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morgen begint vandaag!
Een kind ziet een kind als een kind. Speelt en praat ermee. Doet zoals een kind
met een kind doet. Waarom doen wij als volwassenen dan zo moeilijk als het om
onderwijs aan een kind gaat? Waarom is het nog steeds zo lastig om een kind met
downsyndroom -of welke beperking ook- op een reguliere school te plaatsen? Terwijl
er zoveel voorbeelden zijn van kinderen met downsyndroom die heel goed gedijen
in het reguliere onderwijs. Zou het helpen de schroom te overwinnen wanneer
leerkrachten hun ervaringen aan leerkrachten vertellen?
Vanuit die insteek is deze gids van de VIM ontstaan. We willen duidelijke, heldere
én inspirerende informatie geven over de onderwijsvraag van een leerling met
downsyndroom. Aan de hand van een aantal interviews met zeer enthousiaste en
gedreven leerkrachten wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de dagelijkse
praktijk. Deze verhalen laten zien dat kinderen met downsyndroom heel goed in staat
zijn om regulier onderwijs te volgen. Daarnaast is de gids een bron van informatie met
veel nuttige adressen en een stappenplan. Kortom een heldere gids ter inspiratie en
ondersteuning.
Hebben we hiermee het ei van Columbus? Zijn wij anno 2008 in staat te kiezen voor
het kind? Hoe het ook gebekt is? Laten we eerlijk zijn, er zal nog heel wat lobbywerk
te verrichten zijn. Maar als VIM dragen wij daar graag ons steentje aan bij. Praktisch en
gericht op het kind met downsyndroom. Waar nodig in samenwerking met anderen.
Soms kritisch, soms lovend. Voor ons is onderwijs het vehikel om te komen tot een
inclusieve maatschappij. Morgen begint vandaag. Met deze gids kan vandaag al aan
morgen gewerkt worden.
Dank aan alle ouders, leerkrachten en anderen die betrokken zijn geweest bij het
tot stand komen van deze gids en die samen met ons willen werken aan een mooie
toekomst voor het kind met downsyndroom op school.
Het bestuur van de VIM,
Mart van den Berg, Hilde de Haan, Keturah van Slegtenhorst, Marinka van der Valk
Mirjam Kleijweg en Katherina Casse
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vim:

kleine vereniging,
grote betrokkenheid
De VIM is een vereniging voor en van
ouders, leerkrachten en iedereen die
zich betrokken voelt bij de integratie
van kinderen met downsyndroom in
de reguliere kinderopvang en het
onderwijs.

‘jij hebt toch de droom van down?’
Kinderen met downsyndroom zijn even ondeugend, vertederend, lief en
eigenwijs als alle andere kinderen. Er is echter één groot verschil; ze hebben
een ‘extra’ chromosoom. Chromosomen zitten in alle lichaamscellen en zijn de
dragers van erfelijke eigenschappen. Er zijn 23 chromosomenparen. Normaal
gesproken heeft elke cel twee exemplaren van ieder chromosoom. Mensen met
downsyndroom hebben echter drie exemplaren van chromosoom 21. En deze
ene chromosoom zorgt voor een verandering van elke cel.
AANGEBOREN Downsyndroom is een

ONDERWIJS Jaarlijks zijn zo’n 2400 kinderen

aangeboren aandoening. Jaarlijks worden er in
Nederland zo’n 200 kinderen met het syndroom
van Down geboren. Deze kinderen hebben vaak
de nodige lichamelijke problemen. Veel van hen
worden geboren met hartafwijkingen die vaak
goed operatief te behandelen zijn. Daarnaast
hebben ze een lichte tot ernstige verstandelijke
beperking en een aantal herkenbare uiterlijke
kenmerken.

met het syndroom van Down leerplichtig. In
Nederland meldt ongeveer 60 procent van deze
leerlingen zich op een reguliere school. De
ervaring leert dat integratie waardevol is voor
alle leerlingen en een goede kans van slagen
heeft. Belangrijk hierbij is dat de omgeving er
in gelooft en kennis heeft over leerlingen met
downsyndroom en hun mogelijkheden.

ONTWIKKELING EN MOGELIJKHEDEN

Kinderen met downsyndroom ontwikkelen zich
trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk
als verstandelijk. Hierdoor ontstaat vaak een
discrepantie tussen leeftijd en gedrag. Een kind
met downsyndroom reageert anders omdat het
denkvermogen beperkt of vertraagd is. Sommige
situaties kan het kind niet snel overzien. Gevolg
is dat het kind verkeerde of andere conclusies
trekt. Maar net als bij andere kinderen is ook
hier een grote variatie. Naast aanleg zijn vooral
de mogelijkheden die aangeboden worden
essentieel voor de manier waarop het kind zich
ontwikkelt.

DE DROOM VAN DOWN Ooit zei een vriendje
van Dewi, toen allebei vijf jaar, ‘Dewi heeft de
droom van Down.’ Eigenlijk kan het niet mooier
gezegd worden. De droom van mensen met
downsyndroom is dat zij gewoon willen leven.
Net als ieder ander. Het deelnemen aan het
reguliere basisonderwijs is een belangrijke stap in
die richting.

INCLUSIE De VIM is in 1986

opgericht en ziet integratie op
school als een opstap voor een
inclusieve samenleving. Een
samenleving waarin participatie
van mensen met downsyndroom
vanzelfsprekend is. De VIM
informeert, adviseert en stimuleert
het onderwijs voor kinderen met
downsyndroom. Daarbij staat voorop
dat kinderen met downsyndroom
naar een ‘gewone’ basisschool
gaan. In de afgelopen twintig
jaar zijn er steeds meer kinderen
met downsyndroom die hun
basisschooltijd succesvol afsluiten in
het reguliere onderwijs. De laatste
jaren groeit ook het aantal kinderen
dat deelneemt aan het regulier
voortgezet onderwijs.
ACTIVITEITEN De VIM is een kleine
vereniging, die bewust werkt met
vrijwilligers. Dat geeft ﬂexibiliteit
en onafhankelijkheid. Daarnaast
werkt de VIM samen met vele
professionele organisaties die vanuit
een vergelijkbare visie werken.
Door de samenwerking met het
Seminarium voor Orthopedagogiek
is de VIM in staat succesvolle
studiedagen te organiseren voor het
onderwijsveld én voor de ouders.
Daarnaast ondersteunt de VIM
uitgaven die inclusie bevorderen,
maakt zij deel uit van een landelijke
helpdesk en voert ze een politieke
lobby. Tot slot onderhoudt de VIM
een informatieve website en geeft
ze een aantal keren per jaar het
verenigingsblad VIMfo uit.
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de lessen van
dewi
Voor ieder kind is het
spannend om naar de
basisschool te gaan. Nieuwe
kinderen, een nieuw gebouw
en een nieuwe juf. Enorm
veel veranderingen!

‘Heen-en-weer’schriftje: communicatiemiddel tussen
ouders, leerkracht en school.
Intern Begeleider (IB): binnen de school
verantwoordelijk voor het gehele traject tussen
ouders, school en instanties van buiten.
Ambulant Begeleider (AB): heeft veel ervaring in het
begeleiden van zorgleerlingen en kan leerkrachten
en IB-ers begeleiden in het zoeken naar de juiste
onderwijsbehoeften van een kind.
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de tas en het haakje
De juffen hebben regelmatig contact
met de ambulant begeleider. Zij
houdt het handelingsplan goed
in de gaten. Ze observeert Dewi
regelmatig in de groep en geeft dan
tips. ‘Heel nuttig’, zegt Nathalie, ‘we
hebben geleerd dat we goed naar
het gedrag van Dewi moeten kijken.’
Een mooi voorbeeld is de tas die van
het haakje gehaald moet worden.
Ans: ‘Het lukte Dewi niet. Toen ik
Dewi goed observeerde, ontdekte
ik dat ze te klein was en niet bij het
haakje kon. Nu hangt het haakje
lager en weet ze dat je niet aan een
tas moet trekken. Ze moet de tas
eerst omhoog duwen en dan pas
van het haakje afhalen.’

TIPS:
1. Het is ontzettend belangrijk om het

ok voor Dewi van Slegtenhorst (6) was
het spannend om naar de basisschool
te gaan. Dewi heeft het syndroom van
Down, maar dat was voor de Montessorischool in
Houten op zich geen belemmering. ‘Of een kind
op onze school geplaatst kan worden, hangt van
een aantal factoren af’, vertellen Ans en Nathalie.
‘Natuurlijk kijken we naar het kind zelf, maar even
belangrijk is de samenstelling van de groep. Hoe
zelfstandig is de groep? Kan de groep het aan?’

praktische dingen moet Dewi leren. Nathalie:
‘Hoe stop je iets in een doosje? Daar moet veel
voor geoefend worden. Net zoals het pakken
van een werkje. Dat zijn veel handelingen; keuze
maken, pakken, op tafel leggen, werkje maken,
opruimen, naar de goede kast terugbrengen én
weer terug op je plaats gaan zitten. Dit leert Dewi
in heel kleine stapjes. Nu gaat het goed, maar
het eerste jaar kon Dewi echt een spoor in de klas
achterlaten. Je wist precies wat ze gedaan had!’

DE KRING Ans en Nathalie hebben samen

COMMUNICEREN Ans en Nathalie houden zich

een duobaan en zijn de ervaren leerkrachten
van Dewi. Ze hebben al eerder een kind met
downsyndroom in de groep gehad. Dewi zit nu in
het tweede kleuterjaar en leert enorm veel. ‘Voor
Dewi is het lastig om stil te zitten in de kring.
Toch moet ze dat leren’, vertelt Ans. ‘In het begin
mocht ze op schoot, daarna ging ze naast de juf
zitten en nu levert ze ook een bijdrage. Dat doet
ze aan de hand van het ‘heen-en-weer’schriftje.’

ook bezig met de sociale vaardigheden van Dewi.
Ans: ‘Communiceren was in het begin lastig.
Dewi moest, nog meer dan andere kleuters, leren
dat je niet direct fysiek gedrag moet gebruiken.
We hebben Dewi geleerd dat je ook dingen kunt
vragen. Niet iemand een duw geven omdat je
er langs wilt, maar even de vraag stellen of je er
langs mag. Ik geniet ervan als Dewi merkt dat dit
werkt.’

SAMENWERKEN Dewi is bij alle activiteiten

KLEINE STAPJES Ans: ‘Dewi is een kind dat

betrokken. De klasgenootjes helpen haar graag.
Nathalie geeft een voorbeeld. ‘Laatst liet ik de
kleur blauw zien. Ze mochten dingen in de klas
opnoemen die blauw waren. Ze pakten een
voorwerp en lieten deze in de kring zien. Voor
Dewi een lastige en gecompliceerde opdracht.
Eerst moet ze de kleur herkennen en benoemen,
vervolgens moet ze op zoek naar een blauw
voorwerp. Uiteindelijk moet ze weer terug in de
kring. Dewi doet dit samen met een ander kind.’

extra aandacht vraagt. Ze loopt bijvoorbeeld
nogal makkelijk weg. Daar hebben we een
oplossing voor. Ze mag in de gang tot de gouden
streep lopen en niet verder. Na veel oefenen
lukt het om deze afspraak met haar te maken.
Je ontwikkelt een soort extra tentakels en bent
altijd alert op haar gedrag. Dit mag nooit ten
koste gaan van de hele groep. Dat is soms even
zoeken.’ Dewi blijft hen verrassen. De juffen
vinden voor elk ogenschijnlijk probleem een
oplossing. ‘Soms begrijpt Dewi het allerkleinste
stapje niet. Het is een enorme uitdaging om te
onderzoeken hoe je dat stapje nog kleiner kan
maken. Dat lukt altijd. Je raakt getraind in het
vereenvoudigen van de dingen die je kinderen
wilt aanleren. Dat is niet alleen waardevol voor
Dewi, maar ook voor de andere kinderen.’

kind goed te observeren én te kijken
naar het gedrag. De handelingen die het

VEEL OEFENEN De intern begeleider (IB)

kind verricht en het gedrag bieden veel

komt iedere dag een halfuurtje met Dewi werken.
Dit gebeurt in de groep, zodat ze niet uit haar
vertrouwde omgeving hoeft. De IB-er werkt
vooral aan cognitieve vaardigheden. In kleine
stappen biedt ze de lessen aan. Ze leert Dewi
letters met behulp van klankgebaren. Maar ook

informatie. Vaak zie je dan waarom iets
wel of juist niet lukt.
2. Bied het leren in kleine stapjes aan.
Zijn ze te groot, verklein de stapjes. De
AB-er kan hierbij helpen.
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menno is
gewoon menno
6

Juf Erica Geers is ontzettend blij met Menno. ‘Een aanwinst in de groep.
We zijn nu al een aantal jaren bij elkaar en de kinderen accepteren Menno
volledig. Natuurlijk hebben we in de groep uitgebreid gesproken over
anders zijn.’

enno (10) zit in het vijfde jaar van
de Jan Vermeerschool in Delft,
een openbare Montessorischool.
Hier blijven de kinderen een aantal jaren bij
elkaar. ‘Het Montessori-onderwijs is ideaal
voor Menno. Ieder kind volgt een eigen
ontwikkelingslijn, dus Menno is hierin niet anders.
Hij zit nu in de middenbouw en voelt zich op zijn
plek. Eigenlijk zou hij dit jaar naar de bovenbouw
gaan, maar de stap was te groot. Dus hebben
we, in samenspraak met de ouders, besloten om
hem een wenperiode van een jaar te gunnen.
Dit bouwen we langzaam op; eerst een dag en
uiteindelijk drie dagen in de week. Op deze
manier kan hij rustig wennen aan een nieuwe
leerkracht, nieuwe kinderen, nieuwe omgeving en
nieuwe materialen.’

Handelingsplan: een plan waarin de
doelstellingen van het onderwijs aan
de leerling met een beperking worden
vastgelegd. Dit plan wordt opgesteld
met alle betrokkenen en moet door de
ouders goedgekeurd zijn.
Persoonsgebonden budget: een
geldbedrag waarmee mensen zelf
zorg en begeleiding kunnen inkopen.
Zorgverlener en begeleiding mogen
zelf uitgezocht worden.
Praatplaten: ideaal om bijvoorbeeld
over seizoenen en dagen te praten.
Doos vol gevoelens: lesmateriaal
waarmee kinderen spelenderwijs
gevoelens leren herkennen, begrijpen
en uiten. Het beheersen van de
basisgevoelens blij, bang, boos,

VRIENDSCHAP ‘De bovenbouw reageert

verdrietig geeft jonge kinderen

goed, alhoewel de gebrekkige spraak van
Menno wel wat moeilijkheden oplevert. En
wat het spelen met kinderen betreft is er een
groot verschil. De bovenbouwers sluiten wat
betreft leeftijd wel aan bij Menno, maar niet wat
betreft interessegebieden. In de middenbouw
heeft Menno echte, pure vriendschappen. In de
bovenbouw merk je dat de klasgenoten meer een
verzorgende rol op zich nemen. Het zal lastiger
zijn om hier echte vriendschappen uit voort te
laten komen.’

een eerste houvast voor een rijk
emotioneel leven.
Splitsbakje: hiermee leren kinderen
getallen tot 10 of 20 vlot en juist te
splitsen.
Honderdbord: een bord met honderd
vierkanten, waarop ﬁches met de
cijfers 1 tot en met 100 in goede
volgorde gelegd kunnen worden.

EIGEN WEBSITE ‘Ik heb een intensief contact
met de ouders. Er is veel e-mailcontact en op
maandag neemt Menno vaak foto’s mee van het
afgelopen weekend. Op die manier kan hij goed
uitleggen wat hij gedaan heeft. Menno heeft
ook een eigen site. Dat is voor de kinderen uit
de groep enorm leuk. Toen Menno enige tijd
geleden een poosje niet op school was, konden
we via zijn site goed contact houden.’
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‘Ik heb een bril, maar ben daarom toch
niet anders? Dat soort gesprekken zijn in
de groep heel belangrijk.’

de schooldag van Menno
8.30 uur - de dag begint voor Menno
net als voor alle andere kinderen gewoon
in de groep.
9.00 uur - samen met Marga, de vaste
begeleidster van Menno, gaat hij aan de
slag. Naast het aanleren van reken-,
lees- en schrijfvaardigheden worden ook
de sociaal-emotionele vaardigheden
getraind. Marga en Menno hebben veel
gewerkt met de Doos vol gevoelens en
praatplaten.
10.00 uur - Menno komt terug in de klas
en gaat met de andere kinderen eten.
10.15 uur - buitenspelen.
10.45 uur - iedereen is terug in de klas
en heeft de vrijheid om een eigen werkje
te pakken. Menno weet precies wat hij
wil en is heel zelfstandig. Vaak gaat hij

EXTRA BEGELEIDING ‘Aan het begin van het

TIPS VAN DERDEN ‘Natuurlijk loop ik soms vast

jaar maken we een handelingsplan. Dit doen
we samen met zijn ouders. Hierin beschrijven we
wat we komend jaar met Menno willen bereiken.
Punten die we niet halen, nemen we mee naar
het jaar daarop. Om Menno goed te laten
functioneren is er veel extra begeleiding. Vanuit
school is er een speciale kracht aangesteld. Zij
werkt iedere dag met Menno. Samen met haar
bespreek ik de vorderingen en bekijken we hoe
we Menno optimaal kunnen laten functioneren.
Maar het belangrijkste blijft dat hij lekker in
zijn vel zit! Daarnaast heb ik eens in de twee
maanden contact met iemand uit het speciaal
onderwijs. Ook is er vanuit school nog een
intern begeleider. Zij is vooral de coördinator,
ze beheert het rugzakje / Leerlinggebonden
Financiering (LGF) en houdt alle gegevens bij.
En dan is er nog een ambulant begeleider, die
iedere vrijdag met Menno werkt aan ruimtelijke
oriëntatie.’

en weet ik het ook even niet meer. Het schrijven
is bijvoorbeeld een lastige bezigheid. Gelukkig
mocht ik een keer mee naar de fysiotherapeut. Zij
gaf me enorm veel tips, waar ik verder mee kon.
Ook met de logopedist heb ik contact. Een ander
probleem is dat Menno een enorme kuskont
is. Daar hebben we duidelijke afspraken over
moeten maken. Natuurlijk probeert hij toch af en
toe stiekem een kusje op mijn hand te geven. Ik
zie dat dan maar als ondeugend gedrag, net als
bij ieder ander kind.’
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schrijven of pakt hij het splitsbakje. Ook
het honderdbord is favoriet.
12.00 uur - 13.00 uur - alle kinderen
blijven over en voor Menno is er een
aparte overblijfkracht. Dit hebben de
ouders van Menno zelf geregeld uit het
Persoonsgebonden budget (PGB) van
Menno en gaat geheel buiten school om.
13.00 uur - tot einde schooldag - weer
is er veel vrijheid om een eigen werkje te
pakken of te lezen. Voor Menno zijn er
extra computerlessen aangeschaft.
Daarnaast vindt hij gym erg leuk.

AANWINST ‘De klasgenoten van Menno leren

Wekelijks heeft hij één uur kunstzinnige

al op heel jonge leeftijd dat anders zijn niet
betekent dat je geen contact kunt hebben.
Het gaat allemaal heel natuurlijk. Ik ben ervan
overtuigd dat de kinderen uit de groep veel
makkelijker iemand met een beperking als een
gewoon mens zullen behandelen. En dat kun je
niet vroeg genoeg leren!’

therapie (onder schooltijd). Op vrijdagmiddag verlaat Menno wat eerder de
klas om naar logopedie te gaan.

letters leren
met eva

Scholen schaffen vaak speciale
onderwijsmaterialen aan voor kinderen
met downsyndroom. Klasgenoten kunnen
hier enorm veel proﬁjt van hebben, vertelt
Jetty Mulder.
Jetty is de juf van Eva (8) en werkt op
de Delteykschool in Werkhoven. ‘Ik
gebruikte de klankgebaren om Eva
letters te leren, maar merkte al snel dat
de andere kinderen dit heel interessant
vonden. Prima! Het werkt ondersteunend.
De kinderen maken de gebaren stil voor
zichzelf, als ze bijvoorbeeld twijfelen of
je een woord met een ‘v’ of een ‘f’ moet
schrijven.’
‘Een ander praktisch voorbeeld is de
TimeTimer. Deze klok heb ik speciaal
voor Eva aangeschaft om het zelfstandig
werken te ondersteunen. Hij geeft in
rood aan hoeveel tijd je hebt voor een
bepaalde taak. Ik stel hem bijvoorbeeld
in op tien minuten. Met het verstrijken
van de tijd wordt het rode vakje steeds
kleiner. Uiteindelijk er is er helemaal geen
rood meer te zien en is de tijd voorbij. Ik
gebruik hem nu voor de hele groep. Het
werkt heel prettig.’
‘Maatwerk’ is mooi rekenmateriaal
voor Eva. Maar het is tegelijkertijd ook
prachtig remediërend rekenmateriaal
voor andere rekenzwakke kinderen.
Andere voorbeelden zijn voelletters, grote
dobbelstenen en speelmateriaal voor
buiten, zoals skilatten.’
(het hele interview met Jetty Mulder is te
downloaden. Ga naar www.vim-online.nl en
dan naar het kopje ‘praktijk’)
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De meeste scholen hebben nog nooit de vraag gehad of een kind met
downsyndroom welkom is. Een gedegen onderzoek zal daarom vaak nodig
zijn. Een stappenplan kan hierbij helpen.

stappenplan
stap 1:

b

de voorbereiding
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
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Bezoek voorbeeldscholen die ervaring hebben
met kinderen met downsyndroom (adressen zijn
op te vragen via de VIM).
Vraag of de IB-er van school mag kijken op
de peuterspeelzaal en praat met leidsters. Zij
kunnen vaak nuttige informatie geven.
Verzamel, in overleg met de ouders, informatie
over het kind. Doe navraag bij fysiotherapeut,
logopedist e.a.
Streef ernaar dat het hele team achter de
komst van het kind staat. Bespreek zaken als
begeleiding, niveau, medische situatie en wat te
doen als het kind nog niet zindelijk is.
Zorg ervoor dat de verwachtingen van de ouders
ten aanzien van de school duidelijk en helder
zijn. Maak ook helder wat de verwachtingen van
de school zijn richting de ouders.
Neem contact op met de VIM via vimmail@vimonline.nl voor praktische en heldere informatietips.
Zoek contact met het Regionaal Expertise
Centrum (REC). Zij bieden professionele
begeleiding, waaronder een AB-er. Vraag of
deze in het teamoverleg voorlichting wil geven.
Adviseer ouders de rugzak aan te vragen.
Nadat de ouders positief bericht hebben
ontvangen van de Commissie van Indicatiestelling (CvI), overhandigen zij een kopie van de
beschikking aan de (basis)school. Deze vraagt
dan via een vast formulier de middelen van de
rugzak aan.

stap 2:

c

het kind gaat naar school
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Laat het kind rustig wennen aan de situatie,
begin met enkele dagdelen per week.
Bedenk of het nodig is om de klasgenoten in te
lichten over het anders zijn.
Zorg voor een ‘heen-en-weer’schriftje. Dit is een
belangrijk communicatiemiddel tussen ouders
en school of gebruik e-mail.
Ontdek in de kleuterjaren vooral wat het kind
kan en ga daarmee aan de slag.
Maak samen met de ouders een globale
inschatting van het ontwikkelingsperspectief
voor de basisschoolperiode van het kind.
Maak samen met alle betrokkenen de
handelingsplannen en evalueer deze regelmatig.
Voorbeelden zijn op te vragen bij de VIM via
vimmail@vim-online.nl.
Laat het kind leren in kleine haalbare stapjes.

stap 3:

het ontwikkelingsperspectief
a)

Hierin staat wat men wil bereiken in het
onderwijs aan de leerling en op welke manier.
Dankzij de Leerling Gebonden Financiering
(LGF), ook wel het rugzakje genoemd, wordt
voor een leerling met downsyndroom een
individuele leerroute uitgestippeld. Deze route
wordt aan het begin van de schoolcarrière
globaal in kaart gebracht en omvat wat men
verwacht te hebben bereikt aan het eind van de
basisschool.

a
b

c

cursussen en
nascholingsactviteiten
Seminarium voor Orthopedagogiek
Het Seminarium organiseert samen
met de VIM cursussen en nascholingsactiviteiten om de integratie van
kinderen met een verstandelijke
beperking in het regulier onderwijs te
bevorderen.
Deze studiedagen en cursussen zijn
voor ouders en leerkrachten een
mogelijkheid tot verdieping van
kennis. Verder worden ervaringen en

b) Het opstellen van het ontwikkelingsperspectief

c)

is de verantwoordelijkheid van de basisschool en
gebeurt in nauw overleg met de ouders. Waar
noodzakelijk kunnen deskundigen, waaronder de
AB-er ingeschakeld worden.
In het ontwikkelingsperspectief worden op
hoofdlijnen de volgende punten opgenomen:
a. beginniveau van de leerling;
b. onderwijsdoelen die nagestreefd worden;
c. maatregelen die een school neemt om de
doelen te bereiken;
d. welke externen worden ingeschakeld;
e. welke voorzieningen worden getroffen.
Voorbeelden zijn op te vragen bij de VIM via
vimmail@vim-online.nl.

stap 4:

de handelingsplannen per
schooljaar
a)
b)

c)

De doelen en afspraken uit het ontwikkelingsperspectief worden jaarlijks in de handelingsplannen per onderwerp praktisch uitgewerkt.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk
voor de uitvoering en realisatie van de
handelingsplannen. Anderen kunnen onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht bij
de uitvoering worden ingeschakeld.
Over het algemeen zijn de taken als volgt
verdeeld:
a. groepsleerkracht is eerstverantwoordelijk
voor het geheel;
b. IB-er stelt handelingsplannen op;
c. ouders zijn nauw betrokken;
d. alle betrokkenen op school voeren de
plannen uit;
e. AB-er observeert, adviseert en begeleidt.

leermaterialen besproken en
uitgewisseld. De nascholingsactiviteiten
zijn ook bijzonder interessant voor
schoolleiders en leerkrachten die nog
geen ervaringen hebben met deze
leerlingen.
De studiedagen zijn er in 3 categorieën:
1. Centrale thematische studiedagen
Voorbeelden hiervan zijn o.a. ‘het

d) In het handelingsplan worden in ieder geval de

e)
f)
g)

volgende punten opgenomen:
a. beginniveau van leerling;
b. speciﬁeke onderwijsdoelen;
c. speciﬁeke maatregelen om doelen te
bereiken;
d. inschakelen van externen;
e. speciale voorzieningen.
In het handelingsplan wordt ook aangegeven
hoe de middelen uit de rugzak besteed worden.
Het handelingsplan moet voor akkoord
getekend worden door ouders én school.
Tot slot stelt de AB-er het begeleidingsplan op.
Dit is een afgeleide van de handelingsplannen.
Hierin staat wat de taken van de AB-er zijn in
relatie tot de handelingsplannen.

werken in kleutergroepen’, ‘op weg
naar groep 3’ en ‘schrijven gaat niet
vanzelf’.
2. Meerdaagse cursussen
Voorbeelden zijn o.a. ‘lezen moet je
doen’ en ‘stimuleren van de
leermogelijkheden van leerlingen met
een verstandelijke handicap.’
3. Netwerkbijeenkomsten
Tijdens deze bijeenkomsten worden
vooral ervaringen tussen leerkrachten,
ouders en begeleiders uitgewisseld.
Meer informatie
Seminarium voor Orthopedagogiek,
Hogeschool Utrecht, Postbus 14007,

stap 5:

regulier onderwijs na de
basisschool

3508 SB Utrecht, 030-2547378 (i.s.m.
VIM) www.vim-online.nl.
Stibco
Stichting ter bevordering van de

a)

b)
c)

Neem contact op met REC, VIM en/of
Seminarium voor Orthopedagogiek. Zij
hebben een enorme deskundigheid en
geven handreikingen voor integratie in het
voortgezet onderwijs.
Laat het kind in het laatste jaar alvast een
aantal keren de toekomstige school bezoeken.
Begin ruim (anderhalf jaar) van te voren met
het zoeken naar een geschikte school voor
voortgezet onderwijs.

cognitieve ontwikkeling. Organiseert
cursussen voor professionals en voor
ouders.
Dronensingel 3c, 2411 GT
Bodegraven, mail@stibco.nl,
www.stibco.nl.
REC
De regionale expertise centra
organiseren doorgaans ook workshops
en trainingen. Informeer verder bij het
eigen REC. (Zie bij MEER WETEN?)
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nienke gaat
naar het vmbo
Nienke Fikkers (13) zit in de bovenbouw van basisschool De Sterredans in
Nijmegen. Volgend jaar gaat ze naar het reguliere vmbo. ‘Een geweldige
uitdaging!’, vertelt haar leerkracht Frank Weijers.

Rugzak: een ‘rugzak’ is de populaire naam voor leerlinggebondenﬁnanciering
(LGF). Dit is een extra budget voor leerlingen met een handicap of beperking die
op een school voor regulier onderwijs zitten. Met het budget kunnen drie vormen
Û>Ê Õ«ÊLiÃÌ}`ÊÜÀ`i\ÊUÊ ÝÌÀ>ÊÕÀiÊÛÀÊ`iÊiiÀÀ>V Ì]Ê>ÃÃi>ÃÃÃÌiÌÊ
vÊÀii`>ÊÌi>V iÀÊÛÀÊ`Û`ÕiiÊ Õ«Ê>>Ê iÌÊ`ÊÊUÊ ÝÌÀ>ÊÕÀiÊ>LÕ>ÌiÊ
Li}ii`}ÊÛÀÊ`iÊiiÀÀ>V ÌiÊÛ>ÕÌÊiiÊÃV ÊÛÀÊÃ«iV>>Ê`iÀÜÃÊÊUÊ
Extra lesmateriaal en aangepaste leermiddelen.
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‘I have no pets but I have
two sisters and one
brother and a mum and
a dad.’
(citaat Nienke)
Nienke is met haar ouders een jaar
naar Nieuw-Zeeland geweest. Daar is
inclusief onderwijs heel normaal. En
dus kon Nienke samen met haar zusjes
en broertje naar school. Via de e-mail
werd er intensief contact gehouden
met de leerkrachten. Tijdens de reis
heeft Nienke natuurlijk een schat aan
kennis opgedaan. Eenmaal terug op
school bleek dat het wel moeilijk was
om weer aansluiting te vinden. Een
club vriendinnen om haar heen viel
weg, die waren inmiddels naar de

ienke is een zelfstandig en vrolijk kind,
volgens haar leerkracht Frank Weijers.
‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat
leerlingen zich goed en gelukkig in een groep
voelen. Voor Nienke geldt dat misschien nog
wel meer dan voor de andere 29 kinderen.
Eerlijk gezegd heb ik voor mijn gevoel niet meer
aandacht aan Nienke besteed dan aan de andere
kinderen. Iedereen is wat dat betreft gelijk. Onze
school is een Jenaplanschool en een belangrijk
onderwijsaspect is dat kinderen op hun eigen
niveau les krijgen. Dagelijks krijgen de kinderen
zo’n 2,5 uur instructie op hun eigen niveau. In
die tijd gaat Nienke met een speciaal hiervoor
aangestelde leerkracht aan de slag. Zij krijgt dan
haar eigen instructies. Om rust te creëren hebben
we ervoor gekozen dit in een aparte ruimte te
doen. De speciaal aangestelde leerkracht wordt
betaald uit de rugzak van Nienke.’

middelbare school vertrokken. Het
duurde daarom even voordat Nienke
haar plek in de groep hervonden had.
Het leuke aan een buitenlandse
ervaring is dat je een nieuwe taal leert.
Nienke spreekt en schrijft Engels. Ze
leest zelfs de Engelse versie van Harry
Potter!

TIPS:
1. Om rust te creëren, worden de
lessen met de begeleidende leerkracht
dagelijks in een aparte ruimte gegeven.
2. (Cito)Toetsen zijn niet noodzakelijk.
Bekijk of het nodig en zinvol is of een
kind meedoet of niet.

BEREN OP DE WEG Nienke zit in het laatste
jaar van de basisschool. Volgend jaar gaat zij
naar het vmbo. Een unicum in Nijmegen, vertelt
Frank. ‘Een delegatie van het vmbo is in de groep
komen kijken. Zij hebben geen ervaring in het
lesgeven aan kinderen met downsyndroom. In het
begin zagen ze nog wel een aantal beren op de
weg. Maar eenmaal in de groep waren ze direct
enthousiast. Ze hebben Nienke geobserveerd en
met haar gesproken. De twijfel die er aanvankelijk
was, zette zich om in enthousiasme. Dat is de
kracht van Nienke, ze is heel zelfstandig en
weet wat ze kan en wat ze wil. Uiteraard zijn er
ook tussen de ouders van Nienke en het vmbo
gesprekken geweest.’
Frank is benieuwd hoe het Nienke zal vergaan op
het vmbo. ‘Nienke heeft nog veel structuur nodig
en zoekt daarin ook haar grenzen. Ze wil veel
aandacht en het liefst zou ze altijd alles willen
vertellen. Het is een belangrijk leerproces om
duidelijk te maken dat dit niet altijd kan.

Gelukkig is ze op onze school gewend om in
verschillende groepen en met verschillende
leerkrachten te werken. Daar kan ze straks op het
vmbo proﬁjt van hebben.’
AFSCHEID Voordat Nienke naar het vmbo
gaat, staat het leven en werken in groep 8
vooral in het teken van afscheid nemen van de
basisschoolperiode. Aan de Cito-toets heeft
Nienke niet meegedaan. ‘Nienke is eigenlijk
nooit getoetst. Daar heeft ze moeite mee. Een
toets zal nooit een reëel beeld van haar kunnen
geven. Maar als ze topograﬁe leert, dan kent
ze het feilloos uit haar hoofd én kan ze deze
informatie ook vasthouden! In lezen is ze ook ver,
ze zit op het niveau van groep 7. Af en toe geeft
ze leeslessen in groep 3. Nienke is het levende
bewijs dat het heel goed mogelijk is om in een
groep met leeftijdsgenoten te zitten. Ook al kun
je cognitief niet helemaal meekomen.’
GEEN EXTRA LESMATERIAAL Bijzonder
is dat Frank geen extra of ander lesmateriaal
heeft aangeschaft voor Nienke. ‘Nee hoor, ze
draait gewoon mee. De ambulant begeleider
(AB) komt af en toe kijken in de klas. Vanaf de
onderbouw zijn er veel plannen gemaakt en
uitgevoerd om Nienke goed te laten meedraaien.
Dat was een enorm voordeel voor mij. Ik kon
deze zaken gewoon voortzetten. Natuurlijk heb ik
wel overleg met de AB-er om het handelingsplan
af te stemmen. Dit doen we zo’n vier à vijf keer
per jaar. We kijken dan waar de problemen
liggen. Ook spreken we af welke doelen we met
Nienke zouden kunnen halen. Ik ben daar eerlijk
gezegd heel relaxed in. Of Nienke volledig qua
lesinhoud en cognitieve ontwikkeling mee kan
komen met haar leeftijdsgenoten vind ik minder
relevant. Het gaat er vooral om dat Nienke haar
sociale vaardigheden goed ontwikkelt.’
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sarah wordt
serveerster
Sarah Eekelschot (15)
zit in het derde jaar
van het Groenhorst
College in Lelystad.
Ze heeft haar eigen
coach, Maroeska Buter.
‘We hebben het heel
gezellig samen!’

TIPS:
1. Opdrachten of werk aanpassen: als
klasgenoten tien opdrachten maken,
maakt Sarah er vijf.
2. Oefening baart kunst: blijf oefenen als
iets nog niet gaat zoals het moet.
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oordat Sarah werd aangenomen,
zijn er een aantal testen geweest,
vertelt Maroeska. ‘Onze voorwaarde
is dat leerlingen kunnen lezen en schrijven. Dat
was voor Sarah geen probleem. Ook zijn er
huisbezoeken en bezoeken aan de basisschool
geweest. Wij hebben haar goed geobserveerd en
bekeken of Sarah het vmbo aan zou kunnen.’

Een ander voorbeeld is het inpakken van de tas.
Sarah is heel gestructureerd en doet het liefst
alles in een vaste volgorde. Het inpakken van
haar tas is een ritueel op zich. ‘Maar ja, aan het
einde van de les heb je maar weinig tijd. En dus
hebben we samen heel veel geoefend’, vertelt
Maroeska. ‘Ja’, vult Sarah trots aan, ‘mijn record
staat op zeventien seconden.’

LEKKER KOFFIE INSCHENKEN Sarah heeft
het erg naar haar zin op school. Maroeska: ‘Het
Groenhorst College is een kleine overzichtelijke
school. Dat is prettig voor Sarah; ze kan
eenvoudig alle lokalen vinden, weet wanneer ze
welke les heeft en zal nooit de weg in de school
kwijtraken.’ Sarah heeft voor het eindexamenjaar
de richting ‘verwerking agrarische producten’
gekozen. Ze heeft er nu al zin in. ‘Ik wil later
heel graag serveerster worden. Lekker kofﬁe
inschenken en bij de mensen brengen. Lijkt me
heel leuk!’ Dit jaar heeft Sarah al stage gelopen
bij een kinderdagopvang en binnenkort volgt
een stage bij de kapper. ‘Mag ik lekker vegen en
kofﬁe brengen.’

AANSLUITING De rest van de communicatie
gaat via een speciaal schriftje. Docenten
verduidelijken het huiswerk en de ouders kunnen
hierin hun vragen kwijt. ‘De ouders zijn natuurlijk
de grote steun en toeverlaat van Sarah. Zij zijn
enorm betrokken bij haar ontwikkeling en doen
er alles aan om haar een zo normaal mogelijk
leven te laten leiden. Ik denk dat dit ook een
voorwaarde is om een kind met downsyndroom
te kunnen laten meedraaien in het reguliere
vmbo.’

DENKEN IN MIJN HOOFD Het schoolleven van
Sarah verschilt eigenlijk niet zoveel met dat van
haar klasgenoten. Ook Sarah kan af en toe lekker
puberen en moet dan wel eens nablijven. ‘Laatst
moest ik de kantine aanvegen, maar dat vond ik
eigenlijk hartstikke leuk om te doen’, lacht ze.
Ze heeft iedere week een gesprek met Maroeska,
die inmiddels haar LGF-coach is. Een halfuurtje is
vaak al voldoende. Tijdens dit wekelijks overleg
worden de afspraken op schrift gezet. Sarah leest
het dan nog een keer na. De afspraken hebben
vooral met diverse vaardigheden te maken.
Sarah heeft daar veel aan: ‘Toen ik net op school
kwam, dacht ik hardop na. Dat moest ik aﬂeren.
De klasgenoten vonden dat vervelend. Nu kan
ik heel zacht ﬂuisteren en in mijn hoofd denken.’

Hoe intelligent Sarah ook is, ze vindt niet
altijd aansluiting bij haar leeftijdgenoten. Ze is
bijvoorbeeld wel verliefd, maar kijkt het liefst
naar ‘De Wereld van K3’, haar favoriete tvprogramma. En dan is het soms wel even zoeken
naar aansluiting bij haar groepsgenoten. Sarah
groeit nog steeds, alhoewel Maroeska het gevoel
heeft dat haar cognitieve ontwikkeling langzaam
stagneert. Toch is het bijzonder belangrijk om
ook het laatste jaar succesvol af te ronden. ‘De
competenties en sociale vaardigheden die ze
hier meekrijgt, zullen voor de toekomst heel
belangrijk zijn’, voorspelt Maroeska.

aangepaste opdrachten
Maroeska was het eerste jaar ook
de mentor van Sarah. ‘Sarah kon
goed meekomen. Een aantal
opdrachten werd wel aangepast.
Als klasgenoten tien opdrachten
maakten, deed Sarah er vijf.
Vooral de vakken Nederlands,
biologie en maatschappijleer
hadden haar aandacht.’
Het tweede jaar was lastiger;
er kwamen meer aanpassingen.
‘Wiskunde werd heel moeilijk,
vooral het rekenen. Sarah kreeg
daarom de opdracht digitaal klok
te leren kijken. En na veel
oefening lukt dat nu heel goed!’
Sarah zit nu in het derde jaar. Voor
sommige vakken, zoals economie,
is ze uitgeleerd. Toch blijft ze
trouw iedere les komen en luistert
ze aandachtig. ‘Dat is gelijk ook
haar zwakte’, vertelt Maroeska, ‘ze
is zo enorm plichtsgetrouw dat ze
niet snel een les zal verzuimen.
Ook al begrijpt ze er niets van.’
Sarah knikt instemmend. ‘En dan
krijg ik heel erge hoofdpijn aan
het einde van de dag. Die
hoofdpijn is er nooit als ik
vakantie heb of vrij ben.’
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MEER LEZEN?
Onderstaande titels willen we van harte

Hoe ga je om met kinderen op school.

REC

aanbevelen.

Deel 1: belang van een positief zelfbeeld.

Een Regionaal Expertise Centrum adviseert

G. Woltjer & H. Janssens, Noordhoff Uitgevers,

ouders als zij hun kind naar het reguliere

Houten, 2000.

onderwijs willen laten gaan. Daarnaast

Meer dan gewoon
Passend onderwijs voor kinderen met het

begeleidt het REC scholen en leerkrachten

downsyndroom in de basisschool.

Kinderen met aandachts- en

door het organiseren van ambulante

T. de Wit-Gosker, Agiel, Utrecht.

werkhoudingsproblemen.

begeleiding. Voor een adres bij u in de buurt

ISBN: 90 77834 25 1

Deel 1 en 2 (werkboek).

zoekt u op Google via de zoekterm regionaal

K. Timmerman, Acco, Leuven, 2003.

expertise centrum.

Werkboek voor ouders en leerkrachten.

Spelend ontwikkelen

Reactys (een voorbeeld van een regionaal

A. Janssens, Acco, Leuven.

H. van Amelsvoort, U. Scholten e.a., Van Gorcum,

expertise centrum)

ISBN: 90 334 4139 x

Nijmegen, 2005.

Regionaal expertise centrum Midden-Nederland.

Wat vraag ik mijn kind?

Je luistert wel, maar je hoort me niet

7 denkstappen om een probleem op te lossen.

A. Blokhuis en N. van Kooten, Agiel, Utrecht,

Een werkboek voor ouders, leerkrachten en

gewijzigde, nieuwe druk, 2008.

Ontwikkeling stimuleren

Postbus 151, 3740 AD Baarn, 035-5280440,

therapeuten.

secretariaat@reactys.nl, www.reactys.nl.

Seminarium voor Orthopedagogiek
Hogeschool Utrecht, Postbus 14007, 3508 SB

A. Janssens, Acco, Leuven.

Vimfo

ISBN: 97 89033 46616 8

Kwartaalblad van de VIM (zie MEER WETEN?)

Het recht van alle kinderen

MEER WETEN?

Steunpunt inclusief onderwijs. Landelijk

Inclusief onderwijs. Het perspectief van ouders

CG-raad

steunpunt voor ouders van en scholen met

en kinderen.

Chronisch zieken en gehandicapten raad.

leerlingen met een rugzakje. Ouders en scholen

G. van Hoven, Acco, Leuven.

Postbus 169, 3500 AD Utrecht, 030-2916600,

kunnen kosteloos bij het Sinclo terecht.

ISBN: 90 334 4295 7

bureau@cg-raad.nl, www.cg-raad.nl.

Sinclo, Hogeschool Utrecht, t.a.v. K. Eras,

Index voor inclusie

Inclusie.nl

Werken aan leren en participeren op school.

Inclusie zet zich in voor een inclusieve

T. Booth en M. Ainscow, Stichting Perspectief,

samenleving.

Stichting Downsyndroom (SDS)

www.perspectief.org

Maliebaan 71M, 3581 CG Utrecht, 030-2363000,

Hoogeveenseweg 38, gebouw U, 7943 KA

info@perspectief.org, www.inclusie.nl.

Meppel, 0522-281337, www.downsyndroom.nl.

Inclusief onderwijs een school voor elk kind.

Oivo

Stichting Perspectief

Drs. T. Grooff, CPS, 2004.

Ondersteuning integratie in het voortgezet

Perspectief is een onafhankelijke organisatie

ISBN: 90 6508 533 5

onderwijs.

die zich richt op verbeteringen in het leven van

Oivo is te bereiken via het Seminarium voor

mensen met beperkingen.

Iedereen is anders

Orthopedagogiek, Postbus 14007, 3584 BA

Maliebaan 71M, 3581 CG Utrecht, 030-2363000,

Brochure onderwijsvoorlichting.

Utrecht, of via de VIM, vimmail@vim-online.nl.

info@perspectief.org, www.perspectief.org.

Utrecht, 030-2547378, www.seminarium.nl.

Sinclo

Postbus 14007, 3508 SB Utrecht, 030-2547361,
sinclo@hu.nl.

Samen leven, Samen leren

S. Terlouw, Zorn Uitgeverij Leiden, 2001.

Onderwijsconsulenten

VIM

Down en Up

Postbus 19521, 2500 CM Den Haag, 070-3122887,

Vereniging voor integratie van kinderen met

Een wereld van verschil, interventies gericht op

info@actb.nl, www.onderwijsconsulenten.nl.

downsyndroom.

sociale integratie van leerlingen met

Rembrandtstraat 85, 6521 MD, Nijmegen,

downsyndroom.

Ouders en rugzak of 5010

Stichting Downsyndroom, Meppel, 2001.

www.50tien-oudersenrugzak.nl of

vimmail@vim-online.nl, www.vim-online.nl.

www.50tien.nl.

COLOFON (uitgave, oktober 2008)

‘De droom van Down’ is een uitgave van de VIM. Meerdere exemplaren zijn te bestellen of te downloaden via www.vim-online.nl.
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Met dank aan: Ans, Nathalie, Dewi, Jetty, Eva, Erica, Menno, Frank, Nienke, Maroeska en Sarah.
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