
Antoinette, moeder van Karine: 
“Als ouder kies ik voor mijn dochter voor een zo normaal mogelijke (leer)omgeving. 
Wel de veiligheid van de Blauwe Bloemklas, maar ook kunnen integreren binnen het Novalis College. 
Karine kan zich optrekken aan de reguliere leerlingen van het Novalis en de reguliere leerlingen ervaren dat er ook 
kinderen zijn die op een andere manier leren. Misschien kan mijn dochter niet rekenen, maar zij heeft veel andere 
kwaliteiten. En dat vinden de leerlingen van het Novalis College dan weer bewonderenswaardig.”

“In het begin was het best lastig om 
contact te krijgen met Shannon, maar nu hebben 
we een hele speciale band. Buiten school spreken we ook 
wel eens af om samen naar de bioscoop te gaan.” De integratie gaat 
dus ook buiten school nog verder. Naomi: “Het contact met Shannon 
heeft mij geleerd dat het helemaal niet moeilijk is om met jongeren 
met een beperking om te gaanmet een beperking om te gaan. Het gaat eigenlijk vanzelf.”

Rechts: Naomi, Buddy

Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit 
jongeren met een verstandelijke beperking in 
de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Zij krijgen in een 
eigen leslokaal onderwijs op het Novalis 
College en volgen wekelijks integratielessen in 
het reguliere programma van deze school. 

Wederzijdse acceptatie. 
Dat leren de leerlingen van het Novalis College en de 
leerlingen van de  Blauwe Bloem binnen één school.

Ernest, leerkracht Blauwe Bloem:
DeDe integratielessen zorgen ervoor dat de Blauwe Bloem leerling net iets meer 
geprikkeld wordt tot bijvoorbeeld spraak, zelfstandigheid of sociale vaardigheden 
dan in hun eigen vertrouwde Blauwe Bloemklas. Een leermoment, waar zeker 
ook hun zelfvertrouwen van groeit. Integratielessen zijn gelijkwaardig. Ook de 
Novalis leerling leert van de Blauwe Bloemleerling. Wederzijdse acceptatie. Dat 
is belangrijk in onze maatschappij. Dat leren de leerlingen van het Novalis en De 
Blauwe Bloem hier al: binnen één school.”

IkIk kwam als verlegen meisje 
binnen en ben nu - vijf jaar 
later -  veel zelfverzekerder. 
Ik heb in ieder geval op het 
Novalis College geleerd om 
contacten te leggen. 
Contacten binnen mijn 
eigeneigen klas van De Blauwe 
Bloem, maar ook tijdens de 
integratielessen. 

Tijdens euritmie, gymnastiek en dramalessen 
krijg ik les in een ‘gewone’ klas. Ik ga graag 
zoveel mogelijk om met ‘normale’ mensen, 
omdat dat ook de mensen zijn die ik tijdens 
mijn stage en straks in mijn verdere leven 
tegenkom.”

Kiki, leerling van 
De Blauwe Bloem


