor alle kinderen uit de buurt. Maar dan 
ook allemaal. Portret van een inclusieve school.

Geregeld krijgt De Korenaar bezoekers over de vloer 
van andere scholen. Wat ze dan te zien krijgen, 
is een gewone school. En met die kwalificatie is 
directeur Berdi de Jonge dik tevreden: “Wij zijn ook 
echt een gewone basisschool. We willen beslist 
geen school voor speciaal onderwijs worden. We 
willen een afspiegeling zijn van de wijk waarin 
we staan. Niets meer en niets minder.” Maar 
natuurlijk weet zij tegelijkertijd dondersgoed 
waaróm die bezoekers allemaal zo geïnteresseerd 
zijn in die ‘doodgewone’ school. Niet voor niets 
brengt zij het speciaal onderwijs te berde: “Op 
een populatie van ruim 400 kinderen hebben we 
zo’n 15 kinderen met een handicap van wie veel 
mensen zouden denken dat ze naar het speciaal 
onderwijs zouden moeten. Maar in onze definitie 
van passend onderwijs horen zij er gewoon bij. 
Eigenlijk wil je daar naar de buitenwereld toe 
geen speciale aandacht aan schenken, je wordt 
dan al gauw toch weer ‘die zorgschool’. Dat is een 
lastig punt in de beeldvorming. Je zoomt eigenlijk 
in op een heel klein stukje van onze school, 
waar we natuurlijk wel heel erg trots op zijn.” 

VUURSTEEN

Behalve als ‘gewoon’ afficheert De Korenaar zich 
dus ook als ‘inclusief’. Die inclusiviteit komt niet 
uit de lucht vallen, maar is diep geworteld in de 
visie van de school. De Jonge: “In 2003 besloot 
een groep Eindhovense ouders van in totaal 
zeven kinderen met het syndroom van Down een 
autonome integratieklas in het leven te roepen 
voor hun kinderen: De Vuursteen. Ze betaalden 
dat klasje uit de persoonsgebonden budgets van 
hun kinderen. Ze klopten toen bij ons aan of onze 
school misschien een klaslokaal ter beschikking 
had. Ook al vormden hun kinderen een aparte groep, 
ze wilden graag dat ze les kregen in een normale 
omgeving, te midden van andere kinderen. Ze 
waren dus niet formeel geïntegreerd in de school, 
maar vormden er wel degelijk een onderdeel van, 
hoorden er vanaf dat moment gewoon bij.” Sterker 
nog, zo gaat dat met vuurstenen: ze ontstaken 
daarmee het heilige vuur dat tot op de dag van 
vandaag in volle gloed brandt op De Korenaar. 

De Jonge: “Het team is in die periode van 14 jaar als 
vanzelf meegegroeid in de visie, en heeft gaandeweg 
de expertise opgedaan om inclusief te kunnen 
werken. Je kunt aan iedere medewerker hier op 
school, tot en met de conciërge, vragen waar dat 
‘inclusief’ nou voor staat, dan krijg je van iedereen 
een congruent antwoord. En dat komt uit het hart. 
We willen dit allemaal echt. Het zit in onze attitude, 
in ons DNA.”
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ZON!

Toen het passend onderwijs vijf jaar geleden 
als landelijke beleidslijn werd geïntroduceerd, 
was er voor De Korenaar dus niets nieuws onder 
de zon. Wel gaf het de stoot tot uitbreiding en 
verfijning van een model waarin ieder kind die 
dat nodig had extra aandacht kon krijgen, buiten 
de normale groepssituatie om. De mal van dat 
model was De Vuursteen, die als setting voor 
kinderen met downsyndroom onder die naam een 
vaste plaats in het schoolbestel had gekregen. 
De Jonge: “We hadden een instrument nodig om 
kinderen met speciale behoeftes van tijd tot tijd 
op hun eigen niveau te bedienen. Want als je 
die instructie in de klas zou geven, dan zou dat 
ten koste kunnen gaan van de aandacht voor 
andere kinderen. Zo’n keuze zou niet reëel zijn. 
Een kind met downsyndroom bijvoorbeeld heeft 
gewoon wat vaker 1-op-1-aandacht nodig. De 
groepsleerkracht kan die niet altijd geven, die 
zou dan in een spagaat terecht kunnen komen.”

Zo zagen de ZON-groepen het licht. ZON-Vuursteen 
was voortaan niet alleen de uitwijkhaven voor 
kinderen met downsyndroom, maar voor alle 
kinderen die speciale zorg nodig hebben. Daarnaast 
kwamen er andere groepen, gericht om bepaalde 
competenties: ZON-taal, ZON-rekenen, ZON-gedrag, 
enzovoort. De Jonge: “ZON is geen afkorting, maar 
verwijst inderdaad naar de zon, die immers nodig 
is om te kunnen leven, die warmte geeft. ZON 
is 3 maanden voordat ik hier directeur werd van 
start gegaan. Toen is ook het stempel ‘inclusief’ 

op De Korenaar geplakt.” En, haast De Jonge zich 
eraan toe te voegen, ook het SPIL-centrum (Spelen, 
Integreren en Leren; school en peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Dikkie 
& Dik) waar de school nauw mee samenwerkt, 
hanteert dezelfde inclusieve uitgangspunten. 

ZON-Vuursteen is de enige groep die permanent 
bemenst is door een leerkracht, ongeacht het 
aantal kinderen dat komt. De Jonge: “Zelfs 
als er geen enkel kind komt.” De andere ZON-
groepen zijn gewoon ingeroosterd. Om ze te 
bemensen, worden de groepsleerkrachten met 
een specialisme daarvoor vrijgeroosterd. Hier is 
de setting dan meestal 1-op-1. Maar wat er in de 
ZON-setting gebeurt, staat bepaald niet los van 
de reguliere klas: “ZON-leerkrachten adviseren de 
groepsleerkracht van een kind over een mogelijk 
andere aanpak. Of ze komen op klassenbezoek. 
Ze kunnen de interactie met de kinderen filmen 
en laten zien waarom iets niet of wel werkt.” 

MEDIËREND LEREN

De belangrijkste pijler waarop het onderwijs op De 
Korenaar is geschraagd, is het mediërend leren. De 
Jonge: “Dat is een vorm van leren die gebaseerd is 
op de ontwikkelingspsychologie van Vygotsky en 
Feuerstein – vandaar dus die Vuursteen – maar dan 
toegespitst op het onderwijs. De zone van de naaste 
ontwikkeling speelt daarin de hoofdrol. Je helpt het 
kind naar die zone van dingen die het nog niet kan, 
maar waar het wel aan toe is. Wat wij altijd denken 

74



is: wat heeft dit kind nodig om tot de volgende stap 
te kunnen komen? Spel kan daarin een sleutelrol 
vertolken: als een kind problemen heeft met 
waarnemen, dan kun je die vaardigheid trainen met 
een spel als Memory. Maar verder werken we gewoon 
met reguliere lesmethodes. En we houden ook vast 
aan gezamenlijke instructie, die kinderen individueel 
op hun eigen niveau kunnen verwerken. Want van 
en met elkaar leren is óók mediërend leren.”

Heel gewoon allemaal. Want we zeiden het al: De 
Korenaar is een gewone school, waar iedereen er 
gewoon bij hoort...

TIPS

•  Ga uit van kansen en mogelijkheden. 
Denk niet in beperkingen.

•  Doe het met het hele team.
•  Zorg voor specialisten, zodat je niet 

alles in de klas hoeft te doen.
•  Durf de keuzes in je formatie te maken 

die voor dit model nodig zijn. 

MEER INFORMATIE

Berdi de Jonge-Van Kraaij
directie-korenaar@skpo.nl
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