
 

 

 

 

 

‘Dóé het gewoon!’ 

Verslag sessie 2, ronde 2 
 
De tweede ronde van de conferentie ‘Passender en inclusiever!’ bestaat uit twee parallelsessies. In 

een daarvan wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de praktijk, iets waarvoor 

grote belangstelling bestaat: ruim 200 van de 300 deelnemers aan de conferentie hebben hier op 

ingetekend. 

 

De sessie heeft de vorm van een interactief tafelgesprek met vier experts. Gespreksleider Marij 

Bosdriesz, adviseur bij het NCOJ, stelt ze kort voor: haar collega Dolf van Veen, hoofd NCOJ; 

moderator Marlies Peters, projectleider Steunpunt Passend Onderwijs po-vo; Jacobien van Willigen, 

directeur onderwijs op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn; en Frans Vullings, 

algemeen directeur van de Talentencampus in Venlo. Meekijkende deelnemers kunnen lopende de 

sessie vragen stellen, die meegenomen kunnen worden in de discussie.  

 

Die discussie wordt ingeleid met een overzicht van de motieven om speciaal en regulier onderwijs te 

integreren. Vaak zijn dat praktische beweegredenen zoals exploitatieproblemen, nieuwe huisvesting, 

andere bedrijfsvoering, zorgen voor meer thuisnabijheid van vso-leerlingen; maar ook en steeds 

vaker inhoudelijke, zoals inclusiever willen werken. Opvallend daarbij is dat de push niet langer 

alleen maar vanuit het speciaal onderwijs komt, maar ook vanuit het reguliere onderwijs.  

 

In het geval van de Talentencampus in Venlo was de aanleiding om te integreren vrij ‘plat’: zo’n 15 

jaar geleden moesten diverse scholen vervangen worden door nieuwbouw, waarop de betrokken 

schoolbesturen op het idee kwamen de middelen samen te ballen tot één gebouw. Na tien jaar geeft 

dat gebouw anno 2022 onderdak aan alle mogelijke vormen van onderwijs en opvang voor kinderen 

van 0 tot en met 13 jaar: kinderopvang, kinderopvang speciaal, basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs (de vroegere clusters 3 en 4), buitenschoolse opvang en 

naschoolse opvang.  

 

“Van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds zijn we open en bruist het aan alle kanten,” zegt 

een trotse Vullings. Aanvankelijk had de Talentencampus het karakter van een 

bedrijfsverzamelgebouw, met aparte scholen met hun eigen teams, rechtsposities, culturen en noem 

maar op. Vullings kreeg de taak om die gescheiden wereldjes bij elkaar te brengen. Iets wat hem 

wonderwel gelukt is, met de kanttekening: “We zijn nu inderdaad één groot team, maar geen 

eenheidsworst. We koesteren de diverse expertises en houden die in stand.”  
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Ook in het vo krijgt de integratie van speciaal en regulier steeds meer gestalte, constateert Van Veen. 

In veel gevallen blijft die nog beperkt tot participatie van vso cluster 4 op een reguliere vo-school, 

maar er komen ook andere vormen van maatwerk. Een voorbeeld daarvan zijn 

zachtelandingprojecten met bso-instroomgroepen in het reguliere onderwijs. Soms in aparte 

groepen, maar ook en steeds vaker in reguliere klassen.  

 

Een van de scholengemeenschappen die verbreding naar het vso realiseren door cluster 4-leerlingen 

op te nemen, is de scholengemeenschap Jacobus Fruytier. Vso en vo zitten daar nu in één gebouw, zij 

het nog wel elk met een eigen bestuur. “Maar we hebben de wens om meer in te vlechten,” zegt Van 

Willigen, “niet alleen bestuurlijk, maar ook praktisch.” Desondanks blijkt het vso voorlopig alleen nog 

maar te groeien en laat de instroom van vso naar vo te wensen over, een tendens die stapsgewijs 

omgebogen moet worden door intensivering van de onderlinge samenwerking, gericht op werkelijke 

symbiose. “De teams meenemen in deze ontwikkeling is essentieel,” benadrukt Van Willigen. “We 

merken bijvoorbeeld dat het vso-team zo zorgzaam is dat het een leerling van wie het vo-team denkt 

dat die door kan stromen, toch maar liever onder zijn hoede wil houden. We moeten dus nog veel 

meer van elkaar leren en daar goed de tijd voor nemen.”  

 

Hoe is het contact tussen kinderen van het vso en het vo onderling, is een van de vragen ‘uit de zaal’ 

die Peters heeft doorgekregen. Volgens Van Willigen zijn de kinderen volkomen gewend aan 

diversiteit, maar hebben docenten er meer moeite mee: “Die hebben steeds in hun achterhoofd: 

‘Dat is Pietje, die heeft iets speciaals’.” Vullings vult aan: “We doen alles samen op de 

Talentencampus. We vieren ook samen. Maar als een so-kind niet kan meelopen in pakweg de 

carnavalsoptocht, dan laten we die toch doorgaan, de lat wordt niet gelegd door het so. Inclusief 

onderwijs betekent niet dat iedereen aan alles mee kan doen.” 

 

Wat willen de beide ervaringsdeskundigen meegeven aan startende initiatieven, is de slotvraag van 

Bosdriesz. Vullings: “Staar je niet blind op cultuurverschillen. Als je dat doet, wordt het een self 

fulfilling prophecy en gaat integratie niet lukken. Begin en dóé het gewoon!” Van Willigen is het 

roerend eens met hem, en voegt eraan toe: “Een gezamenlijke visie is belangrijk. En ga de deur uit, 

bij elkaar kijken. Daar leer je enorm veel van.” Die laatste raad kunnen de 200 bezoekers meteen 

opvolgen: twee korte filmpjes over de Structuurklas op het Oostvaarders College in Almere en de 

Synergieschool in Roermond sluiten deze sessie af.  

 

 

 

 


