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In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een han-

dicap niet naar school. Daarom helpt de Nederlandse 

Stichting voor het Gehandicapte Kind bij de oprichting van 

Samen naar School klassen: aangepaste klassen voor kinde-

ren met een ernstige beperking in een gewone school. Waar 

mogelijk doen ze mee met de andere leerlingen. En waar 

nodig krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning op maat. 

Daar profiteren alle kinderen van. 

Joke Visser 

In een Samen naar School-klas krijgen 

kinderen met een ernstige handicap 

les binnen de muren van een regulie-

re school. In de klas werken zorgpro-

fessionals en een leerkracht. Vanwege 

de hoge personeelsbezetting kan er 

individueel met kinderen gewerkt 

worden.  Per kind wordt gekeken wat 

nodig is. 

De kinderen met een vaak ernstige 

handicap doen als het even kan mee 

met de lessen op school. Aanvullend 

is er voor hen een eigen, aangepast 

lokaal waar ze onderwijs op maat krij-

gen, mét alle zorg en ondersteuning 

die ze nodig hebben. Dit gebeurt op 

basis van een met ouders afgestemd 

onderwijs-zorgplan. Zorgprofessionals, 

inclusief therapeuten, verlenen dus 

onder schooltijd de zorg die de kinde-

ren nodig hebben. Vaak heeft een klas 

één of meer vaste therapeuten of 

komen de vaste therapeuten van het 

kind naar de school.

Vroeg beginnen
In een Samen naar School klas zitten 

gemiddeld 5 of 6 kinderen met een 

beperking. Zij krijgen een programma 

op maat. Is een klas gevestigd in een 

Integraal Kind Centrum (IKC), dan 

kunnen kinderen al er vanaf heel 

jonge leeftijd terecht, zoals bij 

Stichting Liz (Leren interactie zorg) in 

Nijmegen. Daar zijn kinderen al vanaf 

3 maanden welkom. Zo kan al vroeg 

met de kinderen gewerkt worden aan 

hun ontwikkeling. Onlangs stroomde 

er een meisje door naar de reguliere 

basisschool. Ze was op 1-jarige leeftijd 

in de Samen naar School klas gestart.  

“Ik heb Liz in 2014 opgericht”,  ver-

telt  Esther de Bruijn-Tobé, directeur-

bestuurder Stichting Liz. “Inmiddels 

hebben wij vier klassen, waarvan drie 

in het primair onderwijs. Dat we zo 

snel gegroeid zijn, komt omdat we 

een behoefte vervullen. De kinderen 

die bij ons komen, konden normaliter 

nergens terecht. En dat gaat goed. 

We werken intensief samen met de 

scholen en kinderopvangorganisaties. 

De overhead is erg beperkt en daar-

door kunnen we veel individuele aan-

dacht geven, iets dat onze kinderen 

ook nodig hebben. Onderwijs, bege-

leiding en verpleegkundige verzor-

ging, ons team levert het allemaal. En 

dat onder het dak van een reguliere 

school. Gewoon dichtbij huis, in de 

eigen buurt. Het kan gewoon. Dus 

niet te veel praten en denken, maar 

gewoon doen!”

‘Samen naar school gaan is goed voor 
de ontwikkeling van álle kinderen’
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Initiatiefnemers
Nederland telt inmiddels 38 van deze 

klassen; 36 in het primair onderwijs 

en 2 in het voortgezet onderwijs. Op 

die manier profiteren ruim 200 kin-

deren met diverse beperkingen van 

een rijke onderwijsomgeving bij hen 

in de buurt. Een flink aantal van deze 

klassen is gestart op initiatief van 

zorgprofessionals. In veel gevallen 

nemen ook ouders zelf het initiatief. 

Bijvoorbeeld omdat zij willen dat hun 

kind in de eigen wijk, samen met 

broers en zussen, naar school kan 

gaan. Doordat het onderwijs in de 

eigen woonomgeving plaatsvindt, 

behoort het brengen en ophalen van 
een kind met een busje tot het verle-
den. Ook afspreken om samen te 
spelen na de schooluren wordt zo 
gemakkelijker, te meer daar de 
ouders van een zorgintensief kind nu 
in contact komen met andere ouders 
in de buurt. 

Raad en daad
Door de kleinschalige opzet zijn de 
overheadkosten laag en wordt het 
budget ingezet waarvoor het is 
bedoeld: onderwijs en zorg. Het pro-
ject is in 2019 overgegaan in het 
Expertisecentrum Samen naar School, 
eveneens een initiatief van het 
Gehandicapte Kind. Dit centrum 
ondersteunt de bestaande klassen. 
Ook de klassen zelf staan elkaar bij 
met raad en daad. Zij wisselen exper-
tise uit en helpen elkaar op weg. 
Daarnaast kunnen initiatiefnemers 
voor een nieuw op te zetten klas via 
het Expertisecentrum gebruik maken 
van de inmiddels opgebouwde kennis 
en ervaring, bijvoorbeeld via werkbe-
zoeken of het deelnemen aan net-
werkbijeenkomsten. Ook is er een 
toolkit met bouwstenen voor het 
oprichten van een klas, zoals het vin-
den van een school, het starten van 
een stichting en het maken van een 
projectplan. Want het is belangrijk om 
op papier te zetten wat je ideeën zijn: 
Voor wie wil je die klas starten? Hoe 
wil je je onderwijs en je zorg inrich-
ten? Wat is je visie? En waarom wil je 
dit graag doen? 

Inrichting
Vanuit het Gehandicapte Kind en 
HandicapNL worden nieuwe initiatief-
nemers ondersteund met een gift 
voor de inrichting van een klas. Denk 

Uitgaan van wat wél kan
“Bij Stichting Liz gaan we altijd uit van mogelijkheden van het kind. 
Onze klassen staan open voor ieder kind, geen uitzonderingen. We 
kijken samen met ouders wat het kind aankan en maken vervolgens 
een plan op maat. Onze manier van werken gaat uit van een positieve 
en vriendelijke benadering. ‘Nee’ wordt in onze klassen bijna nooit 
gezegd. En dat is mogelijk, wij bewijzen dat elke dag weer. Onze kin-
deren ontwikkelen zich goed en maken stappen. Tevens is het een 
hele fijne plek om te mogen werken. Ik kan mezelf zijn en hoop dit 
nog heel lang te mogen blijven doen!”
Ingrid van der Waals, teamleider bij Stichting Liz
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aan ontwikkelingsmateriaal, aangepast 
meubilair of het inrichten van een 
snoezelhoek. Het gaat immers om 
aanpassingen in een reguliere school. 
Om die reden springt een gemeente 
ook vaak bij, bijvoorbeeld voor het 
breder maken van de deuren en het 
maken van een aangepast toilet. Ook 
moet er vaak nog een keukentje wor-
den gemaakt voor de (speciale) voe-
ding voor de schoolgaande kinderen. 

Meer saamhorigheid
Uit de praktijk blijkt dat kinderen 
van de Samen naar School klas zich 
optrekken aan hun niet-gehandicap-
te leeftijdgenootjes. En doordat ze 
naar school gaan in hun eigen buurt 
maken ze vrienden. Iedereen hoort 
erbij! Onderzoek toont bovendien 
aan dat als kinderen met en zonder 
handicap samen naar school gaan, 
dat goed is voor de ontwikkeling 
van álle kinderen. Er ontstaat meer 
ruimte voor anders zijn. Ook roept 
het zorgzaamheid op bij kinderen. 
Zij komen bijvoorbeeld voorlezen of 
spelen in de speciale klas. Of assis-
teren de therapeut. Als je bijvoor-
beeld een bal moet overgooien om 
bepaalde coördinatie te oefenen, 
dan is dat natuurlijk veel leuker om 

dat samen met een kind van school 
te doen. Ook wordt vaak geholpen 
bij het eten en drinken. Andersom 
sluiten de gehandicapte kinderen zo 
veel mogelijk aan bij de reguliere 
klassen. 

Doel is dat er in ieder geval in elke 
gemeente in Nederland een Samen 
naar School klas is. Zover is het nog 
lang niet, maar er komen er wel steeds 
meer bij. De komende maanden star-
ten er nog vijf klassen. Zo stomen we 
rustig op richting de vijftig!. 

Kijk voor meer informatie op: 
samennaarschool.nl

Bij dit artikel horen negen referenties; 
deze zijn op te vragen via 
vroeg@dgcommunicatie.nl.

auteursinformatie
Joke Visser is coördinator bij 
het Expertisecentrum Samen 
naar School.

De kracht van samen
Het werken in de klas van Stichting Liz is uniek. Dat komt door het 
dagelijks samenwerken met school en kinderopvang. De kinderen 
zijn samen, leren en spelen samen en groeien samen op. Een kind 
met een beperking sluit aan in een reguliere klas onder begeleiding 
van ons, kinderen van school komen weer in onze klas en de lijntjes 
zijn kort. Kinderen oordelen niet, de kinderen van Liz horen er hele-
maal bij. De collega’s van school en kinderopvang zijn ook echt 
onze collega’s. We doen het samen en dat voelt goed. Deze manier 
van werken past bij mij, ik voel me er prettig bij omdat alle kinderen 
samen opgroeien en zo hoort het gewoon te zijn. Wij laten zien dat 
dit kan. Samen!
Simone Alards, persoonlijk begeleider Stichting Liz


