DE ROOS EN NARCIS QUERIDO WORDEN SAMEN INCLUSIEF: DE VINDPLAATS
Vanaf augustus 2022 vormen OBS de Roos en de Narcis Querido samen het nieuwe De Vindplaats.
Een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dat 50 weken per jaar van 07:00
tot 19:00 uur geopend is. Basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse
opvang onder een dak. Twee scholen worden één. Samen inclusief. Gert Geertsma (directeur
van De Roos) en Talisa Klaver (ib’er van Narcis Querido) vertellen over het traject naar dit nieuwe
concept. Wat betekent ‘inclusief’ eigenlijk voor hen? ‘Je zou kunnen zeggen dat ieder kind
bijzonder is. Dat is wat ons betreft juist normaal.’
Door Danielle Drenthen

‘We moeten niet het kind in het systeem passen,
maar het systeem om het kind bouwen’
Wat willen jullie bereiken met het

gaan ervan uit dat ieder kind eigenaar is

oprichten van de Vindplaats?

van zijn of haar ontwikkeling.’

Gert: ‘Uitgangspunt van de Vindplaats
Jullie werken hiermee toe naar een

zich maximaal te ontplooien. Dat is

inclusieve school. Wat betekent

natuurlijk makkelijk gezegd en daarin

‘inclusief’ voor jou? Hoe zie je dat

onderscheiden we ons niet van heel

terug in de school?

veel andere scholen. We zijn er ons van

Gert: ‘Omdat ieder kind zijn eigen

bewust dat we om deze ambitie waar te

ontwikkeling maakt en zich maximaal

kunnen het systeem ingrijpend moeten

mag en kan ontplooien is er ruimte

wijzigen. Kort gezegd - en daar doe ik

voor ‘alle’ kinderen. Of het kind nu extra

Gert Geertsma

veel leerkrachten mee te kort - moeten

ondersteuning of extra uitdaging nodig

- Directeur De Roos

we niet het kind in het systeem passen,

heeft, veel moet bewegen of behoefte

maar het systeem om het kind bouwen.

heeft aan weinig prikkels. Inclusief

In feite komt het erop neer dat ieder

onderwijs is voor mij dus onderwijs dat

kind zijn eigen unieke ontwikkelpad gaat

zich organiseert om het kind.’

‘We willen het vooral voor
ieder kind ‘gewoon’ laten zijn.’
1
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Talisa: ‘Inclusief betekent voor mij
dat wij onderwijs kunnen bieden aan

‘Ik wil graag met alle
betrokkenen kijken hoe we
ieder kind uit de buurt een
passende plek bij ons op school
kunnen geven.’

alle kinderen uit de buurt. Kinderen
worden niet per definitie uitgesloten
van de school die bij hun in de buurt
staat, vanwege bijvoorbeeld fysieke
of cognitieve beperkingen. Bij een
inclusieve school wordt er juist gekeken
naar de mogelijkheden en niet naar de
onmogelijkheden. Ik wil graag met alle
betrokkenen kijken hoe we ieder kind

Talisa Klaver

uit de buurt een passende plek bij ons

- ib’er Narcis Querido

op school kunnen geven.’
Gert: ‘Waar het om gaat is dat we
plaats bieden aan alle kinderen uit de

Maar we willen het nogmaals vooral

Uiteraard zitten er ook grenzen aan

buurt om ook voor kinderen met extra

voor ieder kind ‘gewoon’ laten zijn. We

wat een inclusieve school kan bieden

ondersteuningsbehoeften thuisnabij

gaan sowieso niet van niet-inclusief

voor het kind. Dit nemen wij op in het

onderwijs en opvang te kunnen bieden.

naar inclusief, maar naar een grotere

schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Je zou kunnen zeggen dat ieder kind

mate van inclusiviteit, omdat we meer

van de Vindplaats. Per individueel kind

bijzonder is. Dat is wat ons betreft

en betere faciliteiten hebben om

wegen we af wat de beste vorm van

juist normaal. Ik zou dan zelf de term

kinderen te kunnen ondersteunen

onderwijs voor het kind is. Hier nemen

inclusief ook niet willen gebruiken

en gewoon in de groep te laten

we ouders in mee.’

omdat je dan stigmatiseert, kinderen

functioneren.’
Hoe ziet jullie samenwerking met

rugnummers geeft, terwijl je als school
of kindcentrum een afspiegeling wilt

Hoe neem je ouders mee naar dit

andere scholen en partners in de

zijn van de buurt waarvan je deel

nieuwe concept?

buurt eruit? Hoe willen jullie die

uitmaakt. We willen dat kinderen niet

Gert: ‘We hebben een klankbordgroep

vormgeven?

buitengesloten worden, maar ondanks

van ouders van beide scholen die

Talisa: ‘Waar de grenzen liggen bij ons

of juist dankzij hun eigenheid deel

we meenemen, de MR-en van beide

op school, zullen er mogelijkheden

uitmaken van de gemeenschap.’

scholen hebben unaniem met de visie

liggen bij SO- of SBO-scholen in de

ingestemd en we informeren ouders

buurt. Door met elkaar samen te

Er wordt een mooi nieuw gebouw

via de maandelijkse nieuwsbrief.’

werken kan er gemakkelijk uitwisseling

gebouwd. Wat is er speciaal aan het

Talisa: ‘Daarnaast kijken we met

plaatsvinden. Daarnaast zullen

gebouw?

nieuwe ouders uit de buurt,

SO- of SBO-scholen soms kinderen

Talisa: ‘Het gebouw zal alle faciliteiten

waarvan hun kind specifieke

hebben die zich weer beter kunnen

hebben die nodig zijn voor een

ondersteuningsbehoeften heeft -

ontwikkelen op de Vindplaats. En kan

inclusieve school. Denk hierbij

fysiek, psychisch of cognitief - naar de

daardoor een kind de overstap maken

bijvoorbeeld aan een lift of ruimtes

mogelijkheden bij ons op school. We

naar een andere school.‘

voor fysiotherapie, logopedie en

kijken uitgebreid naar wat het kind

Gert: ‘We werken samen met

speltherapie.’

nodig heeft en in welke omgeving hij

de stichtingen STWT, Orion en

Gert: ‘Het ontwerp van het gebouw

of zij zich het beste kan ontwikkelen.

Kolom om te komen tot een

biedt dus ruimte voor kinderen met
allerlei verschillende (ondersteunings-)
behoeften en kwaliteiten. Denk aan
een moestuin en plantenkas op het
dak, een muziek- en danslokaal, een
technieklokaal, ateliers met ‘artists in
residence’, een theaterzaal, binnen
zandbak, snoezelruimte, kookstudio
en veel ruimte voor kinderen om
even stilte kunnen werken. Daarnaast
hebben we ruimtes voor speltherapie
en hulpverleners en professionals.
Misschien kun je daaruit het inclusieve
- voor alle kinderen - karakter uitlezen.
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laagdrempelige uitwisseling van
kinderen en voor kennis en kunde
over kinderen met specialistische
ondersteuningsbehoeften. We moeten
dit natuurlijk nog verder uitwerken,
maar alle betrokkenen werken
enthousiast mee om onze aanpak
succesvol te maken. Daar zijn we erg
blij mee.
Ook hebben al in een vroeg
stadium overlegd met het
samenwerkingsverband. Die
overleggen waren erg constructief. Van
meet af aan gaven zij aan dat ze graag
mee wilden denken over het concept,
mee wilden werken en zoeken naar
wegen om dit ook financieel te kunnen
ondersteunen. Dat heeft ons echt
geholpen.’
Wat gaan de kinderen van jullie
scholen merken van de ‘transitie’
naar een inclusieve school?
Talisa: ‘Eigenlijk willen wij dat de
kinderen zo weinig mogelijk merken
van de overgang naar een inclusieve
school. Het moet een natuurlijk verloop
hebben.
Wij zullen als team meer expertise
krijgen om alle leerlingen uit de buurt
een passende plek te kunnen bieden.
Door scholing van het huidige team
en uitbreiding van het team met
specialisten. Daarnaast halen wij de
middelen in de school om de kinderen
met een extra ondersteuningsbehoefte
te kunnen helpen.
Voor andere kinderen zal het zo min
mogelijk zichtbaar zijn dat er kinderen
in hun groep zitten met een extra

‘We willen dat kinderen
ondanks of juist dankzij hun
eigenheid deel uitmaken van de
gemeenschap.’

ondersteuningsbehoefte. De kinderen
met extra ondersteuningsbehoeften
‘mengen’ met de andere kinderen
uit de groep. Hier wordt tussen de
kinderen onderling geen focus op
gelegd, of als ‘anders’ gezien.’
Gert: ‘We bieden op de Vindplaats
ruimte aan ‘alle’ kinderen uit de buurt.’
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