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DE OUDERS VAN STAN BEDANKTEN ILSE EN DE 
SCHOOL VOOR ‘HUN BEGELEIDING EN VOOR 
HET DENKEN IN MOGELIJKHEDEN VOOR KINDEREN 
MET EEN BEPERKING’ MET EEN ZELFGEMAAKT 
CERTIFICAAT PASSEND ONDERWIJS. 
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PASSEND ONDERWIJS IN DE SCHOOL

HOE STAN MET 
ZIJN PROGRESSIEVE 
SPIERZIEKTE 
‘GEWOON’ NAAR DE 
BASISSCHOOL KON 

‘Dat gaan we gewoon regelen’. Dyanne en 

Sjon Pors vergeten deze woorden van Intern 

Begeleider Ilse Schotten van basisschool De 

Reuzepas nooit meer. Want dit korte zinnetje 

opende de deuren van de school voor hun zoon 

Stan, die een progressieve spierziekte heeft. 

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

“Stan was anderhalf toen hij de diagnose 

spinale spieratrofie (SMA type 2) kreeg”, 

vertelt moeder Dyanne. “Eerst liep hij nog 

met een rollator, en sinds hij 5 jaar is, zit hij 

in een rolstoel. We wilden hem echter niet 

naar een speciale school sturen. We wonen 

in een dorp en vinden het belangrijk dat hij 

deel uitmaakt van de gemeenschap hier. 

Het hele team heeft Stan een superfijne 

schooltijd gegeven door in mogelijkheden 

te denken en nergens problemen te zien.”

STAP VOOR STAP

Ilse is vanaf groep 1 betrokken bij het proces 

om Stan door de basisschoolperiode te 

begeleiden. Als Intern Begeleider overlegt ze 

onder meer met instanties zoals jeugdzorg 

en de gemeente. Ook beantwoordt ze 

zorgvragen, waaronder die van de ouders 

van Stan. “De toenmalige directeur Henk 

Schwering en ik vonden meteen dat Stan op 

onze school terecht moest kunnen”, vertelt 

Ilse. “Daardoor moesten we wel ineens 

nadenken over zaken waarover we nooit 

eerder hadden nagedacht. We hadden in het 

begin geen idee wat hij aankon qua belasting 

en belastbaarheid, maar als je stap voor 

stap kijkt wat kan, kom je een heel eind.” 
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BEGELEIDING NODIG

Het toeval wil dat als Stan op De Reuzepas 

wordt aangemeld, er nog een leerling is 

die begeleiding nodig heeft. Ilse: “Yalou 

heeft een canule en ze wordt ’s nachts 

beademd. Eigenlijk moet er constant iemand 

op haar letten en dat kan je niet van de 

leerkrachten vragen. Stan heeft vooral 

hulp nodig bij het aan- en uittrekken van 

zijn jas en bij het naar het toilet gaan. Het 

lag dus voor de hand om met de ouders 

van Stan en van Yalou te praten om te 

kijken wat we gezamenlijk konden doen.”

SAMEN IN EEN KLAS

Via een arrangement van het 

Samenwerkingsverband Stromenland én 

de PGB-budgetten van beide ouderparen 

blijken de ouders drie verpleegkundigen te 

kunnen financieren die Stan en Yalou kunnen 

helpen. In samenspraak met de ouders en 

met de ambulante hulp vanuit het Centrum 

Passend Onderwijs, wordt daarom besloten 

om hen samen in een klas te zetten. “De 

verpleegkundigen hebben van groep 1 t/m 

groep 8 de taken verdeeld en meegedraaid 

in de klas”, aldus Ilse. “Dat was in het begin 

voor de leerkracht even wennen, want er is 

continu een volwassene in de klas aanwezig. 

Maar het betekende wel dat Stan en Yalou 

‘gewoon’ naar onze school konden.” 

AANGEPAST TOILET

Door de jaren heen, moesten steeds weer 

oplossingen bedacht worden om Stan bij 

alles wat er op school gebeurt, te betrekken. 

“Als kleintje kon Stan niet met zijn rollator 

tussen de tafeltjes door lopen”, zegt Ilse. 

“Nou, dan zet je hem dus dicht bij de deur. 

En toen hij naar de bovenbouw ging, moest 

er een aangepast toilet komen, want dat was 

er niet op de eerste etage. De bovenbouw 

zit nu eenmaal ‘boven’, dus dat hebben we 

geregeld met de gemeente.” Zo regelde 

Ilse nog veel meer, waaronder een aparte 

kamer voor Stan toen hij met zijn klas op 

schoolkamp ging. “En als meedoen met een 

bosspel betekent dat de vader van Stan erbij 

moet zijn, dan gaat de vader van Stan mee.”

MET EEN OMWEG

“Sommige dingen moesten met een omweg 

en ik heb ook wel eens vastgezeten in de 

lift”, vertelt Stan. “Maar ik zat in een hele 

fijne klas en iedereen is supersociaal.” Ilse 

merkt dat de kinderen op De Reuzepas het 

heel normaal vinden dat Stan in een rolstoel 

zit. “Ze zien gewoon Stan en hij heeft 

bewezen dat hij hier prima op zijn plek zat. 

De aanpassingen die we hebben gedaan, zijn 

echt niet zo moeilijk.” Inmiddels is Stan acht 

jaar verder en gaat hij naar de middelbare 

school in Nijmegen. Hoewel die school er 

voor open stond om hem toe te laten, had 

de toelating wel wat voeten in de aarde. 
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BASALE DINGEN

Om de hulpvraag concreet te maken, stelde 

de ambulante begeleider met de ouders van 

Stan en de leerkracht van groep 8 een lijst 

op van zaken die hij in de brugklas nodig 

heeft. Ilse: “Dat is een lift, een aangepast 

toilet en wat hulp bij bepaalde handelingen. 

Hele basale dingen, maar de lijst hielp 

tijdens de warme overdracht naar het 

voortgezet onderwijs. En wat ook helpt, is  

dat de verpleegkundigen met Stan meegaan.”

VAN DORP NAAR STAD

Stan heeft er zin in, maar zijn ouders 

realiseren zich goed dat er een groot 

verschil is tussen dorp en stad. “Dat wordt 

schakelen”, zegt Dyanne. “Stan ziet zijn eigen 

handicap niet en op de middelbare school 

zitten natuurlijk veel meer leerlingen die hem 

niet kennen.” Daar maakt Stan zich niet zo 

druk om. En Ilse? “Ik ben er trots op dat we 

Stan en Yalou hier op school hebben gehad. 

Het is heel fijn dat er speciaal basisonderwijs 

is, maar kinderen zoals zij horen daar 

niet thuis. Ik ga Stan heel erg missen!”
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