Integreren doe je niet alleen

In het reguliere basisonderwijs zijn vele voorbeelden van geslaagde
integratie van leerlingen met een beperking. In het voortgezet onderwijs
was dat tot voor kort nog niet het geval. Dat veranderde in 2005, toen bij
het Novalis College in Eindhoven - een vrijeschool voor vmbo-t, havo en
vwo - een integratieklas van start ging: De Blauwe Bloem. In de klas zitten
leerlingen met autisme of het syndroom van Down.
In deze uitgave maakt u kennis met deze leerlingen en alle betrokkenen
bij deze bijzondere integratieklas.

Het groep-in-school-model in de praktijk:
integratieklas De Blauwe Bloem

“Een verschil met andere klassen? Wij bewegen meer. En wij voelen meer.
Wij zijn ook rustiger en serieuzer. Als het onrustig is in de klas, vind ik dat
irritant. In de andere klassen wordt meer geplaagd dan bij ons. Eigenlijk
zijn wij normaler.” (Martijn Smulders)
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Voorwoord

Wederzijdse kennismaking tussen mensen met en mensen zonder beperking
kan een bijdrage leveren aan respectvol en succesvol samenleven. Bij kinderen en jonge mensen gaat die kennismaking het meest ongedwongen en
vanzelfsprekend. Bovendien nemen ze de ervaring hun hele leven mee. Vroeg
beginnen met integratie is daarmee de boodschap. Het is een inzicht dat langzaam maar zeker terrein wint in het onderwijs.
In het basisonderwijs zijn ondertussen vele voorbeelden van geslaagde integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs. In het voortgezet onderwijs was dat tot voor kort nog niet het geval. Dat veranderde in 2005,
toen bij het Novalis College in Eindhoven - een vrijeschool voor vmbo-t, havo en
vwo - een integratieklas van start ging: De Blauwe Bloem. In de klas zitten leerlingen met autisme of het syndroom van Down.
De Blauwe Bloem is een pilot-project, dat in 2008 is geëvalueerd met een evaluatieverslag. Dit verslag geeft veel feitelijke informatie over de organisatie van de
pilot en de succesfactoren en knelpunten die uit de ervaringen met dit initiatief
naar voren zijn gekomen. In deze uitgave willen we u vanuit een wat andere
insteek kennis laten maken met De Blauwe Bloem. Het gaat om het gevoel, de
attitude, de ‘mindset’ die nodig is om een dergelijk project te laten slagen.
Met deze uitgave willen we ons enthousiasme met u delen over de gedachte dat
het integreren van leerlingen met een beperking in een reguliere school meerwaarde biedt. De wederzijdse kennismaking tussen de leerlingen met en zonder
beperking blijkt in de praktijk boven verwachting te werken. In deze uitgave
komt u daarvan vele voorbeelden tegen.

7

Integreren doe je niet alleen

Eerst starten in het eigen klaslokaal en dan in tweetallen integreren.

Ook de kleine en grote ‘fouten’ die we de afgelopen jaren hebben gemaakt,
komen aan bod. Het is niet erg dat we ze gemaakt hebben. Je leert immers het
meest van je fouten.
Titel van deze uitgave is: integreren doe je niet alleen. De school is een leef- en
leeromgeving van leraren, leerlingen, onderwijsondersteunend personeel en
management, maar ook van ouders en organisaties rondom de school. Integratie
is iets dat alleen kan slagen met de inzet van al deze betrokkenen. Wij hebben
dat de afgelopen jaren mogen ervaren en daar zijn we dankbaar voor. Die dankbaarheid is één van de motivaties om ons verhaal met u te delen.
Novalis College
Mgr. Bekkersschool
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Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van alle geïnterviewden:
•

Nieke van Asselt, begeleidende leerling van Marc van de Roer

•

Marion Beijer, rector van het Novalis College

•

Ernest Dröge, docent van de Blauwe Bloem

•

Kris Frederiks, buddy van Martijn Smulders

•

Karel Gerritse, begeleidende leerling van Bram Lamerigts

•

Miriam Huibers, buddy van Remco Nonhebel

•

Rinus en Mieke de Jong, ouders van Sophie

•

Bram Lamerigts, leerling van de Blauwe Bloem

•

Irma van Mackelenbergh, onderwijsassistente van de Blauwe Bloem

•

Anita Jongbloets, onderwijsassistente van De Blauwe Bloem

•

Francis van Maris, lid van de pedagogische werkgroep van het Novalis
College

•

Dirk van Mierlo, docent lichamelijke opvoeding van het Novalis College

•

Leon en Dini Osinski, ouders van Roman

•

Saskia van der Zanden-Rovers, coördinator Ambulante Begeleiding Mgr.
Bekkersschool

•

Henk Smeets, directeur Mgr. Bekkersschool

•

Martijn Smulders, leerling van de Blauwe Bloem

•

Hans Weijers, ambulante begeleider vanuit de Mgr. Bekkersschool

Het project ‘De Blauwe Bloem’ is een initiatief van ouders in samenwerking met
het Novalis College, de gemeente Eindhoven, het Regionaal Expertisecentrum
(REC) Zuidoost-Brabant en de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE).
De

initiatiefnemers werden ondersteund door de gemeente Eindhoven, de

Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en de Stichting
Vrienden van Bronlaak.
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Op weg naar Passend Onderwijs

Wat zijn werkbare oplossingen voor de integratie van leerlingen met een
beperking in het reguliere onderwijs? Het is een vraag die steeds vaker
gesteld wordt. Nederland wil naar passend onderwijs voor alle leerlingen
én naar integratie van mensen met een beperking. Het moet leiden tot meer
wederzijds respect en een meer gelijke behandeling.
Het realiseren van passend onderwijs is geen gemakkelijke opdracht. De samenleving verwacht dat scholen maximale aandacht geven aan het opdoen van kennis. Nederland wil immers werken aan een florerende kenniseconomie. Die wat
eenzijdige aandacht voor kennis heeft echter een keerzijde. Steeds meer leerlingen hebben moeite aan de hoge standaarden en verwachtingen te voldoen. Ze
komen dan al snel in een ‘zorgmolen’ terecht. Er volgt een onderzoek naar de
eventuele ontwikkelings-, leer- of gedragsstoornissen, de leerling krijgt een indicatie, wordt doorverwezen naar een specialist of krijgt extra begeleiding. In een
nog altijd groeiend aantal gevallen wordt de leerling uiteindelijk doorverwezen
naar de aparte scholen van het speciaal onderwijs.
Het speciale onderwijs kan het kind met alle denkbare zorg omringen en specialistische begeleiding op maat leveren. Dat is mooi. Maar die medaille heeft
ook een keerzijde. Zo kunnen de betrokken kinderen in de basisschoolleeftijd
meestal niet naar school in hun eigen woonomgeving. Ze groeien bovendien
niet samen op met kinderen zonder beperking, aan wie ze zich in een aantal
opzichten zouden kunnen optrekken. Ook kinderen zonder beperking missen
een stukje van het verhaal. Ze maken geen kennis met kinderen die ‘anders’
zijn, maar van wie je ook kunt leren én met wie je op een plezierige manier kunt
omgaan.
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Passend onderwijs ontwikkelen betekent op zoek gaan naar het beste van twee
werelden: de ontmoeting van leerlingen met en zonder beperking enerzijds,
extra begeleiding en zorg voor het kind met een ontwikkelings-, leer- of gedragsstoornis anderzijds. Er zijn vele modellen en organisatievormen denkbaar.
Wereldwijd wordt melding gemaakt van ervaringen en goede voorbeelden. De
Blauwe Bloem als onderdeel van het Novalis College is een voorbeeld van het
groep-in-school-model.
Hoe dat er in de praktijk uitziet? Een korte introductie. De leerlingen van de
Blauwe Bloem staan ingeschreven bij het Novalis College, maar hebben dispensatie voor de eis dat ze een diploma moeten kunnen halen. De groep heeft een
eigen lokaal binnen het schoolgebouw, een eigen docent en twee onderwijsassistenten. De leerlingen van de Blauwe Bloem krijgen een buddy toegewezen, een
maatje uit een van de reguliere klassen van het Novalis College. Met hun buddy
trekken ze zoveel mogelijk samen op buiten de lessen. De buddy’s doen allerlei
activiteiten met de leerlingen van De Blauwe Bloem, minimaal eenmaal per
week op een vast tijdstip. In het programma zijn ook integratiemomenten opgenomen. De leerlingen met een beperking volgen dan een reguliere les, tussen en
met leerlingen zonder beperking. Eén van die leerlingen heeft daarbij de rol van
begeleidende leerling. Deze leerling ondersteunt en begeleidt de leerling uit de

Integreren komt van twee kanten: samen koken met een begeleidende leerling
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Blauwe Bloem, door de lesstof nog eens uit te leggen, vragen te beantwoorden
of een handeling voor te doen.
De ervaringen van de afgelopen drie jaar leren dat het een werkbare oplossing
is, waarbij het beste van twee werelden samenkomt. We hebben ook geleerd
dat het ontwikkelen van nieuwe modellen en organisatievormen voor passend
onderwijs het nodige doorzettingsvermogen vraagt. De wereld van het onderwijs
kent vele wetten, regels, structuren en protocollen. Dat maakt het soms lastig
iets nieuws te beginnen. Toch, als je iets neerzet dat werkt en dat de geestdrift
losmaakt bij alle betrokkenen, zullen soms onverwachte deuren opengaan. Ook
dat laat het verhaal van de Blauwe Bloem zien...
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1 Een lange aanloop

De eerste initiatieven voor het organiseren van een integratieklas in het
voortgezet onderwijs komen van de ouders van leerlingen met een beperking
uit respectievelijk Tilburg en Eindhoven. Op de basisschool hadden deze leerlingen gedurende korte of langere tijd meegedraaid in reguliere scholen met
extra begeleiding. Met succes. Maar hoe nu verder, nu de kinderen de basisschoolleeftijd (bijna) ontgroeid waren?
In het voortgezet onderwijs was eigenlijk nergens plaats, en het enige alternatief
- het voortgezet speciaal onderwijs - voelde als een stap terug. Een verhaal van
een lange aanloop en een lange adem... We gaan terug naar het einde van het
vorige millennium.
Mieke de Jong, moeder van Sophie, ondertussen een jonge vrouw met het syndroom van Down vertelt: “Sophie ging eerst naar de reguliere basisschool in
onze woonplaats Tilburg. Toen ze 10 jaar was ging het niet meer. Sophie kon
de contacten met de andere kinderen niet meer goed onderhouden. De enige
keus was toen het ZMLK-onderwijs. Dat zagen we niet zo zitten. Dan zit je met
alleen maar kinderen met een beperking in een schoolgebouw aan de rand van
de stad. Toen ontstond het idee om zelf iets op te gaan starten, een vorm van
onderwijs waarbij deze kinderen toch wat meer tot hun recht zouden komen.
We begrepen dat de basisschool niet veel kon bieden aan Sophie, en ook dat het
speciaal onderwijs ons niet echt tegemoet kon komen met een aanbod dat beter
paste bij onze wensen.”
De ouders van Sophie vonden al snel een aantal gelijkgestemde ouderparen. Het
werd een denktank die op zoek ging naar alternatieve mogelijkheden, aanvan-
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kelijk nog voor de bovenbouw van de basisschool. Bij een studiebezoek aan het
dagverblijf voor kinderen met een beperking Bronlaak-Heimdal in Eindhoven
sloeg er een vonk over, vertelt Rinus de Jong, vader van Sophie. “Het was onze
eerste kennismaking met de antroposofische benadering. Het sprak ons direct
aan. Hier konden de kinderen zichzelf zijn. Er werd ook anders gekeken naar de
kinderen. We vroegen ons af of het niet mogelijk was aan deze dienstverlening
onderwijs toe te voegen, onder het motto: als het geen zorg in onderwijs kan
zijn, dan moet het maar onderwijs in de zorg worden. Eindhoven was voor ons
alleen niet echt dichtbij.”

Kijk, dit heeft een buddy getekend voor ons projectonderwijs.

Later volgde nog een studiereis naar Almere, waar de stichting Gewoon Anders
oplossingen zoekt voor het zo normaal mogelijk naar school laten gaan van
leerlingen met een beperking. Rinus de Jong: “Almere is een nieuwe stad met
frisse ideeën. De stichting vervult er de rol van Regionaal Expertise Centrum.
We stelden er de vraag: kan het reguliere onderwijs onze kinderen opvangen?
Het antwoord verraste ons: stel eens een klasje samen met jullie kinderen en
stop alle rugzakgelden bij elkaar. Dan zijn er eigenlijk geen belemmeringen.
Daarmee was onze vraag geformuleerd richting het reguliere basisonderwijs
bij de vrijeschool Tiliander in Tilburg. De school zei niet direct ja, maar wilde
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wel in gesprek en was bereid de mogelijkheden te verkennen. We spraken ook
met de directeuren van de Mytylschool, de ZMLK-school en de wethouder van
Onderwijs in Tilburg.”
Uiteindelijk wilde de vrijeschool daadwerkelijk met de kinderen aan de slag.
Daarvoor moest nog veel geregeld worden: de kinderen inschrijven, rugzakgelden aanvragen, een ruimte vrijmaken, personeel regelen. Rinus de Jong:
“De Mytylschool en de ZMLK-school wilden wel voor het personeel zorgen. Bij
wijze van experiment konden de leerkracht en begeleiders de eerste drie jaar
vanuit het speciaal onderwijs gedetacheerd worden. Wij hebben in die periode
als ouders veel gedaan aan onderzoek en op allerlei manieren meegedacht met
de school. Toen we na drie jaar konden starten hadden we aanvankelijk niet
voldoende kinderen. We zijn gaan werven in de regio, ook buiten Tilburg en in
september 2002 kon de eerste aanleunklas in het reguliere basisonderwijs van
start: Peronniek.”
De pers besteedde aandacht aan het nieuwe initiatief en er kwam een stuk in
het decembernummer van Tilburg Magazine. Rinus de Jong: “Dat artikel werd
opgepikt door een docent van het Novalis College. Ik had namelijk gezegd dat
onze dochter - nu het dan eindelijk zover was - zelf al bijna te oud was voor de
basisschool en dat we het wel zagen zitten als iets dergelijks in het voortgezet
onderwijs zou worden opgepakt. De school nam contact met ons op om hierover
in gesprek te gaan. Op dat moment wisten we al dat er in Eindhoven een vergelijkbaar initiatief was, de Vuursteenklas. Daar leefde bij ouders dezelfde vraag:
hoe moet het straks verder als ons kind klaar is met de basisschool? Gezamenlijk
zijn we toen naar het Novalis College gestapt. Daar maakten we kennis met de
toenmalige rector Antoon van Hooft, die al snel razend enthousiast was over het
idee. Hij ging meteen voortvarend op zoek naar mogelijkheden.”
“We konden nergens afkijken hoe we het hele traject van instroom tot uitstroom
vorm moesten geven. Alles moest uitgezocht worden. Dan heb je wel een pioniersmentaliteit nodig.” (Rinus de Jong)

Bij het Novalis College waren er in de periode 2003-2004 volop redenen om niet
aan een wellicht hachelijk avontuur te beginnen, herinneren de betrokkenen
zich. De school was bezig met nieuwbouw aan de Sterrenlaan 16. Bovendien
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gingen landelijk alle vrijescholen over naar het zelf examineren, waar voorheen
de leerlingen hun examen na het schoolcurriculum deden. Tot slot was er een
grote onbekendheid met het type leerlingen waar het om zou gaan. De school
had nog nooit contact gehad met onderwijs op ZML-niveau. Het waren twee
aparte werelden, die eigenlijk niet voor elkaar bestonden.
De huidige rector Marion Beijer: “In het begin was er dan ook nogal wat aversie
tegen de plannen onder leraren. Ze hadden het gevoel de handen al vol te hebben aan alle ontwikkelingen rondom de verhuizing en de examens. Er was ook
wel angst voor het imago van de school. Verder waren sommige leraren ook
gewoon onzeker: wat moet ik doen als ze ruzie maken, moet ik ze dan aanpakken? En dan was er nog de lang gekoesterde wens voor een praktische stroom.
Die wilden we graag, maar pogingen dat te realiseren strandden steeds omdat
dit niet mogelijk bleek om financiële redenen. Tja, als het dan met zo’n integratieklas ineens wel kan... De rector wilde echter niet wachten tot de drukte
rondom alle ontwikkelingen voorbij was, omdat er al een aantal concrete kandidaat-leerlingen klaarstond om te beginnen.”
Hoe ga je dan om met het enthousiasme voor een nieuw project enerzijds en de
twijfels binnen het team anderzijds? Marion Beijer: “Het is van groot belang dat
een lerarencollege genoeg wordt meegenomen en dat er openlijk over de heersende gevoelens gesproken kan worden. Achteraf gezien is dit een belangrijke
les uit het proces, iets wat ik ook meegeef aan scholen die hier komen kijken.
Ze krijgen het als eerste van me te horen: neem je hele team mee, laat ze hun
frustraties en zorgen uitspreken.”
“De kans dat zo’n klas er komt wordt kleiner, wanneer je vooraf je gehele team
wilt meenemen. Je hebt altijd mensen nodig die de eerste stap durven zetten.”
(Dini Osinski)

Ondertussen kwam de bijval voor de ideeën over integratie in het reguliere
onderwijs uit wellicht onverwachte hoek. In het kader van het jaar van de gehandicapten werd in maart 2004 in het gemeentehuis in Eindhoven een onderwijsconferentie georganiseerd met de titel: ‘Grenzen verkennen, grenzen verleggen’.
Wethouder Marriët Mittendorff presenteerde zich daar als een warm pleitbezorger van integratie en wilde wel meewerken aan een oplossing. Het Novalis
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College was de enige school die dit wel verder wilde onderzoeken. Andere scholen vonden het moeilijk, konden zich niet voorstellen hoe je zoiets voor elkaar
kon krijgen.”
Rinus de Jong: “Wij zijn als ouders in die periode gewoon doorgegaan met het
onderzoeken van de organisatorische aspecten. Belangrijk struikelblok op dat
moment was de wet: leerlingen die niet in staat geacht worden een diploma te
halen, kunnen niet ingeschreven worden op een school voor voortgezet onderwijs. Het ministerie gaf aanvankelijk aan dat de wet nu eenmaal de wet was en
dat daar dus geen rek in zat. De kans bestaat dat je je dan laat ontmoedigen.
Zeker als men ook op de enige school, waar je een eerste begin hebt, niet zo
enthousiast reageert. We verzorgden een presentatie op het Novalis College voor
docenten over onze bevindingen. Een deel reageerde huiverig: we hebben er niet
voor gestudeerd, wat voor problemen gaan we tegenkomen?” Mieke de Jong:
“Enkele docenten zeiden heel eerlijk, maar voor ons ook heel confronterend,
ronduit: ik wil ze niet tegenkomen. Ze gaven aan een beetje bang te zijn voor
onze kinderen. Maar er waren ook lichtpuntjes: een deel vond het eigenlijk wel
hartstikke leuk: misschien helpt het ons, geeft het extra energie.”
Rinus de Jong: “Het werd tijd de politiek wat meer onder druk te zetten. We stelden vragen aan mevrouw Kervezee, de toenmalige inspecteur-generaal van de
Onderwijsinspectie. We bereidden Kamervragen voor met wethouder Mittendorff.

Eerst veiligheid en continuïteit ervaren in de eigen klas, en dan integreren.
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De minister bleef antwoorden dat de wet het niet toestond, maar beloofde wel te
onderzoeken of er in dit ene geval een uitzondering gemaakt kon worden. Even
later werd de rector ontboden op het ministerie om gezamenlijk tot een oplossing
te komen. Die kwam er in de vorm van een tijdelijke ontheffing voor de wet op 16
juni 2005. Geen precedenten, geen wetswijziging. Iedereen tevreden.”
Omdat het om leerlingen met een Cluster 3-beschikking ging, was er voor deze
leerlingen recht op ambulante begeleiding. En zo formuleerde de inmiddels geformeerde stuurgroep reeds in 2004 een vraag voor het Regionaal Expertise Centrum
in Eindhoven: of men mee wilde denken over en actief betrokken wilde worden
bij de concrete invulling van het nieuwe concept. En zo kwam het Novalis College
terecht bij de Mgr. Bekkersschool, onderdeel van de Stichting Speciaal Onderwijs
Eindhoven. Directeur Henk Smeets: “Wij zijn een ZML-school in Eindhoven met
van oudsher veel kennis op het gebied van autisme en dus een voor de hand liggende partner. Maar we hadden nog geen ervaring met het regulier voortgezet
onderwijs. Leerlingen met een beperking in het reguliere basisonderwijs, dat was
ondertussen al heel gewoon geworden. En eigenlijk was het ook wel logisch dat
die leerlingen op een bepaald moment door wilden stromen naar iets vergelijkbaars in het voortgezet onderwijs. Het ging ook om een vraag waarbij ambulante
ondersteuning een grote rol zou gaan spelen. We waren daar al wel mee begonnen, maar het was nog een tak van sport in opbouw. Toch hebben we ja gezegd,
want we zagen ook wel dat dit een heel interessant project kon worden, waar alle
partijen veel van zouden kunnen gaan leren.”
En zo kon in het schooljaar 2005-2006, met startsubsidies van de gemeente
Eindhoven, de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)
en de Stichting Vrienden van Bronlaak de Blauwe Bloem van start gaan met
de eerste zeven leerlingen in een dependance van het hoofdgebouw van de
school. De leerlingen werden ingeschreven als ‘gewone’ leerlingen binnen de
vmbo-afdeling met een aparte status. Met de startsubsidies en met het budget
uit de rugzakjesregeling, ofwel de leerlinggebonden financiering kon de extra
zorg betaald worden. Die werd met name geboden door één vaste leerkracht,
twee parttime onderwijsassistenten en een ambulant begeleider vanuit de Mgr.
Bekkersschool. Het begin was gemaakt en dat was een mijlpaal van nationaal
niveau, zegt Rinus de Jong: “De media waren erg geïnteresseerd. In de eerste
weken kwamen ze van RTL4 en Omroep Brabant kijken.”
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2 De Blauwe Bloem

De Blauwe Bloem bestaat ondertussen ruim drie jaar. Het is een kleurrijke
klas. Leerlingen met het syndroom van Down, leerlingen met autisme, verschillende leeftijden, jongens en meisjes uit Eindhoven en de verre omtrek,
van verschillende ontwikkelingsniveaus en met verschillende mogelijkheden.
De klas is niet groot: er zitten maximaal twaalf leerlingen in het eigen lokaal
binnen het gebouw van het Novalis College.
Vaste docent vanaf het begin is Ernest Dröge. Hij begon zijn loopbaan in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en werkte lange tijd in de
kinderjeugdpsychiatrie. Pas toen hij in het onderwijs kwam werken, is hij zijn
onderwijsbevoegdheid gaan halen. Ernest is al in een vroeg stadium benaderd
door een lid van de stuurgroep. Ernest wordt ondersteund door twee onderwijsassistenten: Anita Jongbloets, die ook coördinator is voor de buddycontacten en
Irma van Mackelenbergh, die ook coördinator is voor de arbeidsgerichte leerweg. Irma sloot in het tweede jaar aan.
“Ernest is heel bevlogen en steekt heel veel tijd en energie in zijn groep. Het is
ook iemand die wil pionieren, die ervoor gaat en er ook vrije tijd in wil steken.
Daarmee is hij een belangrijke succesfactor gebleken voor het project.” (Saskia
van der Zanden-Rovers)

Starten in een dependance, is dat nu integratie? Ernest Dröge: “Als ik terugkijk
op dat eerste jaar, was dat eigenlijk een hele goede start, een soort tussenstap. We noemden het toen nog een aanleunklas. Het was allemaal nieuw, voor
iedereen. Deze fase bood ruimte om onze eigen structuur te ontwikkelen en
de leerlingen een veilige thuishaven te bieden. We waren immers nog op zoek
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naar een passende onderwijsvorm en dan ben je nu eenmaal erg gericht op het
eigen lokaal en de eigen activiteiten. We hadden toen nog weinig contact met de
andere onderdelen van de school, maar voor het begin was het prima.”
In het schooljaar 2006-2007 was de nieuwbouw van het Novalis College klaar
voor gebruik. De Blauwe Bloem kreeg een eigen lokaal binnen het schoolgebouw. Ernest: “Vanaf toen kwamen de contacten met leerlingen en collega’s
veel meer op gang en de integratiemogelijkheden voor onze leerlingen werden
groter.
“Aanvankelijk zagen we de verhuizing als een enorm obstakel. Al die onrust,
juist voor deze kinderen. Achteraf bleek dat allemaal reuze mee te vallen. De
langzame overgang van dependance naar een eigen lokaal binnen de school
bleek heel goed uit te pakken.” (Marion Beijer)

De Blauwe Bloem begon met zeven leerlingen en heeft er nu twaalf. Irma van
Mackelenbergh: “Dat is ook echt het maximum. In het voortgezet speciaal onderwijs voor ZMLK is officieel zeven leerlingen de norm, in de praktijk gaat het
vaak om groepen van tien tot twaalf leerlingen maximaal. In ons geval heeft het
werken met een wat grotere groep een voordeel: het is prettiger, je hebt meer
mogelijkheden, onder andere voor interactie, er is meer heterogeniteit, meer
leven in de brouwerij. Daar komt bij dat de wat oudere leerlingen regelmatig
weg zijn in verband met stage. In de praktijk zijn we dan ook met negen tot tien
kinderen tegelijk in de klas aanwezig.”
“Ze horen erbij, zijn betrokken bij schoolbrede activiteiten. Als de schoolfotograaf komt, worden alle leerlingen, dus ook die van de Blauwe Bloem, op de foto
gezet. En dan hangt er in het gebouw een grote poster waarop alle leerlingen
samen staan afgebeeld. Prachtig toch?” (Ernest Dröge)

De school besteedt veel zorg en aandacht aan het samenstellen van de groep,
vertelt Ernest: “Het belangrijkste is dat het kind in potentie de mogelijkheid
heeft om vaardigheden te ontwikkelen om tot integratie te komen. We hebben het over kinderen met een verstandelijke beperking. Het zijn zeer moeilijk
lerende kinderen, ook wel Cluster-3-leerlingen genoemd. Een deel van hen is
veel meer gebaat bij opvang in een speciale setting waar nog meer aandacht is
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voor veiligheid en structuur. En sommige kinderen met autisme functioneren
beter als er sprake is van weinig prikkels en niet al te veel interactie. Integratie
moet echt een meerwaarde hebben voor het kind, anders bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken. Om goed te kunnen beoordelen of een
kind succesvol kan zijn in de integratieklas werken we onder andere met een
checklist met vaardigheden die we belangrijk vinden. Maar we kijken verder
dan de resultaten van die lijst. We kijken altijd naar de potentie: kan het kind de
benodigde vaardigheden nog ontwikkelen? Het werkt: alle kinderen die we aannemen ontwikkelen zich goed, de één wat sneller dan de andere.” Het aankunnen van integratie heeft weinig te maken met cognitieve intelligentie, vervolgt
Ernest. “Een leerling die goed scoort op kennis, kan op het sociale vlak best nog
meer moeilijkheden hebben dan een leerling die laag of matig scoort op het cognitieve vlak. Dat komt zelfs regelmatig voor.”
“Het groep-in-school-model is voor mij een heel vruchtbare manier gebleken om
te werken aan passend onderwijs.” (Ernest Dröge)

In de eigen klas: even bij jezelf komen.
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De keuze voor een integratieklas met leerlingen met autisme én leerlingen met
het syndroom van Down is een heel bewuste, zegt Irma. “We streven naar een
balans. De kinderen moeten van elkaar leren en niet alleen van ons. Een leerling
met autisme houdt erg van structuur. Hij vraagt dat niet alleen van ons, maar
helpt ook mee de structuur aan te brengen. En die structuur helpt de kinderen
met het syndroom van Down. Die zijn op hun beurt weer sterker in het gevoel. Ze
brengen een bepaalde warmte in de klas, zijn gevoeliger voor stemmingen. Dat
helpt de kinderen met autisme weer om wat losser te worden en wat dichter bij
hun gevoelens te komen.” De praktijk leert dat de ideale klassensamenstelling
moeilijk te realiseren is. Ernest: “Op de aanmeldingslijst staan meer kinderen
met het syndroom van Down. Voor hen is het model van de integratieklas heel
aantrekkelijk. Voor kinderen met autisme blijft het lastig om in een prikkelrijke
omgeving terecht te komen. En die is er vooral buiten de klas. Ze moeten dan
bijvoorbeeld door het gebouw lopen, tussen de andere leerlingen door, naar de
taxi. Prikkelrijk kan ook het werken aan vaardigheden tijdens een integratieles
zijn, samen met steeds andere reguliere leerlingen. Daar moeten ze wel tegen
kunnen. De kinderen met autisme zijn overigens wel vaak meer zelfredzaam,
terwijl je kinderen met het syndroom van Down daarin regelmatig moet stimuleren. Zij vertragen wat sneller als je ze niet blijft uitdagen, vinden het al snel
wel prima.”
“Veel integratiemomenten ontstaan spelenderwijs, bijvoorbeeld als de klas meegaat op een WOW-dag (Waldorf One World) om geld in te zamelen voor een goed
doel of tijdens een optreden van het koor waar twee Blauwe Bloem-leerlingen
inzitten of bij de voorbereidingen voor een gezamenlijke toneelvoorstelling.”
(Rinus de Jong)

De sfeer in de klas is buitengewoon goed, ervaart Ernest: “In de grotere klassen
van de reguliere ‘tak’ moeten de leraren nog wel eens streng optreden. In onze
klas hoeft dat eigenlijk bijna nooit. Ik verhef nooit echt mijn stem. Onze leerlingen maken wel eens een boze docent mee tijdens de integratielessen. Daar zijn
ze dan echt van onder de indruk. Als ze dan weer in de eigen klas terugkomen,
hebben ze even tijd nodig om weer tot rust te komen. Reguliere leerlingen zijn
zo’n vervelend moment veel sneller vergeten en gaan meteen weer door. Erg
drukke klassen zijn voor onze leerlingen niet geschikt. Als er geen orde is wordt
het wel erg lastig voor ze. Dan heeft het ook geen meerwaarde voor onze kin-
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deren. Ze komen dan na afloop erg vermoeid en naar binnen gekeerd terug
naar het eigen lokaal of ze zijn juist erg druk. Of ze vertellen thuis pas wat er is
gebeurd. Maar het komt er altijd uit. Deze kinderen reageren sterk op situaties
waarin ze zich niet prettig voelen, hebben er meer last van, kunnen zich moeilijker afsluiten.”
“Koste wat kost integreren werkt averechts. Het mag nooit een dogma worden.”
(Ernest Dröge)

En hoe gaat het integreren buiten de lessen om? Irma: “Ook daar houden we
de vinger aan de pols. Je wilt voorkomen dat bepaald gedrag van de BlauweBloemleerling een reguliere leerling in de problemen brengt. Ik denk aan een
leerling die in de pauze de neiging heeft om de andere kinderen heel veel aan te
raken, niet beseffend dat dat kan afschrikken. Er is dan ook altijd iemand van
ons in de buurt. In de praktijk zien we dat de leerlingen van de Blauwe Bloem
in de pauze toch vooral als groep bij elkaar blijven. Dat is niet iets om je zorgen over te maken. De andere kinderen zoeken ook hun eigen klasgenoten op.
Sommige kinderen gaan niet in de aula zitten, maar zoeken de rust en veiligheid
van de eigen klas op. Dat mag. Het is tenslotte pauze.”
“Als je iets niet kunt of niet durft is dat niet erg. Met de leerlingen van de Blauwe
Bloem erbij durven reguliere leerlingen dat gemakkelijker toe te geven. Zij hebben ook echt een stukje extra respect voor elkaar gebracht in de school. Het
werkt naar alle kanten. Dat is het mooie.” (Dirk van Mierlo)

De continue aandacht voor de kinderen vraagt veel energie, zegt Ernest. “De
klas moet altijd open zijn, in de pauze moeten we altijd een oogje in het zeil
houden. Dat geeft een behoorlijke druk. Ik ben dan ook heel blij met het feit
dat ik twee onderwijsassistenten heb. Bij ziekte van een van ons is er direct een
groot probleem. Er is een vervangingsrooster, maar we blijven kwetsbaar. Het
betekent dat we goed voor elkaar moeten zorgen, wakker moeten zijn en opletten dat het goed gaat met de ander.”
“De medewerkers van de Blauwe Bloem staan altijd om de leerlingen heen.”
(Marion Beijer)
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3 Het programma

De Blauwe Bloem heeft een eigen programma. De groep begint de dag altijd
gezamenlijk in het eigen lokaal en sluit de dag daar ook altijd weer af. Voor
elke leerling is er een persoonlijk plan, dat wordt opgesteld in overleg met de
ouders. Het is een soort contract, dat alle betrokkenen, dus ook de leerlingen
van de Blauwe Bloem, ondertekenen.
Ernest Dröge: “We proberen zoveel mogelijk het programma van de middenbouw van de reguliere vmbo-opleiding te volgen. Ook het ritme en de structuur
van de dag zijn afgeleid van het reguliere programma. Vanuit de filosofie van
de vrijeschool betekent dat: in de ochtend de meer cognitieve vakken, in de
middag de meer creatieve, praktische en kunstzinnige vakken. Er komen gedurende de week erg veel vakken aan bod. Die veelzijdigheid zie je ook terug in
het onderwijs voor de reguliere leerlingen. De Blauwe-Bloemleerlingen krijgen
te maken met verschillende docenten, binnen het eigen klaslokaal, maar ook
in de integratielessen. Dat in aanraking komen met veel verschillende mensen
en onderwerpen sluit aan bij onze doelstellingen van integratie: nieuwe dingen
verkennen, de klas uitgaan, naar een andere ruimte gaan en daar je draai vinden... We willen ze ook kennis laten maken met zoveel mogelijk werkgebieden
en vaardigheden die ze in hun werk en leven tegen kunnen komen.”
“In de creatieve en praktische vakken zijn de verschillen tussen de reguliere
leerlingen en de Blauwe-Bloemleerlingen minder zichtbaar dan bij de cognitieve
vakken.” (Ernest Dröge)

Het grootste deel van de lessen vindt plaats in het eigen klaslokaal of in vakspecifieke lokalen, zoals voor lichamelijke opvoeding en euritmie of handvaardigheid.
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Ernest: “Een aantal lessen wordt verzorgd door docenten van buiten de school,
die speciale ervaring hebben met het lesgeven op ZMLK-niveau, bijvoorbeeld
voor rekenen of in bijzondere vakgebieden als heileuritmie. Verder werken we
veel in projectvorm. Neem bijvoorbeeld rekenen: we gaan dan naar een winkel
om te kijken hoe betalen in zijn werk gaat. En we proberen ouders te stimuleren
om met hun kinderen te oefenen met wat ze op school leren. In dit geval zullen
we bijvoorbeeld vragen of ze met hun kind samen boodschappen willen gaan
doen. Of het gaat over verkeer. We combineren dan lessen in de klas met het
naar buiten gaan om de praktijk
van het verkeer te ervaren.”
De leerlingen van de Blauwe
Bloem volgen regelmatig lessen
samen met reguliere leerlingen.
Dat doen ze altijd in tweetallen.
Beide leerlingen worden in het
betreffende lokaal ondersteund
door een begeleidende leerling.
Ernest: “Het gaat er niet om
zoveel mogelijk van dit soort
integratielessen te realiseren.
Kwaliteit vinden we belangrijker. Vorig jaar hadden we te
veel lessen, raakten we het overzicht een beetje kwijt en konden
te weinig bij de lessen aanwezig zijn. We waren gewoon té
enthousiast. Daar leer je weer
van. Op dit moment doen onze
leerlingen één, maximaal drie
Een integratieles: elkaar ontmoeten en van elkaar leren

integratielessen per week. Er

door praktisch of creatief samen te werken.

zijn maximaal zes van onze leerlingen tegelijkertijd buiten het

eigen lokaal in integratielessen aanwezig. Bij de keuze voor de lessen kijken we
goed naar wat de leerling nodig heeft en wat bij hem past.”
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“Zingen, muziek maken en sporten lenen zich erg goed voor integratie.”
(Dirk van Mierlo)

Dirk van Mierlo verzorgt de gymlessen van de groep. “Met Ernest heb ik afgesproken dat we de programmalijn aanhouden van de zevende klas. Dat is in de
vrijeschool het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Samenwerken is
daarbij het belangrijkste leerdoel. De thema’s en activiteiten zijn dezelfde als
bij de reguliere leerlingen, maar de aanpak verschilt. Je moet de dingen voor
deze leerlingen heel concreet maken. Zo ging het laatst in de lessen van Ernest
over voorrang in het verkeer. Daar heb ik toen bij aangesloten in de gymles:
alle leerlingen renden kris-kras door de zaal, maar moesten even stoppen als er
iemand van rechts kwam.”
“Sophie hield niet van lezen en schrijven. Nu stuurt ze ons briefjes en gebruikt
ze MSN of koopt van haar zakgeld een tijdschrift van de televisieserie Spangas.
Ze wordt hier veel meer uitgedaagd dan op de ZMLK-school. Ze vond het daar
prima, conformeerde zich wel, maar nu blijkt dat ze meer in haar mars heeft. De
normale omgeving blijft haar veel meer uitdagen.” (Mieke de Jong)

Ernest: “We volgen de gewone lesuurindeling van vijftig minuten. In de praktijk
zijn we nooit vijftig minuten bezig. Onze leerlingen hebben nu eenmaal meer
tijd nodig om hun spullen te pakken en klaar te leggen. Daar maak je dan ook
een leermoment van: klaarleggen van wat je nodig hebt, het weer opruimen.
Dat zijn voor ons vanzelfsprekende vaardigheden, maar voor deze leerlingen
niet. Aandachtspunt blijft bij alle vakken dat de instructies in de integratielessen
nog wel eens te snel gaan. Het verschil zit hem voornamelijk in het tempo en
de spanningsboog die onze leerlingen aankunnen. Wij wisselen sterk af tussen
inspanning en ontspanning. Leerlingen in de reguliere klassen hebben soms wel
anderhalf uur handvaardigheid. Dat is ontzettend lang voor onze kinderen. Dan
worden ze moe en beginnen ze te gapen. Dus moet je een vorm vinden om ze
toch te laten slagen en ze daarmee gemotiveerd te houden.”
“Je moet durven experimenteren met ze. Soms verrassen ze je ineens met wat
ze blijken te kunnen of wat ze leuk blijken te vinden. Nee, je moet niet te voorzichtig met ze zijn.” (Ernest Dröge)
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Na de integratieles: even de tijd en ruimte nemen om samen ervaringen uit te wisselen.

Integratie is een proces waar je de tijd voor moet nemen, vindt Ernest. “Bij elke
stap kijk je naar wat goed gaat en naar wat beter kan. Voor de volgende stap moet
je telkens weer iedereen goed voorbereiden. Ik ga dan bijvoorbeeld van tevoren
wat vertellen over onze leerlingen in de andere klassen, of groepen leerlingen
komen bij ons op bezoek, om ze voor te bereiden op de integratieles die komen
gaat. De kinderen hebben dan heel gerichte vragen. Vervolgens moet je het proces
nauwgezet volgen en na afloop evalueren. Het is een heel kwalitatieve aanpak, die
om continue aandacht en begeleiding vraagt.”
“In de praktijk blijken de integratielessen bij de kunstzinnig-praktische vakken
het beste te werken. Voor een lerares in het vwo voor de vakken geschiedenis of
Engels is het toch wat lastiger.” (Marion Beijer)

Het programma is uiteindelijk gericht op een toekomst waarin de leerling langzaam de overgang maakt naar een arbeidssituatie en een zo zelfstandig mogelijk
bestaan. Irma: “Onze leerlingen lopen daartoe stages. We zoeken daarvoor plekken die passen bij de leerling, maar ook waar de integratiegedachte terugkomt.
Denk aan een zorgboerderij of winkel en ateliers, plekken waar je contact hebt met
allerlei mensen, met de ‘buitenwereld’. De opgedane ervaring met integreren mag
ook tijdens het stagelopen niet verloren gaan. Ouders denken mee om samen tot
een goede werkplek te komen. Over het algemeen komen onze leerlingen niet in
een betaalde baan terecht. Je moet eerder denken aan dagactiviteiten bij zorginstellingen of sociale werkplaatsen.”
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Elke leerling van de Blauwe Bloem heeft een buddy, een maatje. Buddy’s zijn
leerlingen van de reguliere klassen van het Novalis College. “In het buddyschap zie je echt de integratie tot leven komen”, zegt Henk Smeets. Leerlingen
hebben contact en leren elkaar echt kennen. Ze maken afspraken binnen en
buiten school.” Het buddyschap is een serieus onderdeel van het programma
op school. Buddy en Blauwe-Bloemleerling schrijven na afloop van een periode een verslag, dat in het getuigschrift wordt opgenomen. De verslagen worden voorgelezen tijdens de officiële jaarafsluiting in de Blauwe Bloem.
Miriam Huibers (16) is twee jaar buddy van Remco Nonhebel (20), een jongen
met het syndroom van Down en de oudste leerling van de Blauwe Bloem. “Hij
zorgt heel goed voor zijn klasgenoten. Als het nodig is troost hij ze en hij kan ook
erg goed de baas spelen. Hij is heel eigenwijs en wil het liefst dat iedereen zich
aan hem aanpast. Remco was me nog niet eerder opgevallen voordat we aan
elkaar ‘gekoppeld’ werden. Ernest heeft er bewust voor gekozen om Remco en
mij samen te laten werken. Hij zoekt mensen bij elkaar die echt iets van elkaar
kunnen leren. In de pauze of in een tussenuur zoeken we elkaar op. Dan maken
we even een praatje. Als er veel mensen in de kantine om me heen zitten, vindt
hij het nog wel eens spannend om naar me toe te komen. Dan kijkt hij en zwaait
hij van een afstandje, maar durft niet dichterbij te komen.”
“Het team van de Blauwe Bloem zoekt in samenwerking met de contactdocent
van het Novalis College naar een goede match tussen de reguliere leerling en de
leerling van De Blauwe Bloem. Juist die samenwerking zorgt ervoor dat er met
een pedagogische blik gekeken wordt naar ontwikkelingskansen voor beide
leerlingen. De contactdocent bewaakt ook dat de integratie tussen de Blauwe
Bloem en het college goed verloopt.” (Anita Jongbloets)
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Remco is een stuk ouder dan Miriam. “Het leeftijdsverschil valt snel weg als we
met elkaar omgaan. Hij is echt geïnteresseerd in mij, vraagt ook aan mij hoe
het ermee gaat. Remco was op een gegeven moment verliefd op mij geworden.
Ik heb een vriend, maar hij vond dat ik het maar moest uitmaken. Op zulke
momenten kan hij heel dwingend zijn. Dan moet je heel duidelijk zijn, heel veel
herhalen. Uiteindelijk begrijpt hij je dan wel, maar je moet wel je grenzen blijven aangeven.”
“Laatst is er wat voorgevallen tussen een buddy en diens leerling van de Blauwe
Bloem. Daar wordt dan door de betrokken docenten en begeleiders over gecommuniceerd. Uiteindelijk heeft de betrokken leerling zijn gevoelens rechtstreeks
in de klas uitgesproken tegen zijn buddy en enkele andere betrokken leerlingen. Een heel bijzonder moment. De ander ziet: gaat dat in jou om? Kijk, de
docent kan ook die buddy aanspreken, maar het effect was nu toch wel veel
groter.” (Francis van Maris)

Je moet als buddy je verantwoordelijkheid nemen, vertelt Miriam. “Het is heel
erg belangrijk om je goed aan de afspraken te houden bij deze leerlingen. Als
je ziek bent, moet je aan de administratie doorgeven dat ze ook even de Blauwe
Bloem waarschuwen. Doe je dat niet, dan raken ze in paniek. Deze kinderen
vinden het moeilijk om zelf initiatief te nemen, dus moet je vaak de eerste stap
zetten. Het contact met ons, met leerlingen zonder beperking is heel belangrijk
voor ze, denk ik. Daar leren ze heel veel van. Hoe je met andere mensen omgaat,
hoe je ze aanspreekt enzovoort. Maar je leert er zelf ook iets van: hoe je om
moet gaan met mensen met een beperking, hoe je contact maakt. En ook dat ze
eigenlijk niet zoveel verschillen van ons. Je leert verder kijken dan de beperking
en hun gevoelens begrijpen. Sommige dingen doen ze beter dan wij. Ruzies in
de Blauwe Bloem zijn helemaal niet zo heftig als bij ons. Ze zijn heel goed op
het sociale vlak.”
“Ik ben een keer mee op kamp geweest, vier dagen naar een boerderij. Daar
leerden de leerlingen van de Blauwe Bloem allerlei dagelijkse dingen: koken,
schoonmaken enzovoort. En dan leer je ook de leerlingen met autisme kennen. Een van hen wist binnen de kortste keren waar precies alle stopcontacten
zaten.” (Miriam Huibers)
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En hoe wordt Miriam begeleid? “Er is hier op school veel aandacht voor je ontwikkeling als mens, als individu en hoe je functioneert in een groep. Het buddy
zijn past daar heel goed bij. In allerlei gesprekken worden we daarin begeleid.
Je kunt dan vragen stellen en vertellen hoe het gaat. We komen bijvoorbeeld
met de buddy’s onderling bij elkaar. Dan krijg je veel tips over hoe je het aan
kunt pakken. Bij evaluatiegesprekken met de leerlingen van de Blauwe Bloem
zijn de meeste heel eerlijk.” Volgens Miriam is het animo onder leerlingen om
buddy te worden erg groot. “Er is zelfs een wachtlijst. Niet alleen omdat wij er
enthousiast over vertellen, maar ook omdat je mee op kamp mag en je wat extra
vrijheden krijgt om contacten te hebben met je Blauwe-Bloemleerling.”
“Ik vond het een bijzondere tijd! Jij gaat nu wel van school, je gaat werken, maar
dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ons contact hier stopt. Ik ben zeker
van plan om onze vriendschap verder voort te zetten buiten school en volgens
mij was dat ook jouw idee. Succes op je nieuwe weg!” (Miriam Huibers in een
evaluatiebrief voor Remco)

De pauze: het ultieme buddymoment!
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Kris Frederiks (16) is buddy van Martijn Smulders (17) een jongen met het syndroom van Down. “Martijn is een heel scherpe, grappige persoon, heel duidelijk,
heel letterlijk. Als ik vraag: waar gaan we zitten, zegt hij: op een stoel. Hij is
goed in toneel en schrijft graag. We hebben veel interesses gemeen. Ik weet dat
hij een beperking heeft, maar vergeet dat al heel snel als ik met hem omga. Hij
articuleert wat minder goed, maar daar wordt met logopedielessen aandacht
aan besteed. Martijn knuffelt me ook heel graag. Nee hoor, daar heb ik geen
moeite mee.”
Kris vertelt over hoe hij buddy werd van Martijn. “Ik ben er eigenlijk ingerold.
Tijdens een integratieles werd ik voorgesteld aan Martijn. Dat klikte goed. Even
later wilde zijn buddy ermee stoppen omdat het niet zo lekker liep. We hebben
toen een gesprekje gehad en plotseling was ik de buddy van Martijn. De precieze
bedoeling werd daarna pas uitgelegd. Mij werd gevraagd om heel zorgvuldig met
afspraken om te gaan, omdat de vorige buddy dat niet goed gedaan had. ‘Buddy’
betekent letterlijk ‘maatje’. Meer is het ook niet. Je hebt niet een uitgebreid
takenlijstje of zo. We zien elkaar ook buiten schooltijd, spreken wel eens af. Als
je buddy bent word je overigens door de hele Blauwe Bloem op handen gedragen. Ze groeten je allemaal en knopen af en toe een gesprekje met je aan.”
Voor Kris is de omgang met Martijn niet moeilijk. “Ik heb zelf een broer met een
verstandelijke beperking, dus hoefde niet echt te wennen. Martijn heeft bovendien een vrij hoog niveau en is heel sociaal. Hij heeft nog wel wat andere vrienden onder leerlingen van buiten de Blauwe Bloem. Hij stapt ook heel gemakkelijk op anderen af. Als ik in gesprek ben, komt hij er gewoon bijzitten. Hij is
heel uitgesproken, uitbundig.” Nieuw was het dus niet voor Kris. Toch heeft hij
nog wel wat geleerd van het buddyschap: “Vooral om mensen met een open blik
tegemoet te treden. Als je steeds kijkt naar de persoon achter de beperking is het
veel gemakkelijker om met zo iemand om te gaan.”
“Ik kan me voorstellen dat het moeilijker wordt om op een gewone school mee
te draaien als een kind een beperking heeft waarbij hij niet kan communiceren.
Dan botst het, loopt het mis, dan worden ze misschien uitgelachen en dat is niet
goed voor hun zelfvertrouwen.” (Kris Frederiks)
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Niet alle leerlingen gaan zo gemakkelijk om met de kinderen uit de Blauwe
Bloem, vertelt Kris. “Ze hebben het beeld dat deze kinderen heel vaak in hun
neus of hun oren peuteren of dat ze niet van hun geslachtsdelen af kunnen
blijven. Dat soort gedrag zie je echter maar zelden. Ach, misschien is het buddyschap niet voor alle leerlingen geschikt: het moet wel uit jezelf komen.” Kris is
eigenlijk best trots op zijn medeleerlingen van de Blauwe Bloem. “Echt, ze hoeven zich nergens voor te schamen. Ze weten dat ze een verstandelijke beperking
hebben, maar ook dat ze zichzelf heel goed redden. Ik denk dat Martijn straks
echt wel op eigen benen kan staan. Hij gaat volgend jaar op stage. Dan ga ik
ook een keer kijken. Voor dat soort bezoekjes worden we vrij geroosterd. Dat is
natuurlijk wel mooi meegenomen.”
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5 De begeleidende leerlingen

Begeleidende leerlingen ondersteunen leerlingen van de Blauwe Bloem als
ze te gast zijn in de reguliere lessen. Het idee is dat de leraar zijn lessen
niet of zo weinig mogelijk aanpast en vasthoudt aan het programma voor de
reguliere leerlingen. Begeleidende leerlingen herhalen, waar dat nodig is, de
instructie als de andere leerlingen ondertussen aan het werk zijn. En ze blijven in de buurt om vragen te beantwoorden.
Waar mogelijk is de ambulante begeleider aanwezig om de begeleidende leerlingen adviezen te geven over hun rol. Met dit concept wil de school wederzijdse
integratie heel concreet maken. De begeleidende leerling maakt écht kennis met
de leerling met een beperking. En iedere leerling krijgt de kans om een kind met
een beperking te begeleiden. De mentoren nemen het initiatief om een leerling
kandidaat te stellen als begeleidende leerling, vanuit het idee dat dit past bij hun
persoonlijke ontwikkeling.
Nienke van Asselt (13) was in het schooljaar 2007-2008 begeleidende leerling
van Marc van de Roer. “Het leek me meteen al erg leuk iets met deze kinderen
te doen. Ze zijn zo speels in hun hoofd. Ik kon altijd al goed omgaan met andere
mensen, met ouderen en ook met kleine kindjes. Ik pas bijvoorbeeld altijd op bij
mijn kleine neefje.” Nienke reageerde dan ook meteen toen in de klas gevraagd
werd wie er tijdens de praktische lessen, zoals de tekenlessen of de lessen houtbewerking, een kind uit een Blauwe Bloem wilde begeleiden. “Dat wilde ik wel.
Meneer Ernest vertelde me wat de bedoeling was: je moet het kind helpen als
het niet weet wat het moet doen.”
De meeste leerlingen van de Blauw Bloem hebben kaartjes met symbolen, zoals
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een vraagteken erop. Daarmee kunnen ze aangeven dat ze een vraag willen stellen, want dat vinden ze heel moeilijk en een beetje eng, vertelt Nienke. Bovendien
hoeven ze dan de rust in de klas niet te verstoren. “Je probeert het dan nog eens
goed uit te leggen. Als ik er dan niet uitkom, legt de leraar het eerst nog een
keer aan mij uit en dan moet ik het nog een keer proberen. Van dat uitleggen
op een andere manier leer je zelf ook weer.” Nienke vindt het idee van een integratieklas wel goed. “Kijk, op een speciale school gaan deze kinderen niet echt
om met kinderen die grofweg gezegd niks mankeren. Maar gewone kinderen
leren dan ook niet omgaan met dit soort kinderen. Ik heb nu veel meer respect
voor deze kinderen. Ze zijn heel serieus en proberen alles heel goed te doen. Ik
dacht eerst: kinderen met het syndroom van Down, die sporen niet. Nu denk ik
daar heel anders over. Het zijn keilieve kinderen. Ze kunnen ook wel hele mooie
dingen maken. Laatst had een van hen een schilderij van Frans Bauer gemaakt:
heel druk, met allemaal kleuren, ze hebben zoveel fantasie. Ik zou alleen Frans
Bauer getekend hebben, zij doen er van alles omheen. Grappig: een boom op zijn
kop en de verhoudingen kloppen niet.”
Nienke heeft geleerd hoe je met deze leerlingen moet omgaan. “Je moet veel
geduld hebben. Je moet lief voor ze zijn, ze accepteren zoals ze zijn, niet vies van
ze zijn, want dat voelen ze aan. En vooral niet arrogant zijn. Als ieder kind dit een
keer zou doen, zou er veel veranderen. Ik ken ook kinderen die weglopen voor
de kinderen uit de Blauwe Bloem. Die vinden ze gewoon eng. Dan denk ik: ze zijn
hartstikke lief, ze doen niks. Hoogstens geven ze je een knuffel, dat is toch alleen
maar leuk. Het zijn toch gewoon mensen. Eigenlijk zouden juist de kinderen die
de leerlingen uit de Blauwe Bloem eng vinden, ze moeten begeleiden. Het valt me
op dat kinderen die - zoals ik - dyslexie hebben of een lichte vorm van autisme
heel goed met deze kinderen kunnen opschieten. Misschien omdat we net als zij
ook wat moeilijker kunnen leren en tegelijkertijd wel creatiever zijn.”
In de pauze zitten de leerlingen van de Blauwe Bloem aan een aparte tafel,
vertelt Nienke. “Ze hebben van die placemats waar ze hun broodtrommeltje op
moeten zetten. Maar ze mogen ook naar buiten. En als ik dan een keer voorbij
loop, groeten ze me wel eens. Maar ik ga ik er niet snel bijzitten, want ik zoek
toch het liefst mijn eigen vriendinnen op. Sommige kinderen van de Blauwe
Bloem hebben MSN of een Hyves-pagina. Ze laten dan wel eens een berichtje
voor je achter.”
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Het begin van de integratieles: elkaar in eigen woorden vertellen wat er gebeuren moet.

Ook Karel Gerritse (13) heeft ervaring als begeleidende leerling. Hij werkte met
Bram Lamerigts, een leerling met autisme. Dit schooljaar is hij ook buddy van
Bram geworden. “Ik heb zelf ook een klein beetje autisme en ben daardoor wat
meer gesloten. Het grappige is dat ik met de leerlingen van de Blauwe Bloem
juist wat meer open kan zijn.” Net als Nienke zit het zorgen voor anderen bij
Karel in de genen. “Ik heb altijd veel contact gehad met mijn oma’s, oude tantes
en ooms en andere oude familie in bejaardenhuizen. Ik kan goed met ze overweg. Dan doen we spelletjes of een rolstoelrace.” Karel heeft met verschillende
leerlingen van de Blauwe Bloem gewerkt. “Met Bram gaat het heel gemakkelijk.
Marc snapt het soms wel, soms niet. En ik heb ook met Sophie gewerkt, maar
die vraagt je niks. Ze is heel schattig, maar ze doet niks als je het niet vraagt. Je
moet haar er echt bij betrekken, dingen voordoen en dan doet ze die wel na. En
Roman, die is heel speels.”
“Ik denk dat het beter voor ze is om hier op school te zitten, dan op een speciale
school ergens achteraf”, vervolgt Karel. “Hier zijn ze veel meer in de gewone
wereld. Dat is voor hen goed voor later, want dan weten ze een beetje hoe het
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eraan toe gaat. Ik vind het erg grappig als ze uitspraken van ons gaan overnemen en in situaties gaan gebruiken waar ze helemaal niet passen.” En die
integratie, werkt dat echt? “Soms wel, soms niet. Ik ga in de pauze wel eens bij
de leerlingen van de Blauwe Bloem zitten. Dan vraag ik wat ze vandaag gedaan
hebben. Daar reageren ze heel blij op. En Sophie heeft me een keer uitgenodigd
voor haar verjaardagsfeestje. Dat was erg leuk. Maar ik zie ook kinderen die niet
eens een high five durven te geven aan een kind met Downsyndroom, omdat die
jongen van die verrimpelde handen heeft en dat voelt zo raar en apart. Marc
was een keer verliefd op een meisje uit onze klas. Die was daar helemaal niet
blij mee. Ik zei toen: maar dat is toch leuk, hij maakt zelfs tekeningen voor je.
Integratie gaat het beste als je samen dingen onderneemt, zoals bij de sportdag.
De laatste keer speelden we een wedstrijdje tegen leerlingen van de Blauwe
Bloem en we dachten: ach, laten we een puntje weggeven, anders winnen we
straks met 10-0. Even later hadden we verloren met 5-2. Als je dan eerlijk zegt:
jullie speelden goed, dan kan hun hele dag niet meer stuk.”
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Integratieklas... het is een woord dat de leerlingen zelf maar moeilijk konden
uitspreken. Het alternatief werd gevonden in de titel van een verhaal van de
schrijver Novalis, naar wie de school genoemd is. ‘De Blauwe Bloem’ is een
romantisch verhaal over de jonge dichter Heinrich die op zoek is naar zijn
eigen identiteit. Een visioen waarin hij een blauwe bloem ziet, is het begin
van die zoektocht. Ook de leerlingen van de Blauwe Bloem zijn bezig met een
zoektocht. Wie zijn ze, welke talenten hebben ze en hoe kunnen ze die zodanig ontwikkelen dat ze na school een zinvol en zo zelfstandig mogelijk leven
kunnen opbouwen?
“Als er een toneelvoorstelling is zijn ze zo trots op hun bijdrage. Die willen ze
heel graag laten zien. De anderen zitten dan ademloos en ook wel wat verrast
te kijken: dat zij dat óók kunnen.” (Francis van Maris)

Martijn Smulders (17) uit Aarle-Rixtel zit sinds
twee jaar in de Blauwe Bloem van het Novalis
College. Hij heeft het syndroom van Down en
heeft wat moeite met articuleren. Martijn is
een vriendelijke jongen, die geen blad voor
de mond neemt. “Ik zat eerst op een gewone
basisschool. Daarna ben ik naar een speciale
school gegaan. Wat later is mijn moeder gaan
kijken op het Novalis College, maar ze heeft
dat eerst nog even geheimgehouden voor mij.
Uiteindelijk ben ik hier terecht gekomen. We
werden hier hartelijk ontvangen met drankjes
Soms voelt het alsof ik geen handicap heb. Het maakt niet
uit wat je hebt, als je maar veel kunt leren.
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en er werd met ons gepraat. Ik ben nu in onze klas wel een van de meest volwassen kinderen. Mijn gedrag is ‘ouder’ dan dat van de rest. Soms voelt het alsof ik
geen handicap heb. Maar ik heb wel moeite met leren. Ach, het maakt niet uit
wat je hebt, als je maar veel kunt leren.”
Martijn vindt leren wel erg leuk. “We hebben hier veel vakken die fijn zijn om
te doen: tekenen, koken, handvaardigheid, handwerken, dat soort dingen. Bij
koken maken we een recept. Ik houd van een beetje houvast, dus krijg ik een
stappenplan om mee te werken. Ik maak dan bijvoorbeeld soep of Italiaans.
Dat heb ik hier al goed geleerd. Tekenen gaat ook hartstikke mooi. Ernest geeft
ook godsdienst. Een mooi vak dat goed is voor je emoties, vind ik. En we leren
brieven schrijven naar de gemeente. Er is veel afwisseling: we doen de meeste
dingen met elkaar, maar ook af en toe iets voor onszelf. En de ene keer werken
we in onze eigen groep en dan weer in de integratielessen. Daar houd ik wel
van. We zijn ook op kamp geweest naar een boerderij. Dat was lekker actief: ’s
morgens snel naar buiten als je wakker wordt en we zijn gaan fietsen en zwemmen.”
“Een verschil met andere klassen? Wij bewegen meer. En wij voelen meer. Wij
zijn ook rustiger en serieuzer. Als het onrustig is in de klas, vind ik dat irritant.
In de andere klassen wordt meer geplaagd dan bij ons. Eigenlijk zijn wij normaler.” (Martijn Smulders)

En de omgang met de leerlingen van het Novalis College? “Het is de bedoeling
dat je met de leerlingen uit andere klassen dingen doet die je leuk vindt. Je mag
dat zelf bepalen. Samen eten, in de pauze met elkaar praten, dat soort dingen.
Als er problemen zijn proberen we die samen op te lossen. Bijvoorbeeld als
iemand iets van je heeft afgepakt. Ook met leren helpen ze je, zoals met rekenen.
Mijn buddy heet Kris (zie hoofdstuk 4, red.). We zien elkaar in de pauze en hij
helpt me met leren. Buiten schooltijd zien we elkaar ook wel eens. Dan gaan we
voetballen of kijken we naar een dvd van Theo Maassen. We hebben hetzelfde
gevoel voor humor.”
Af en toe denkt Martijn wel eens over de toekomst. “Ik heb nu al veel zin om
stage te gaan lopen bij een lunchroom. Broodjes bakken, taarten maken, dat
lijkt me leuk. Volgend schooljaar ga ik dat een dag in de week doen. Maar ik
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zou het later wel als mijn werk willen doen. Je hebt dan allerlei taken, er is veel
afwisseling. Ik wil later ook echt gaan werken, niet alleen maar dingen doen die
je leuk vindt.”
“Een van de mooiste dingen is dat je ziet dat de leerlingen met het syndroom
van Down en de leerlingen met autisme elkaar heel goed aanvullen. Wat de één
niet heeft wordt gecompenseerd door wat de ander teveel heeft, bijvoorbeeld
op het sociale vlak. Zo helpen en stimuleren ze elkaar.” (Francis van Maris)

Naast integreren is onderwijs op maat ook heel belangrijk.

Bram Lamerigts (16) uit Cromvoirt heeft autisme en zit sinds twee jaar in de
Blauwe Bloem. Zijn beperking is niet zichtbaar ‘aan de buitenkant’. Bram is
een keurige jongeman die vriendelijk overkomt. Gaandeweg het gesprek komt
hij wat moeilijker uit zijn woorden. Het lijkt alsof zijn hoofd langzaamaan is
volgelopen, wat het moeilijk maakt zijn gedachten in woorden te vatten. Geen
nood, Martijn is bij het gesprek aanwezig en helpt maar wat graag de vragen
aan Bram te beantwoorden.
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Hoe is het om in een klas te zitten met voornamelijk leerlingen met het syndroom van Down? Bram: “Ja, ik ben wel een beetje anders dan de rest van mijn
klas. Bart en ik zijn autistische jongens. In de klas zitten best veel kinderen. Dat
vinden we soms moeilijk, vooral als het druk is. Maar ik ben ondertussen aardig
gewend op de school en al wat meer op mijn gemak. Ik zat eerst in Tilburg op
de basisschool in een klas net als de Blauwe Bloem: Peronniek. Van een aantal
klasgenoten die al eerder naar Eindhoven waren gegaan hoorde ik dat het hier
erg leuk was. Ik vond het gebouw ook erg mooi, heel bijzonder. En ik wilde mijn
oude klasgenoten uit Tilburg wel weer ontmoeten.”
Bram heeft het ook naar zijn zin in de lessen. “Tekenen doe ik het liefst. We
hebben hier heel veel fijne materialen en je wordt goed geholpen. Ook muziekles
vind ik fijn. Ik zou later wel wat met muziek willen doen of met toneel. Ik ben
heel muzikaal, speel djembé, piano en mondharmonica. Ik ben een heel gevoelige jongen als het gaat om muziek maken. De integratielessen zijn drukker dan
de lessen in onze eigen klas. De kinderen van de andere klassen luisteren soms
niet goed. Als de tekenleraar dan iets uitlegt, zijn sommige kinderen helemaal
niet aan het luisteren naar het verhaal. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook
heb ik laatst een keer een gymles gevolgd met leerlingen van een andere groep.
Ik vond die groep wel heel erg groot, wel 20 leerlingen.”
“De sfeer op school is goed. Kinderen doen elkaar hier niet vaak pijn.” (Bram
Lamerigts)

Ook Bram heeft erg genoten van het schoolkamp. “We mochten voor de dieren
zorgen, samen met boer Stef. Een ander groepje ging eten koken en weer een
ander groepje deed de boodschappen en de schoonmaak. Het was best hard
werken, maar ik vond het fantastisch. Het boerengolf was heel bijzonder om
mee te maken. We liepen dan tussen de koeien, echt het boerenleven.”
De buddy van Bram heet Wisse. “Hij vergeet soms naar me toe te komen, maar
de laatste tijd gaat het beter. Wisse kan gitaar spelen, dus dan spelen we wel
eens samen. Hij woont ook bij mij in de buurt in ‘s-Hertogenbosch, dus we
hebben vaak afgesproken buiten schooltijd. Wisse is nu twee jaar mijn buddy
geweest. Dat is lang genoeg. Volgend jaar ga ik met een andere buddy samenwerken. Ernest gaat daar voor zorgen.”

44

De Blauwe Bloem-leerlingen

“Hij heeft zich op alle gebieden de laatste jaren hier ontwikkeld. Ik vond het aanvankelijk heel belangrijk dat hij in eerste instantie op het cognitieve vlak vooruitgang zou gaan boeken, maar ik heb ook gezien dat hij op andere gebieden
veel geleerd heeft. Nu zie ik dat hij vanuit die andere gebieden zich ook weer
op het cognitieve beter ontwikkelt. Lezen gaat beter, hij heeft meer interesse in
dingen willen weten en is ook zelfstandiger.” (Dini Osinski over zoon Roman)

45

46

7 De ouders

Ouders hebben niet alleen in de aanloop naar de vorming van de Blauwe
Bloem een grote betrokkenheid getoond. Nog altijd zijn ze actief en denken
mee met de school over de kleine en grotere vraagstukken die het hebben van
een integratieklas met zich meebrengt.
“Ouders van kinderen met een beperking zijn vaak heel gedreven. Ze willen het
beste voor hun kind. En vaak blijken met name kinderen met het syndroom van
Down ook heel ver te kunnen komen. Onlangs is er weer een leerling met het
Down-syndroom voor alle vakken op het vmbo geslaagd. Dat had niemand verwacht. Meestal betekent het kiezen voor een school een lange zoektocht: wat is
goed voor mijn kind, wat past? Dat is niet gemakkelijk. Dan is het een kwestie
van je breed oriënteren en de sferen proeven op verschillende onderwijsinstellingen.” (Henk Smeets)

Leon en Dini Osinski zijn de ouders van Roman (17). Hij heeft het syndroom van
Down en is nu drie jaar in de Blauwe Bloem. Hij heeft geen gedragsproblematiek en kan zich goed handhaven op de school. Dini: “Roman was de eerste die
uitstroomde op de Vuursteen in Eindhoven, ook een integratieklas, maar dan
op de Korenaar, een reguliere basisschool. Voordat hij naar de Korenaar ging
heeft hij eerst nog een half jaar op een speciaal-onderwijsschool gezeten, maar
dat was een vervelende ervaring voor hem, waar hij ook nog wel enige tijd last
van heeft gehad. Hij voelde zich een tijdlang onzeker en was wat faalangstig.
Hij was toen 14 en we vonden dat hij zich nog wel wat meer kon ontwikkelen
voordat hij richting arbeid zou gaan. We kwamen in contact met de familie De
Jong naar aanleiding van een artikeltje over Peronniek en hun ideeën voor een
integratieklas in het voortgezet onderwijs. Toen de vrijeschool ter sprake kwam,
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sprak ons dat wel aan: we hadden het idee dat ze daar meer oog hadden voor
het totale kind. Maar het ging ons toch vooral om het element van integratie in
stand te houden. Uiteindelijk kies je op basis van twee argumenten: spreekt de
leraar je aan en past de visie van de school bij het kind. Vanaf dag één ging het
goed. Ik was verbaasd over hoe gemakkelijk de leerlingen van de Blauwe Bloem
zich tussen de andere leerlingen begaven. Het ging zo vanzelfsprekend, een
verademing om te zien. We merken het ook aan Roman als het niet goed gaat.
Dan heeft hij meteen lichamelijke klachten. Dat komt nog maar weinig voor. Hij
heeft hier echt een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid, en dat helpt hem om
meer te kunnen leren.”
Leon is heel tevreden over de gekozen vorm op het Novalis College. “Leerlingen
met een beperking in een eigen klasje binnen een gewone school, we vinden het
eigenlijk de beste oplossing. Het is een mooie tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs. Dit zou onderwijsbeleid moeten zijn.” Dini: Ik vind het contact
met andere kinderen met een beperking ook belangrijk. Roman zit nu niet als
een ‘eenling’ op school.”
“Voortgezet-onderwijsscholen zeggen nog te vaak: wij zijn niet toegerust jullie kinderen te ontvangen. Dat is voor veel ouders heel onbevredigend.” (Henk
Smeets)

Ouders zijn bereid veel energie in de opzet van een dergelijk traject te steken, vervolgt Leon. “We begrijpen ook wel dat het niet vanzelf gaat: er moet
enorm veel georganiseerd worden, mensen moeten begeleid worden, het kost
veel kruim. Directeuren zijn daar wel eens bang voor denk ik. Voor het geld
hoef je het overigens niet te laten en het Novalis College bewijst dat het ook
juridisch mogelijk is. We hebben de klas echt samen met de school gecreëerd. Ik
ben samen met Rinus de Jong zelf lid geweest van de stuurgroep en zit nu nog
in een klankbordgroep, een soort adviesgroep met de rector, de contactdocent,
de ambulant begeleider en Ernest. We bespreken de lopende zaken en geven
waar nodig adviezen. Onze bemoeienis is ondertussen wat minder intensief.
Er is al veel opgebouwd en we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat.
Overigens, we hebben ook wel eens gesprekken met ouders van andere scholen,
waar het niet gelukt is. Dan wordt wel duidelijk dat succes niet vanzelfsprekend
is.”
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De schooldag starten en eindigen door samen te zingen, ieder op zijn eigen manier.

Rinus de Jong: “Als je kind op de basisschool zit, ben je veel meer bij school betrokken dan in voortgezet onderwijs. Daar is dat toch wat minder. Onze ‘bemoeienis’
beperkt zich nu tot ouderavonden, het ondertekenen van de persoonlijke plannen en het meedenken over de verdere ontwikkeling van de Blauwe Bloem. Deze
vorm van onderwijs is te nieuw om alleen maar te ‘bestellen’ in de zin van: u
vraagt, wij draaien. Je moet echt mee willen denken, mee willen maken ook.”
Ouders willen het beste voor hun kind. Er zijn dan ook altijd nog wel wensen te
vervullen. Dini: “Stage is zo’n aandachtspunt. Er zou best wat meer keuze mogen
komen, bijvoorbeeld in werkplekken waar de antroposofische visie terugkomt.
Daar willen we ook best in meedenken. Ook moet er nog eens goed gekeken
worden naar de kwaliteit van de huidige stageplekken. Een andere wens is dat
in het buddybeleid meer rekening wordt gehouden met de woonplaatsen van
buddy’s en de Blauwe-Bloemleerlingen, zodat het wat gemakkelijk wordt voor
ze om ook na schooltijd af te kunnen spreken. Nog beter zou natuurlijk zijn als
in elke stad een dergelijke klas zou zijn. De Blauwe-Bloemleerlingen komen nu
uit heel Brabant. Eindhoven is groot genoeg en er zijn genoeg kinderen die in
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aanmerking komen. En in Tilburg en andere steden is dat niet anders.” Er zijn
altijd mogelijkheden om wensen te uiten, zegt Dini. “We brengen Roman naar
school en halen hem op. Dan heb je vaak ook wel even contact met de docent
over hoe het gaat en kun je je ideeën kwijt.”
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8 De ambulant begeleider

Het team rond de Blauwe Bloem, de begeleidende leerlingen en de docenten
uit het reguliere onderwijs die integratielessen verzorgen worden begeleid
door ambulante begeleiders vanuit de Mgr. Bekkersschool. Vanaf het begin
was dat Hans Weijers.
Onlangs is Hans een jaar uit het proces is geweest. Zijn collega’s Marion van
der Wal en Wilmaloes van de Heuvel-Timmers hebben toen de ambulante begeleiding op zich genomen en de belangrijke evaluatie van het project begeleid.
Ondertussen heeft Hans de draad weer opgepakt. Hij heeft een goed overzicht
van de ontwikkelingen in de school. “Ik was bij de opstart van de Blauwe Bloem
zelf net bij de Mgr. Bekkersschool begonnen als full time ambulant begeleider.

Tijdens de integratieles kan ik met mijn vragen bij de ambulant begeleider terecht.
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Omdat het project bij het Novalis College nogal veelomvattend was en er veel
leerlingen bij betrokken waren, ging de voorkeur uit naar een full time medewerker om de ambulante begeleiding op de school in te vullen. Voor mij was
het op dat moment nog allemaal nieuw: tot dan toe was ik voornamelijk actief
geweest op basisscholen, waar het dan meestal ging om één leerling met een
hulpvraag in een reguliere klas. Hier gaat het om een compleet project met
heel veel lijntjes naar betrokken mensen en organisaties. Dat vraagt een andere
manier van organiseren en plannen.”
Wat is precies de rol van de ambulant begeleider in de school? Hans: “De primaire doelstelling van de groep - integratie - is bij alle ondersteuning die ik bied
het uitgangspunt. De kinderen moeten leren om in groepen te functioneren, in
de klas samen te werken en zich in de open ruimten van de school te handhaven.
Ze kunnen de eigen groep gebruiken om vaardigheden te oefenen, daarbuiten
moeten ze dat dan in praktijk brengen. Ik investeer veel in het ondersteunen van
de integratielessen, geef de docenten feedback, tips en adviezen. Hun instructie
is vaak heel verbaal en heel snel. Daar is op zich niets mis mee, maar het is dan
goed om van tevoren aan te geven dat je het voor de begeleidende leerling en
de leerling van de Blauwe Bloem nog een keer kort overdoet, zodra de klas aan
het werk is. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Ik richt me voornamelijk op
de pedagogische kant van het onderwijs: het gedrag dat je als docent laat zien is
bepalend voor de mogelijkheden om te integreren.”
“Je hebt echt iemand nodig die van buitenaf de nodige aan- en bijsturing levert
en met een frisse, onafhankelijke blik volgt hoe het gaat.” (Marion Beijer)

Hans richt zich niet alleen op de docent. “Soms spreek ik rechtstreeks de BlauweBloemleerling aan, bijvoorbeeld als deze onhygiënisch gedrag vertoont tijdens
de kookles. Daar mag je direct op ingrijpen, want dat soort gedrag is een directe
belemmering voor de integratie omdat het anderen afschrikt. Het is geen ‘normaal’ gedrag. Ook de begeleidende leerlingen krijgen ondersteuning: ze kunnen
terecht met hun vragen en ik zie erop toe dat ze gewaardeerd worden voor hun
extra inzet. Ik geef ze ook adviezen: vertel niet meer dan twee dingen tegelijk,
anders wordt het te veel. Ga niet alleen maar je uitleg herhalen, maar vertel het
eens op een andere manier. Maak eens een ‘spiekbriefje’ waarin je de opdracht
onderverdeelt in een paar duidelijke stappen. Geef de leerling eens een schou-
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derklopje. De ervaringen in de integratieklassen koppel ik terug naar Ernest. We
denken dan samen na over volgende stappen en eventuele aanpassingen van de
aanpak. Verder ben ik ook af en toe in de Blauwe Bloem aanwezig en woon ik
alle vergaderingen van het team rond de klas bij. Ik ben voor dit werk niet op
vaste dagen op de school. We kijken steeds in overleg wat er op welk moment
nodig is.”
“Integratie moet een wisselwerking zijn, waarbij je elkaar van beide kanten de
ruimte biedt.” (Hans Weijers)

Bij een vernieuwende vorm van onderwijs komt ook flink wat papierwerk kijken,
vertelt Hans. “Afspraken, rapportages, beleid, leerroutes... Ik probeer de dingen
zo helder mogelijk in kaart te brengen in schema’s of verhaaltjes. Het uiteindelijke doel is dat we het hele proces onafhankelijk willen maken van de personen.
Dat is ontzettend belangrijk. De boel mag niet instorten als een van de betrokkenen onverwacht wegvalt. Uiteindelijk moet er een stramien komen te liggen,
waar je - oneerbiedig gezegd - zo de ‘poppetjes’ bij kunt zoeken.”
Hans denkt dat het model waarbij je voor meer leerlingen tegelijk werkt op één
school meerwaarde biedt. “Alleen al omdat het efficiënter is. Je bespaart als
ambulant begeleider enorm veel op reistijd en dat zijn per definitie niet-productieve uren.” Over de zakelijk kant van het verhaal vertelt Hans het volgende: “De
gedachte is dat het project zichzelf moet bedruipen. Eerst worden de beschikbare
uren berekend per leerling op basis van de indicatie die ze hebben. Daarnaast
maak ik met Ernest jaarlijks een lijst waarop we de gewenste ondersteuning in
uren begroten. Er komt dan een tegenbod van het bestuur van de school die de
ambulante begeleiding aanbiedt. Door te onderhandelen proberen we tot een
compromis te komen. Normaal gesproken worden dit soort aanvragen tussen
directies onderling afgestemd, maar in het geval van het Novalis College gebeurt
dat op bestuursniveau vanwege de omvang van het project. Voor dit jaar hebben we de werkzaamheden begroot op een halve baan. Na onderhandelingen
komen we dan waarschijnlijk uit op ongeveer 500 uren voor contactmomenten
en overige werkzaamheden.”
Er is binnen de school een enorm positief elan, zegt Hans. “Iedereen heeft zoiets
van: dit gaat lukken en heeft het vertrouwen dat het goed komt, ook al is elke
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stap die we zetten nieuw. Die dynamiek maakt het spannend, boeiend. Ik probeer dat proces ook te begeleiden door de kleine successen expliciet te maken.
Alleen door regelmatig te vieren wat goed gaat, houd je iedereen scherp. Ook de
kleine dingen verdienen die aandacht. We moeten ons verhaal ook naar buiten
toe uitdragen en daarbij de sfeer goed zien te verwoorden. Succesverhalen zijn
heel belangrijk, maar je moet ook vertellen wat er mis is gegaan. Een traject als
dit is geen aaneenschakeling van successen. Juist van je fouten leer je en kun je
anderen ook laten leren.”
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9 Het team

Het is al eerder gezegd. Voor een team van een reguliere school is het wel
even wennen als er ineens een groep leerlingen met een beperking over de
drempel van de school stapt. Om de integratiegedachte gestalte te geven, kan
het niet alleen het team van de Blauwe Bloem zijn dat zich bezighoudt met
de leerlingen met een beperking. Het hele team is betrokken, de een wellicht
wat meer dan de ander.
Francis van Maris is lid van de pedagogische werkgroep van het Novalis College.
De drie betrokken docenten houden zich bezig met het pedagogische klimaat
op school en geven pedagogische adviezen aan collega’s. Een van de leden van
de werkgroep is de contactdocent Wim Maas. “Hij loopt regelmatig de Blauwe
Bloem binnen, om te polsen hoe het gaat, nodigt de leerlingen uit om mee te
doen aan schoolbrede vieringen en probeert het contact tussen de leerlingen
en hun buddy’s te begeleiden. Als er vanuit de Blauwe Bloem vragen of opmerkingen komen die de rest van de school betreffen, neemt hij dat mee voor verder overleg.” Anita verzorgt de contacten met de rest van de school vanuit de
Blauwe Bloem. Zij komt bijvoorbeeld de buddy’s uitnodigen als een van de leerlingen jarig is, of nodigt reguliere leerlingen uit mee te gaan naar een feest of
een kamp.”
“Op sommige scholen heerst de angst dat kinderen met een beperking snel
gepest en uitgescholden worden. Wij hebben dat echter nog nooit meegemaakt.
Het gaat eigenlijk altijd goed.” (Leon Osinski)
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De integratieles: leerzaam voor alle leerlingen én voor de leerkracht!

De huidige vorm van werken spreekt Francis bijzonder aan. “Het is goed dat er
een deskundige groepsleerkracht is die overzichtelijk met de twaalf leerlingen
kan werken. Van de integratiemomenten wordt vervolgens iedereen beter. De
reguliere groepen zijn hier al erg heterogeen. Als je daar vast een leerling met
een beperking bij gaat zetten, wordt het erg lastig voor de docenten. Er zijn ook
nu docenten die het moeilijk vinden invulling te geven aan het idee van integratie, anderen pakken het heel natuurlijk op. Dat verschil mag er zijn. De docenten
zijn hier erg betrokken. Er is een sterke wil deze school samen vorm te geven.
Iedereen maakt tijd vrij naar vermogen en dan kun je heel veel bereiken en
werken aan verankering van de werkwijze.”
Die werkwijze is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, vervolgt Francis. “Het
blijft een zoektocht. Zo hebben we laatst een kind uit de Blauwe Bloem besproken in de kinderbespreking, een setting waarbij een team van veertig mensen
leerlingen van de school bespreekt. Aan de ene kant zie je dan dat docenten die
weinig met het kind te maken hebben het gevoel kunnen krijgen even niets bij
te kunnen dragen. Anderen zien juist dat je ook veel kunt leren van de aandoe-
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ningen waarmee de kinderen in de Blauwe Bloem te maken hebben. We hebben
allemaal wel kinderen in de groep die een bepaald gedrag vertonen of een lichte
stoornis hebben die je bij de Blauwe Bloem in uitvergrote vorm ziet. De ervaringen met die leerlingen kun je weer vertalen naar de aanpak bij de reguliere
leerlingen.”
“De invoering van de integratieklas was een mooie casus voor een vraag waar
veel scholen mee worstelen: hoe kun je het met elkaar eens worden en oplossingen vinden waar iedereen zich in kan vinden.” (Marion Beijer)

Dirk van Mierlo is integratiedocent en gymnastiekleraar. Hij verzorgt gymlessen voor reguliere leerlingen, waarbij nu en dan twee leerlingen van de Blauwe
Bloem meedraaien. En hij verzorgt de gymlessen in het eigen programma van de
groep. Vroeger heeft hij op een speciaal-onderwijsschool gewerkt. Zijn kennismaking met de Blauwe Bloem was intensief. “Ik heb eerst een aantal ochtenden
meegedraaid om te kijken hoe de groep functioneert. Op een bepaald moment
heb ik zelfs een paar lessen overgenomen van Ernest. Dan leer je de groep heel
erg goed kennen.”
Het hebben van een integratieklas is vooral heel leerzaam, vindt Dirk. “We krijgen veel informatie over de aandoeningen waarmee deze kinderen te maken
hebben. Ook leren we hoe we bijvoorbeeld om kunnen gaan met de angsten van
een specifieke leerling. Dat kunnen heel eenvoudige tips zijn. Bijvoorbeeld dat je
van tevoren heel duidelijk aankondigt wat je wilt dat de leerling gaat doen, hem
of haar vervolgens eerst een momentje geeft om dat te verwerken en dan pas de
feitelijke instructie geeft. Het is niet zo dat dat soort tips alleen van Ernest of de
ambulant begeleider komen. We wisselen ook onderling ervaringen uit. Immers,
al doende probeer je eens wat uit. De ene keer werkt het, de andere keer niet.
Die kennis deel je met collega’s. Je wordt ook creatiever van het werken met
deze leerlingen. Steeds bedenk je stapjes om de leerling zichzelf te helpen overwinnen. Dat je leerlingen verder kunt krijgen door ze uit te blijven dagen zonder
ze te overvragen, is ook zo’n concept dat je bij al je leerlingen kunt toepassen.”
Er zijn veel onderlinge contactmomenten tussen de betrokken teamleden.
“Een voorbeeld: vaak doen we eerst een integratieles met twee BlauweBloemleerlingen. Onderwijsassistente Anita is erbij en met Ernest heb ik van
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tevoren de opzet doorgesproken. Diezelfde les in iets andere vorm bieden we
vervolgens aan aan de Blauwe Bloem. Op dat moment gaat zo’n les vlotter
omdat we met twee leerlingen al geoefend hebben en Anita, Ernest en ik de
integratieles hebben geëvalueerd. Die feedback direct na de integratielessen is
erg waardevol.”
“Ik geef toe dat ik me vroeger niet zo gemakkelijk voelde met mensen met een
beperking. We hebben hier een hulpconciërge met het syndroom van Down.
Dat was best even wennen. Nu weet ik dat er maar één ding hoeft te gebeuren:
kennismaken, in aanraking komen met deze mensen. Daarna gaat het vanzelf.”
(Marion Beijer)

De deskundigheidsbevordering wordt momenteel op een hoger plan getrokken
met workshops van ambulant begeleider Hans Weijers, vertelt Dirk. “Het zijn
bijeenkomsten met een stukje kennisoverdracht, maar ook waarin we gezamenlijk de lijn bepalen en afspraken maken over de werkwijze. Zo willen we extra
inzetten op het systeem rond de begeleidende leerlingen om het leereffect voor
de leerlingen te vergroten.”
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10 De vrijeschool

De vrijeschool verzorgt onderwijs dat gebaseerd is op de pedagogische opvattingen van Rudolf Steiner, waarbij de intrinsieke ontwikkeling van het kind
centraal staat. Het onderwijs is gericht op het stimuleren en ondersteunen
van de unieke talenten en het unieke gevoelsleven - de ziel - van de leerling.
Naast de cognitieve ontwikkeling is er dan ook veel aandacht voor vakken als
muziek, bewegingskunst (dat euritmie wordt genoemd), handwerken, toneelspelen en mythen en sagen.
Met een geslaagd voorbeeld van integratie in een vrijeschool, rijst de vraag of
er een verband is tussen dit succes en de filosofie en de sfeer van de school. En
vervolgens: welke elementen dan precies aan dat succes bijdragen. Immers, als
andere scholen met integratie aan de slag willen, kunnen ze wellicht die elementen uit hun eigen opvattingen en cultuur versterken of verder ontwikkelen.
Ernest Dröge ziet in elk geval dat de vrijeschoolpedagogiek goed aansluit bij de
kinderen in de Blauwe Bloem. “Het gaat erom dat kinderen bij de lesstof echt
iets beleven en ervaren en dat ze er in de praktijk iets mee kunnen doen. Dat
geldt ook voor de praktische vaardigheden en creatieve vakken. Voor onze kinderen is die link met de werkelijkheid om hen heen extra belangrijk. Abstracties
zijn voor hen vaak extra moeilijk te hanteren. Ook de aandacht voor het voelen
en voor sfeer past goed. De school is een echte en hechte gemeenschap, waar je
je op je gemak kunt voelen.”
“Ieder mens is een raadsel. Hoe kun je dat helpen oplossen zodat ze een zelfstandig leven kunnen leiden?” (Francis van Maris)
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“De sfeer van de vrijeschool moet wel bij het kind passen”, zegt Rinus de Jong.
“Voor de meeste van onze kinderen met het syndroom van Down is dat wel het
geval: het vieren, het beleven van vakken, het spirituele, het zingen, het mogen
zijn wie je bent... daar kunnen ze iets mee. Het zijn elementen die op een ZMLKschool niet zo ruim de aandacht krijgen. Wat ik ook sterk vind is dat niet de
ontwikkelingsleeftijd als uitgangspunt wordt genomen, zoals dat bij mensen met
een beperking vaak de norm is, maar de echte leeftijd. Je moet een 19-jarige
niet met kinderlijke methodes laten werken.”
Hans Weijers wist aanvankelijk
weinig van de vrijeschool. “Ik had
wel affiniteit met de ideeën over
de heelheid van de mens, maar
moest wel erg wennen aan de
sfeer: het opzeggen van spreuken,
het elkaars handen vasthouden.
Ik ben daar misschien te nuchter
voor. Ondertussen zie ik wel dat
de grondgedachte - de totaalheid
van de mens - leidt tot een goede
aanpak voor deze leerlingen. Wat
ik ook heel sterk vind is dat er veel
waarde gehecht wordt aan het
ritme van de tijd, van de dag en de
seizoenen. Daarmee creëer je voor
leerlingen belangrijke ijkpunten. Ik
bedoel: herfst is veel meer dan een
periode van datum X tot datum Y.
Tijdens een vrij keuzemoment: even helemaal jezelf

Het voelt ook anders: de lucht ruikt

laten zien en horen.

anders in de herfst. Al met al denk
ik dat er op een vrijeschool meer

ruimte is voor mensen die anders zijn. Een project als de Blauwe Bloem heeft
hier meer kans van slagen dan op een gemiddelde vmbo-school. Wat ook helpt
is dat de ouders die kiezen voor deze school meer in staat zijn om te reflecteren
en om een gesprek aan te gaan. Dat is voor een school heel plezierig.
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Je ziet het ook terug in de kinderen: je kunt met de begeleidende leerlingen
heel goed praten, ze kunnen heel goed naar zichzelf kijken, staan open voor
feedback.”
“De leerlingen nemen de rituelen van de vrijeschool heel serieus, zoals het
opzeggen van de spreuken met begeleiding van djembé en klankschalen.”
(Buddy Kris Frederiks)

Saskia van der Zanden-Rovers ziet vooral het met respect omgaan met elkaar
als belangrijk kenmerk. “De vrijeschool heeft een andere grondgedachte, een
ander mensbeeld. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van wat kinderen komen
brengen. De filosofie is: ieder kind heeft de school ook wat te bieden.”
Rector Marion Beijer: “Het gaat hier niet alleen om het diploma, hoe belangrijk
dat ook is. Het gaat ook over mens worden, volwassen worden, de wereld om je
heen, mensenrechten. Veel scholen doen wel eens wat projecten rond dat soort
thema’s, maar het is niet ingebed in het hele programma, zoals hier. Onze boodschap is dat je niet kunt functioneren in een samenleving als je geen compassie
hebt voor je medemens. Het opnemen van een integratieklas sluit daarbij aan.”
Veel van de genoemde succesfactoren voor integratie zijn in potentie of in de
praktijk van veel scholen al aanwezig: werken vanuit een duidelijke visie, de link
leggen tussen lesstof en (beroeps)praktijk, de aandacht voor sociale ontwikkeling en voor emoties en sfeer, maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor
respect en ruimte voor creativiteit. De meeste betrokkenen bij het project op het
Novalis College benadrukken dat er ook op scholen met een andere visie mogelijkheden zijn om integratieklassen op te nemen. De genoemde succesfactoren
moeten dan wel verder ontwikkeld en expliciet gemaakt worden.
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11 Aan de slag met integratie

Goed voorbeeld doet volgen. Enthousiasme werkt aanstekelijk. Maar als er
één ding duidelijk wordt in het verhaal van het Novalis College en de Blauwe
Bloem, dan is het wel dat het niet gemakkelijk is. Een vernieuwend project
voor de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs kost bloed, zweet en tranen. Of om het wat minder dramatisch te stellen:
jaren van overleggen, masseren en puzzelen. We zijn toe aan een conclusie.
En een antwoord op de vraag: wat heb je nu eigenlijk nodig om een dergelijk
traject van de grond te krijgen.
Misschien gaat het vooral om het lef om voorbij de angsten en de ‘ja-maargevoelens’ te kijken. De opbrengsten van een dergelijk project kunnen dan nog
wel eens verrassend uitpakken. Het verhaal van rector Marion Beijer lijkt dat te
bevestigen. “Ik denk dat - terugkijkend naar de afgelopen periode - de impact
voor de leerlingen van het Novalis College zelfs groter is dan voor de leerlingen van de Blauwe Bloem. Zij komen in contact met de groep mensen waar ze
normaal gesproken niet mee in contact komen en geven ook aan dat ze gemakkelijker mensen met een beperking aanspreken. Opvallend is dat veel leerlingen
spontaan hun profielwerkstuk maken over het syndroom van Down. De één
maakt een lesprogramma voor de leerlingen, vwo-leerlingen gaan dieper in op
de motoriek, de oorzaken, de verschillende gradaties. De vmbo-leerlingen, en
dan voornamelijk meisjes, zijn daarin het meest actief. Ik vind het iedere keer
weer bijzonder als de leerlingen van de Blauwe Bloem meedoen aan activiteiten
van de school en durven laten zien wat ze kunnen. En dat ze daarvoor gewaardeerd worden. Dat gaat heel natuurlijk. Voor onze leerlingen van nu is het
allemaal heel gewoon. Ik denk dat ze er niet eens bij stilstaan dat dit op andere
scholen niet zo gebeurt.”
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Worden ze dan niet gepest? “Nee.
Voor de reguliere leerlingen blijven het ‘kleine kinderen’. Ze worden niet uitgelachen, er zal nooit
tegen ze aan gebotst worden. Wat
ik ook mooi vind is hun vrolijkheid en levenslust: ze zijn nooit
ziek. Ze komen veel te graag. Als
de docent te lang op zich laat
wachten, staan ze meteen bij de
deur van de lerarenkamer: kom
je nog? De andere leerlingen zien
dat enthousiasme voor school.
Het is goed voor de kinderen en
goed voor de school. Dit is een
voorbeeld van hoe integratie kan
slagen. We leveren echt een bijdrage aan de maatschappelijke
betrokkenheid van jongeren. Den
Haag zou dat moeten waarderen,
maar weet niet hoe ermee om te
Eerst voldoende zelfvertrouwen opdoen, en dan

gaan. Het valt niet in een hokje te

integreren.

vatten en daarom wordt het nog
niet officieel gemaakt. Elke mid-

delbare school zou iets dergelijks moeten hebben. Omdat het gewoon mensen
zijn die een plek nodig hebben, maar ook omdat je wat van ze kunt leren. Nu het
succes er is, komt wel eens de vraag of we niet nog zo’n klas zouden willen hebben. Maar dat gaan we niet doen, daarvoor is de school echt te klein.”
En wat vertel je de buitenwereld? Marion Beijer: “In ons verhaal naar buiten
hebben we steeds gehamerd op de meerwaarde die een integratieklas heeft.
Daarnaast vertellen we keer op keer dat we het belangrijk vinden dat deze kinderen naar een gewone school kunnen gaan, dat ze erbij horen. Het gaat om een
maatschappelijk belang.”
Ondanks alle opbrengsten van het project zijn er ook verwachtingen niet uit-
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gekomen, vertelt Marion. “We hadden verwacht dat de integratie tussen de
leerlingen toch wat meer ook vanzelf zou gaan. Maar voor de kinderen van de
Blauwe Bloem komt het pubergedrag van de reguliere leerlingen toch wel eens
wat bedreigend over. Dan wordt er met een bal gegooid, of geven leerlingen
elkaar op het speelplein een duw. Door met buddy’s te gaan werken hebben we
het allemaal wat kleiner en beter behapbaar gemaakt en zijn we toch bezig met
integratie.” Het gaat er dus om je verwachtingen bij te durven stellen en vanuit
de daardoor ontstane situatie nieuwe doelen te formuleren.
Saskia van der Zanden-Rovers wil het groep-in-school-model nog niet als de
ultieme oplossing zien. “De integratieklas op het Novalis College is een heel succesvol traject. Maar we hebben nog te weinig ervaringen met andere trajecten
om al te kunnen zeggen dat dit de beste vorm is. Ik denk dat het uiteindelijk
altijd moet gaan om maatwerk. Je moet echt kijken naar het team, de school
en de omgeving. Passend onderwijs is in elk geval niet dat je alle leerlingen
zomaar naar het reguliere onderwijs stuurt. Voor sommige kinderen blijft het
ZML-onderwijs het meest passende, zoals voor kinderen met een IQ onder 35.
Als je die in een reguliere setting plaatst, doe je geen recht aan het kind. Andere
vormen zijn ook de moeite waard om verder te onderzoeken. Een kind met een
beperking kan bijvoorbeeld ook een dag in de week meedraaien op een reguliere
school.”
“Het speciaal onderwijs groeit nog steeds terwijl steeds meer kinderen met een
rugzak in het regulier onderwijs opgevangen worden met ambulante begeleiding. Dat geeft te denken over hoe we met onderwijs en kinderen omgaan.”
(Henk Smeets)

Kan zoiets op een andere plek? Rinus de Jong: “Zeker. In Dedemsvaart is men
ook al van start gegaan. Als je je alleen maar afvraagt hoe je het moet doen, dan
richt je je al snel op waarom het niet kan. Maar als je de instelling hebt dat je het
gewoon gaat doen, ga je op zoek naar wat mogelijk is. Dan kan er heel veel in
termen van passend onderwijs. En dan moet je niet bang zijn je neus te stoten en
ook niet teveel van tevoren vastleggen. Je moet stevig in je schoenen staan. We
hebben stevige argumenten en die gebruiken we ook. Het kost de maatschappij geen cent meer. Kinderen doen meer vaardigheden op dan in het ZMLK.
Maar Den Haag vraagt ondertussen alleen maar om bewijzen van de cognitieve
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resultaten. En ja, we kennen ook de projecten die niet geslaagd zijn, ondanks
de hartstochtelijke inzet van ouders.” Een grote hobbel blijft dat de wet scholen
voor voortgezet onderwijs niet toestaat leerlingen aan te nemen die geen reële
kans maken een diploma te halen. Marion: “We hopen vurig dat er een wetswijziging komt, waarin die regeling vervalt. Dat zou een erkenning betekenen van
de meerwaarde die deze vorm van integratie van leerlingen met een beperking
in het onderwijs heeft.”
“De samenleving moet de kans krijgen om te leren met deze mensen om te
gaan. En op jonge leeftijd gaat dat heel gemakkelijk en vanzelfsprekend.” (Dini
Osinski)

Over de samenwerking met het speciale onderwijs zegt Henk Smeets: “Je hebt
elkaar nodig, kunt niet zonder de expertise van een speciale school. Het gaat
immers om Cluster 3-leerlingen. In dit project zijn twee verschillende culturen
bij elkaar gekomen. Natuurlijk
hadden we aan het begin vragen en twijfels, maar we zijn erin
gestapt met het idee dat we er wat
van wilden leren. En uiteindelijk
zijn we ook veranderd in ons denken. Alle partijen hebben ervan
geleerd. Dat is dan ook onze
boodschap: ga samen op ontdekkingsreis, alleen dan ontdek je
al je mogelijkheden.” Die gezamenlijke ontdekkingsreis bestaat
onder andere uit veel experimenteren, uitgebreid reflecteren op
de ervaringen en op basis daarvan je werkwijze verbeteren. Het
is een continu proces, dat vraagt
om veel communicatie, wederzijds begrip en het durven delen
van opgedane kennis, ook als je
dat wellicht kwetsbaar maakt.
Vol overgave aan het werk: een voorbeeld voor de
reguliere leerling.
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Zonder ‘geven’ kan er immers geen ‘nemen’ zijn.
Creativiteit is in alle aspecten van het proces een belangrijke kwaliteit. Voor de
organisatorische kant betekent dat bijvoorbeeld ‘out of the box’ onderzoeken
welke subsidiemogelijkheden er zijn, waarbij je niet alleen naar potjes voor
onderwijsprojecten moet kijken. Het betekent ook het durven omgooien van de
indeling van je schoolgebouw. Voor de inhoudelijke kant betekent het voortdurend met een frisse blik kijken naar nieuwe mogelijkheden voor integratie van
leerlingen met en zonder beperking en het uitproberen van nieuwe programmaonderdelen om je leerlingen de best denkbare ontwikkelingsmogelijkheden te
bieden.
Integreren doe je niet alleen. Het creëren van mogelijkheden om kinderen te
laten integreren doe je niet alleen. In het verhaal van de Blauwe Bloem zit - om
in onderwijstermen te spreken - wat dat betreft een wijze les: als je weet voor
wie je het doet (alle betrokken kinderen en uiteindelijk ook de samenleving)
geeft dat de energie samen te werken aan echte integratie.
Het Novalis College en de Mgr. Bekkersschool hopen dat deze uitgave u en uw
school inspireert om het avontuur aan te gaan. De betrokkenen staan u graag te
woord als u meer wilt weten of van gedachten wilt wisselen.
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Meer weten?

Novalis College
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
telefoon: (040) 296 93 10
e-mail: post@novalis.nl
www.novalis.nl
Correspondentieadres
Postbus 1073
5602 BB Eindhoven
Mgr. Bekkersschool
Jacob Oppenheimstraat 1
5662 HG Eindhoven
telefoon: (040) 251 58 59
e-mail: administratie@mbseindhoven.nl
www.mbseindhoven.nl
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE)
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
telefoon (040) 216 38 50
secretariaat@ssoe.nl
www.ssoe.nl
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Overige internetadressen
Heimdal: www.heimdal.nl
Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders: www.nvaz.nl
Gewoon Anders: www.gewoonanders.nl
Vereniging van Vrije Scholen: www.vrijescholen.nl
Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl
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In het reguliere basisonderwijs zijn vele voorbeelden van geslaagde
integratie van leerlingen met een beperking. In het voortgezet onderwijs
was dat tot voor kort nog niet het geval. Dat veranderde in 2005, toen bij
het Novalis College in Eindhoven - een vrijeschool voor vmbo-t, havo en
vwo - een integratieklas van start ging: De Blauwe Bloem. In de klas zitten
leerlingen met autisme of het syndroom van Down.
In deze uitgave maakt u kennis met deze leerlingen en alle betrokkenen
bij deze bijzondere integratieklas.

Het groep-in-school-model in de praktijk:
integratieklas De Blauwe Bloem

“Een verschil met andere klassen? Wij bewegen meer. En wij voelen meer.
Wij zijn ook rustiger en serieuzer. Als het onrustig is in de klas, vind ik dat
irritant. In de andere klassen wordt meer geplaagd dan bij ons. Eigenlijk
zijn wij normaler.” (Martijn Smulders)

Erno Mijland

Erno Mijland

Reeks Ervaringsdeskundigen & Professionals, deel 4

Integreren doe je
niet alleen

