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Marlies Peters:  
‘Intensieve samenwerking van verschillende scholen en schoolsoorten 
 onder één dak vergemakkelijkt symbiose en maatwerktrajecten.’
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Weg naar inclusiever onderwijs 

Op basis van een aantal internationale verdragen dringen de Kinderombudsman, het College 

voor de Rechten van de Mens en Defence for Children al jaren aan op inclusief onderwijs. 

In de verbeteragenda Passend Onderwijs staat dit nu ook als nieuwe opdracht: de komende 

jaren moet ingezet worden op inclusiever onderwijs, met als doel dat leerlingen met en zonder 

ondersteuningsbehoeften thuisnabij onderwijs kunnen volgen, als het kan in dezelfde klas 

zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Dit artikel biedt nadere begripsvorming en 

schetst twee voorbeelden.

Integratie

onderwijs? Goede samenwerking tussen regulier en 

speciaal onderwijs is van groot belang om leerlingen 

met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onder-

wijs of een geïntegreerde voorziening te kunnen on-

dersteunen. Met de invoering van passend onderwijs 

is in diverse scholen en samenwerkingsverbanden een 

intensieve en krachtige vorm van samenwerking tus-

sen regulier en speciaal onderwijs op gang gekomen. 

Waar deze samenwerking al bestond, is deze verder in 

een stroomverstelling geraakt. In het onderwijs zien 

we steeds meer creatieve vormen van deze samenwer-

king. Door gebruik te maken van elkaars expertise en 

faciliteiten kan een passend aanbod worden gecreëerd 

voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Zo wordt er gewerkt aan het vergroten van de basison-

dersteuning en thuisnabij onderwijs.

We spreken van intensieve samenwerking wanneer 

regulier en speciaal onderwijs samen delen van het 

onderwijs uitvoeren. Veelal gaat het om varianten 

waarbij leerlingen uit het sbo, so of vso deels binnen 

het reguliere onderwijs leskrijgen. Dat kan op een 

gezamenlijke locatie met gezamenlijke of gedeelde 

De samenleving heeft de opdracht mensen met een 

beperking ondersteuning te bieden en zodanig toe 

te rusten dat ze mee kunnen doen. De Onderwijsraad 

heeft in juni 2020 in het advies ‘Steeds inclusiever’ 

aangeven hoe het onderwijs inclusiever kan worden. 

Inclusiever onderwijs wordt gezien als een opdracht 

voor álle scholen. Inclusiever onderwijs betekent aller-

eerst dat leerlingen met een beperkingen de benodigde 

ondersteuning en toerusting krijgen om naar school te 

kunnen en in de tweede en derde plaats dat hun school 

dicht bij huis is en dat ze samen met leerlingen zonder 

een beperking onderwijs kunnen volgen. Dit is de stip 

aan de horizon waar iedereen naartoe werkt. Uiteraard 

moet de overheid daartoe ook werken aan het in lijn 

brengen van bekostiging, toezicht en regelgeving. 

Veel scholen werken momenteel al aan deze stap rich-

ting inclusiever onderwijs en zijn gestart met het tot 

stand brengen van de samenwerking tussen regulier 

en speciaal, om zo te komen tot integratie.

Stand van zaken

Waar staan we nu als het gaat om intensieve samen-

werking en integratie in het primair en voortgezet 

Intensieve samenwerking en integratie tussen regulier en 
speciaal (basis) onderwijs
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Experimenten

huisvesting plaatsvinden. Een verdergaande variant 

daarvan is integratie, waarbij onderwijs en leerlingen-

groepen uit sbo-so-vso en po-vo gecombineerd worden. 

Duidelijk is dat goede integratie vraagt om sneller be-

schikbare jeugdhulp en gezinszorg die liefst zeer nabij 

(liefst inpandig) gehuisvest moet worden. 

De verscheidenheid is echter aanzienlijk. De samen-

werkingsinitiatieven kunnen vanuit onderwijsperspec-

tief worden onderscheiden in enerzijds initiatieven 

waarin so- en sbo-scholen intensief samenwerken of 

(volledig) integreren met een voorziening van gespeci-

aliseerd onderwijs (expertise centrum) als resultaat. Bij 

andere vormen zien we de beweging naar voren: regu-

liere scholen die samenwerken met een s(b)o-school. 

Bij de integrale kindcentra (IKC 

en MFA) zie je al vaak een goede 

samenwerking met de kinderop-

vang, maar ook met de jeugd-

zorg. Ook bij de andere initiatie-

ven zie je deze samenwerking 

steeds vaker ontstaan.

In deze gevallen is sprake van 

intensieve samenwerking van verschillende scholen 

en schoolsoorten onder één dak, wat symbiose en 

maatwerktrajecten vergemakkelijkt. Thuisnabij en 

inclusiever onderwijs voor leerlingen met extra on-

dersteuningsbehoeften wordt mogelijk gemaakt via 

 

"Kleine stappen nemen, 
de samenwerking van 
onderop vormgeven en 
maatwerk afleveren."

Exclusie: Kinderen buitensluiten; onge-
wenst. Thuiszitten en langdurig verblijf in 
de jeugdzorg wordt tegengegaan. Vrijstel-
lingen worden minder vaak afgegeven.

Segregatie: Kinderen gaan vanwege 
hun beperking naar speciale scholen. Dit 
is de huidige situatie en de laatste jaren 
stijgt het deelnemerspercentage sbo en  
(v)so alweer.

Integratie: Speciale klas(sen) op een 
reguliere school. Feitelijk hoeft de rest van 
de school zich niet al te veel aan te passen. 
Kinderen met een beperking krijgen apart 
les, kunnen bij bepaalde activiteiten aan-
sluiting vinden bij de rest.

Inclusie: Iedereen samen in de klas: de 
school sluit aan bij de onderwijsbehoeften 
van alle kinderen uit de buurt, ongeacht 
hun beperking of de ernst daarvan.

flexibele inzet van expertise en schoolsoort- en groeps-

doorbrekend werken. Het mooie van deze laatste soort 

initiatieven is dat er opbrengsten zijn, niet alleen voor 

de leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben 

(denk hierbij aan thuisnabij onderwijs, betere ontwik-

kelingsmogelijkheden en welbevinden) maar voor álle 

leerlingen (denk hierbij aan opbrengsten leerresulta-

ten, sociaal-emotionele ontwikkeling en leren samen-

werken). De samenwerkingsinitiatieven onderschrijven 

daarnaast ook het grote belang van intensief samen-

werken met ouders (en leerlingen) bij de voorbereiding 

en uitvoering van de initiatieven. Ouders zijn vooral 

tevreden over de meerwaarde voor leerlingen en de 

beschikbare expertise op school.

 

Waar hebben scholen 

behoefte aan?

Scholen hebben behoefte 

aan beleidsmaatregelen die 

verdere onderwijsontwikke-

ling ondersteunen en inte-

gratie beter mogelijk maken. 

Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn 

de schotten tussen regulier en speciaal onderwijs in 

stand gehouden. Deze blijken hardnekkig en staan de 

beleidsintenties van passend onderwijs en intensieve 

samenwerking en/of integratie tussen speciaal

Verschil tussen inclusie en integratie
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en regulier onderwijs regelmatig in de weg. De (oude) 

Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en 

speciaal onderwijs (2018) bood volgens deelnemende 

schoolbesturen en directeuren onvoldoende ruimte en 

werd ook weinig enthousiast ontvangen in het veld. 

In de begeleiding van deze praktijkinitiatieven, die zich 

richt op methodische en organisatorische vraagstuk-

ken, stuit men ook regelmatig op bestuurlijke vraag-

stukken en knelpunten in wet- en regelgeving. Dit ver-

traagt innovatieve initiatieven en maakt samen met 

de schotten die er (nog) staan tussen (financiering) 

van  kinderopvang, onderwijs (PO en VO) en jeugdzorg 

gewenste vernieuwing soms zelfs onmogelijk.

Beleidsregel experimenten

In 2019 is daarom een start gemaakt met een bestuurlijke 

werkgroep. Bestuurders van praktijkinitiatieven uit po en 

vo hebben een knelpuntennotitie opgesteld en samen met 

het ministerie van OCW is actief gezocht naar mogelijk-

heden om deze knelpunten op te lossen. Doel is om meer 

ruimte voor intensievere samenwerking en integratie te 

creëren. Dit heeft geleid tot een aangepaste beleidsregel 

die ook volgens de bestuurders van de praktijkinitiatieven 

aanzienlijk meer kansen biedt voor intensieve samenwer-

king  en integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Dit zijn de kernpunten uit deze regeling:

• Samenwerking is mogelijk tussen alle scholen/

schooltypen.

• Leerlingen uit regulier basisonderwijs, so en sbo 

kunnen samen in een groep zitten. Dit geldt ook 

voor leerlingen van regulier voortgezet onderwijs, 

Integratie
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vso en praktijkonderwijs.

• Er zijn geen symbiose-overeenkomsten meer 

nodig. Vermelding van de extra ondersteuning in 

het OPP volstaat.

• Docenten van deelnemende vso-scholen mogen 

gedurende de experimenteerperiode lesgeven op 

de reguliere vo-school, ook als zij (nog) niet vol-

doen aan de daar geldende bevoegdheidseisen.

• Deelnemende scholen kan worden gevraagd om 

aan beleidsevaluatieonderzoek deel te nemen. 

Inmiddels zijn er 25 initiatieven die gebruikmaken van 

deze beleidsregel experimenten (19 uit po en 6 uit vo). 

Daarnaast zijn er veel initiatieven die ook bezig zijn met 

vormen van samenwerking om de stap naar inclusiever 

onderwijs vorm te geven, maar (nog) niet gebruikma-

ken van de beleidsregel. Voor komend jaar is aanmel-

 

"Deze initatieven hebben 
niet alleen opbrengsten 

voor leerlingen die 
ondersteuning nodig 

hebben, maar voor álle 
leerlingen."

Experimenten

den nog mogelijk tot 1 mei 2022:  zie daarvoor de site 

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl). Bijna alle 

initiatieven geven aan dat een aantal dingen belangrijk 

is: men moet kleine stappen nemen, de samenwerking 

van onderop vormgeven (denk hierbij aan: elkaars taal 

leren spreken, leren van elkaar, coaching on the job) 

en maatwerk afleveren. Ook moet er goede ondersteu-

ning zijn van bovenaf (directie/schoolbestuur/swv). En 

vooral: vergeet niet de successen ook  te vieren met alle 

betrokkenen! 

Toekomst

Al met al zijn we op de 

goede weg als het gaat om 

intensieve samenwerking en 

integratie met het nemen 

van de stapjes om het on-

derwijs inclusiever te maken. 

Samenwerkingsverbanden en 

gemeenten kunnen hierbij een 

stimulerende en faciliterende 

rol spelen. Samenwerkings-

verbanden hebben in het kader van hun opdracht om 

voor een dekkend netwerk te zorgen en zoveel mogelijk 

thuisnabij onderwijs te verzorgen een belangrijke rol 

om de gesprekken over samenwerking te bevorderen en 

initiatieven te stimuleren. De gemeentes kunnen een rol 

spelen bij overleg over het toevoegen van zorgaanbod 

aan deze initiatieven en zijn partij bij het denken over 

gezamenlijke huisvesting. Het begint immers met elkaar 

ontmoeten. Over 5 tot 7 jaar moet er een wet zijn waar-

in de samenwerking structureel goed geregeld is.

Marlies Peters

Projectleider po 

Steunpunt Passend 

Onderwijs po-vo

De literatuurverwijzingen 

en nog meer informatie over 

het ondersteuningsprogramma zijn te vinden 

op www.pomagazine.nl
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DE TOEKOMST VAN DE 

INTERN BEGELEIDER: 

5 JAAR VERDER

Praktijkvoorbeeld: 
samenwerking vso en vmbo

Sinds 2019 kunnen leerlingen van het Dieze College 

(vso) in het derde leerjaar praktijkvakken volgen op 

de Bossche Vakschool (vmbo basis en kader). Ze wor-

den hier in het tweede jaar goed op voorbereid. Er is 

een leerlingprofiel opgesteld aan de hand waarvan 

wordt vastgesteld voor welke leerlingen dit haalbaar 

is. Leerlingen die aan dit profiel voldoen, volgen de 

praktijkvakken op de Bossche Vakschool, samen met 

de ‘reguliere’ leerlingen. Docenten van het Dieze 

College zijn bij deze lessen aanwezig en bieden on-

dersteuning.

Aan het eind van het derde leerjaar wordt bekeken 

welke Dieze-leerlingen kunnen doorstromen naar 

leerjaar 4 om daar het volledige reguliere program-

ma (dus ook de theorievakken) te volgen en eindex-

amen te doen. Zij worden hierbij ondersteund door 

docenten van het Dieze College en experts van het 

samenwerkingsverband.

Leerlingen waarbij er twijfel is of het haalbaar is om 

op deze manier een regulier vmbo-diploma te halen, 

kunnen een duaal programma volgen. Leerlingen 

waarvan het duidelijk is dat zij meer gebaat zijn bij 

het onderwijs op het Dieze College, volgen het vierde 

jaar op het Dieze College en doen staatsexamen.

Doelen en ambities

• Vso-leerlingen hebben de mogelijkheid om op 

een reguliere vmbo-school onderwijs te volgen 

en examen te doen.

• Meer vso-leerlingen stromen met een (volledig) 

vmbo-diploma door naar het mbo (niveau 2 of 3) 

en functioneren daar succesvol.

• Vso-leerlingen krijgen een ruimer vmbo-aanbod; 

de Bossche Vakschool heeft een breed onderwijs-

aanbod met veel profielen en goede praktijkmo-

gelijkheden.

• De Bossche Vakschool leert en profiteert van de 

expertise van docenten van het Dieze College.

De opbrengsten tot nu toe zijn positief: van de eerste 

lichting in 2020 zijn alle Dieze-leerlingen geslaagd. 

De scholen profiteren van elkaars sterke kanten: leer-

lingen van het Dieze College kunnen gebruikmaken 

van het brede aanbod en de praktijkmogelijkheden 

van de Bossche Vakschool en andersom profiteert 

de Bossche Vakschool van de specifieke vso-exper-

tise van het Dieze College. De teams leren veel van 

elkaar. Ten slotte: dit voorbeeld laat zien dat samen-

werken mogelijk is, ook als je onder verschillende 

besturen valt, en veel oplevert!

Er zijn nog  wel uitdagingen, zoals het verschil in 

salariëring van docenten in vso (cao po) en regulier 

vo (cao vo), het lerarentekort , de beeldvorming bij 

leerlingen, ouders en docenten en de fysieke afstand 

tussen de twee scholen (ongeveer 4 km). Het zou, 

zowel voor de samenwerking als voor docenten en 

leerlingen, grote meerwaarde hebben als de scholen 

op hetzelfde terrein staan. De scholen hebben de 

ambitie om in de toekomst te onderzoeken of dat 

mogelijk is.

 

Praktijkvoorbeeld PO: 

Kindcentrum De Marel

Voor nog een mooi voorbeeld van inclusief leren 

zie het artikel in de rubriek ‘Zo kan het ook’,  

over het samengaan van ZMLK-school en  

basisonderwijs in kindcentrum De Marel.
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‘Samen grenzen verleggen’ 
Inclusief onderwijs in kindcentrum De Marel

Twee scholen voor specialistisch onderwijs, SBO De Tweern en ZML De Deltaschool, kinderopvang Kibeo 

en zorgspecialisten Gors en Juvent werken samen aan een zo breed mogelijk aanbod voor kinderen 

met specifieke ontwikkelingsbehoeften. Sinds 2016 zijn deze scholen zich al aan het ontwikkelen in 

de richting van een Kindcentrum. Samen met diverse andere (jeugd)zorg- en opvangpartners verzorgt 

Kindcentrum De Marel nu een optimaal aanbod van onderwijs, opvang en zorg. De Deltaschool en De 

Tweern maken beide deel uit van het Samenwerkingsverband Kind op 1, waaronder alle basisscholen 

van de Bevelanden, Walcheren, Schouwen Duiveland en Tholen vallen. 

De samenwerking van de twee scholen is volgens Robert 

van Oosten, directeur van SBO De Tweern, gedeeltelijk 

door toeval tot stand gekomen. ‘De Tweern had 21 

groepen. Na de invoering van passend onderwijs had-

den we te maken met een behoorlijke teruggang in het 

leerlingaantal. We hadden dus ruimte over in onze net 

verbouwde school. De Deltaschool zat destijds met twee 

klassen in een gebouw dat werd afgeschreven, zij moes-

ten op zoek naar nieuwe huisvesting. Dus het was een 

logische stap om in ons gebouw te komen. De eerste 

jaren leefden we gezellig naast elkaar ons eigen leven, 

maar van lieverlee kwamen er gesprekken op gang over 

nadere samenwerking. 

Tegelijkertijd kregen we in onze school ook een ob-

servatiecentrum Jonge kind (voor 4- en 5-jarigen) in 

samenwerking met jeudgdzorgspecialist Juvent. Kin-

deren worden daar een jaar lang intensief begeleid en 

geobserveerd, waarna er een gedegen advies volgt over 

welke vorm van onderwijs best passend is: regulier po, 

sbo of so. 

Er waren dus vier partijen in hetzelfde pand gehuisvest, 

inclusief de voor- en naschoolse opvang. Omdat er al 

spontaan samenwerking ontstond, is besloten om met 

deze vier partijen te kijken hoe we die samenwerking én 

de verschillende werkwijzen meer konden stroomlijnen, 

en ook de contacten met de buitenwereld. Een intensie-

ve samenwerking tussen de twee scholen staat daarbij 

vooralsnog centraal.’

De Marel

Er is een nieuwe naam be-

dacht: kindcentrum De Marel, 

voor specialistisch onderwijs, 

zorg en opvang, een Integraal 

Kind Centrum voor leerlingen 

met een speciale ondersteu-

ningsbehoefte, waarbij zorg en onderwijs intensief 

samenwerken (www.kindcentrumdemarel.nl). Op 23 

september werd het kindcentrum feestelijk geopend, 

Inclusief onderwijs

Robert van Oosten
Directeur SBO De Tweern
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Zo kan het ook

met onthulling van het nieuwe logo. In het kindcen-

trum werken de twee scholen zoals intensief samen 

met de partners Kibeo (BSO+), Juvent en Gors. De oude 

scholen zijn niet verdwenen: de kinderen staan nog 

steeds op de aparte scholen ingeschreven en dat blijft 

zo. Dit heeft te maken met het behoud van de huidige 

Brinnummers.

De praktijk

In totaal heeft De Marel nu 22 groepen in huis: 3 ob-

servatiegroepen Jonge Kind, 11 reguliere SBO-groepen, 

4 sbo+-groepen (so-gedrag) en 4 so-zml-groepen. De 

23e groep is de Cirkel-groep van het Gors, die dagbe-

handeling verzorgt voor kinderen met ontwikkelings-

achterstanden. Van Oosten vertelt: ‘Deze groep heeft 

per 1 oktober 2021 een plekje binnen het Kindcentrum 

gekregen. Deze gaan we doorontwikkelen naar een 

Zorg-onderwijsgroep, waar we dit jaar ook een leer-

kracht aan koppelen. Daardoor moet de overstap naar 

het onderwijs soepeler worden.’ 

Inmiddels zijn de schooluren van de 4-12 jarigen van 

alle groepen op elkaar afgestemd. Ook zijn er geza-

menlijke vieringen zoals de Kinderkunstweek, konings-

dag, Sinterklaas, verjaardagen team, teamuitjes enz. 

Ook hebben de leerkrachten steeds meer contact met 

elkaar, bijvoorbeeld doordat nascholing en studieda-

gen op elkaar worden afgestemd. Sommige studieda-

gen volgen de leerkrachten gezamenlijk, andere zijn 

voor de diverse onderdelen apart, afhankelijk van de 

benodigde specifieke kennis.

Een beginnende praktijk is dat leerlingen van De 

Tweern en Deltaschool bij elkaar lessen kunnen volgen. 

Zo kan een rekenzwakke leerling van de Tweern tijdens 

de rekenlessen mee doen met De Deltaschool. Er is dan 

intensief overleg tussen intern begeleiders en leer-

krachten over deze leerling. Er zijn nog veel meer vor-

men van samenwerking mogelijk. Van Oosten: ‘Zo zijn 

er zowel bij de ZMLK- als de SBO-groepen leerlingen 

die naar het praktijkonderwijs uitstromen. Hoe mooi 

zou het zijn om die leerlingen in voorbereiding daarop 

samen te laten optrekken? Dat is nog toekomstmuziek, 

maar we denken erover na.’
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Inclusief onderwijs

Verdere veranderingen zijn:

• Er is één gezamenlijke CVB IKC waarin aanmeld-

dossiers van het samenwerkingsverband, zorgleer-

lingen én leerlingen die op beide scholen lessen 

volgen besproken worden.

• De afgelopen jaren zijn er speciale SBO+-groepen 

ontwikkeld, waardoor leerlingen die aangewezen zijn 

op cluster-4-onderwijs (SO-gedrag) op het eigen eiland 

in de eigen regio kunnen blijven en niet meer naar een 

andere school op Walcheren hoeven te reizen.

• Er is een aanbod van reguliere BSO, BSO+ (sa-

menwerking tussen kinderopvang en Juvent) en 

naschoolse dagbehandeling  (uitgevoerd door 

Juvent) (afhankelijk van de hulpvraag). Ook is er 

de mogelijkheid voor voorschoolse opvang. 

• Medewerkers van Juvent behandelen leerlingen 

ambulant binnen en buiten de klas op soci-

aal-emotioneel gebied, spel en taakgerichtheid, 

afhankelijk van de hulpvraag. Ze werken daarbij 

systeemgericht. 

• Zorgassistenten van Gors ondersteunen in de 

ZML-groepen, waar kinderen persoonlijke verzor-

ging nodig hebben (assisteren bij zelfredzaamheid 

van de kinderen).

• De vier/vijf partners hebben overleg in de 

IKC-stuurgroep. Dat was in de aanloopperiode heel 

intensief, nu hebben we dat afgeschaald naar één 

keer per twee maanden. Eerst rustig verder ontwik-

kelen, dan nieuwe speerpunten bepalen.

Ruimte

Van de leegstand waar SBO De Tweern een aantal 

jaren geleden mee te maken had, is nu niets meer te 

merken. Van Oosten: ‘We hebben nu zoveel partijen in 

huis, dat het woekeren is met de ruimte. We barsten 

uit onze voegen, hebben een chronisch te kort aan 

groepsruimtes en kantoorplekken. dus we zijn aan 

het kijken waar we intern, en eventueel direct buiten 

het gebouw, nog wat kunnen veranderen om ruimtes 

te creëren. Het pand is hartstikke mooi, met ruime 

lokalen en een degelijke uitstraling, dus we willen niet 

verhuizen. Voor de gemeentes is het nog een puzzel: 

natuurlijk zijn ze voorstander van inclusief onderwijs 

en de ontwikkeling van kindcentra, maar als het over 

de centjes gaat, gaan ze alleen over onderwijshuisves-

ting en was het onze keuze om al die andere partijen 

binnen te halen… Wij denken dat de gemeentes op 

andere terreinen veel geld kunnen besparen door onze 

inclusieve werkwijze, daar komen we wel uit.’

De toekomst

Een van de plannen voor de nabije toekomst is om 

georganiseerd met/door het samenwerkingsverband 

een trampolinegroep te huisvesten binnen de school: 

kinderen die op een reguliere basisschool zitten maar 

daar problemen ervaren, krijgen dan twee dagen per 

week les op De Marel van leerkrachten die óók contact 

met de basisscholen hebben. Dit alles met als doel dat 

de kinderen op termijn weer volwaardig op de reguliere 

basisschool kunnen meedraaien. De trampolinegroep is 

een succesvol concept uit Bergen op Zoom.

Maar het belangrijkste speerpunt binnen kindcentrum 

De Marel is dit jaar het intensiveren en verbeteren van 

de samenwerking tussen de twee scholen. Dat is een 

proces dat tijd nodig heeft, maar dat wordt verge-

makkelijkt door de fysieke nabijheid.  Van Oosten: ‘We 

moeten niet de illusie hebben dat alle leerlingen en 

leerkrachten alles samen gaan doen, maar er zitten 

nog mooie vormen van samenwerking in het verschiet.’

Het uiteindelijke doel is dat De Marel naar buiten 

steeds meer de uitstraling van één school krijgt, met 

één aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Het finan-

cieringsverhaal zorgt er voorlopig nog voor dat de twee 

scholen blijven bestaan, maar maatschappelijk gezien 

zal dat steeds minder te merken zijn.

Auteur: Olga Koppenhagen

Freelance journalist en 
eindredacteur van PO Magazine. 
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Colofon

“Als je ook van 
leraren te horen 
krijgt dat je het 

niet goed doet, dan 
ga je dat op een 
gegeven moment 

wel geloven.” 
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Scholier, 17 jaar, thuiszitter

“Het onderwijs is zo’n houten 

kubus met maar erg weinig 

soorten uitsparingen.”

René Peeters, ambassadeur ‘Met andere ogen’


