
 

 

 

 
 

Nieuwe kansen op passender en inclusiever onderwijs 
Verslag sessie 1, ronde 1 

 

Deze bestuurlijke sessie staat onder leiding van Alfons Timmerhuis (Alfons 

Onderwijsondersteuning), geassisteerd door Hennie Loeffen (De Onderwijsspecialisten) en 

Yvonne Beishuizen (RENN4); Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs is 

de moderator die de vragen en opmerkingen verzamelt van de 50 à 60 deelnemers.  

 

Na een oproep aan de deelnemers om zich aan te sluiten bij een van de ontwikkelgroepen 

van het SPO om de overal aanwezige kennis toch vooral met elkaar te delen, gaat de sessie 

van start met een mini-onderzoekje onder de deelnemers: welk bestuurlijk dilemma ervaren 

zij het meest bij de integratie van gespecialiseerde voorzieningen onderling of met regulier 

onderwijs? In één woord moet men zijn voornaamste dilemma beschrijven. De Mentimeter 

tovert gaandeweg een veelkleurige woordenwolk op het scherm waarin de meest genoemde 

dilemma’s de grootste belettering krijgen. Dat zijn in volgorde van grootte en dus frequentie: 

draagvlak, visie, wetgeving, bekostiging en huisvesting. Met kort daarachter het 

lerarentekort en ‘belangen’.  
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Beishuizen wijst erop dat bestuurlijke perspectieven allemaal heel mooi en aardig zijn, maar: 

je doet het voor de kinderen! “Als je goed kijkt naar wat het kind nodig heeft, dan kun je als 

bestuur een stimulerende rol vervullen.” En zeker als het aankomt op het ontwikkelen van 

een gedeelde visie op passender en inclusiever onderwijs, en het vergroten van het 

draagvlak daarvoor: zo kun je meerwaarde creëren, vult Loeffen aan. 

 

De inhoudelijke hoofdmoot van deze sessie bestaat uit de discussie rond twee stellingen, die 

– toeval of niet – rechtstreeks verband houden de top drie van de tag cloud. Timmerhuis 

kondigt de eerste aan, en hanteert voor de discussie een format van een binnenkring van zes 

à acht deelnemers en een buitenkring van de rest van het deelnemersveld. De binnenkring 

voert de discussie, en de buitenkring kan met vragen en opmerkingen via de chat van Van 

Heukelom reageren. Stelling 1 luidt: Het formuleren van een gezamenlijke visie en ambitie 

voor de integratie van voorzieningen regulier en speciaal is noodzakelijk voordat het proces 

van start kan gaan.  

 

Hierover zijn de meningen verdeeld. Met één of twee leerlingen kun je op individuele basis 

zonder die gezamenlijke visie aan de gang, maar als het groter wordt, dan gaat de stelling 

op, vindt één lid van de binnenkring. Nogal wiedes, zegt een ander, die met een gedeelde 

visie én veel draagvlak in 2023 van start wil gaan. Maar er is een andere deelnemer die al in 

2011 met haar integratieve initiatief van start is gegaan, en die “gewoon begonnen is”, 

zonder al te veel woorden vuil te maken aan een visie … “Dat had de boel alleen maar 

vertraagd!” Er is bijval uit de buitenkring. Als het draagvlak groot genoeg is, kun je al doende 

tot een breedgedragen visie komen. Kleine initiatieven kunnen grote gevolgen hebben, zorg 

dat het samenwerkingsverband meedoet, dwing ze desnoods! Bestuurders moeten het veld 

de ruimte geven om ‘functioneel stout te zijn’, bepleit een ander.  

 

Dan de tweede stelling: Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs betekent sturen 

op een integrale voorziening, en dat is meer dan een verzamelgebouw. Dat is zo, zegt 

Beishuizen, en in Hoogezand is die voorziening er gekomen dankzij … de aardbevingen. 

Behalve de bevingen waren er ook wat bestuurlijke hobbels en bobbels, maar vanuit een 

gezamenlijke visie zitten het regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 nu 

in één nagelnieuw gebouw. Andere deelnemers aan de discussie beamen dat er vaak heel 

pragmatische huisvestingskansen ten grondslag liggen aan het fysiek samengaan in één 

gebouw, en geven daar sprekende voorbeelden van. Er wordt in dit verband ook verwezen 

naar de showcase van de Talentencampus in Venlo: ook ooit ontstaan vanuit het 

samenvoegen van nieuwbouwplannen voor een aantal scholen tegelijk.  
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Samenvattend concludeert Beishuizen dat de stadia waarin ontwikkelingen vorm krijgen, 

bepalend zijn voor het hele proces. Dat je het momentum moet pakken waar het kan, dat je 

nieuwsgierig naar elkaar moet zijn en voor elkaar open staat. Als bestuurder moet je dan 

volop rugdekking geven. En Timmerhuis voegt eraan toe: “Er is niet één route naar 

passender en inclusiever. En het mooie is: je kunt op elk moment stappen zetten, doe het 

vandaag nog!” 

 

 

 

 

 


