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door Patrick Wiercx

EDE/HELMOND – Een goed idee, als
leerlingen die het moeilijk hebben
tóch in het basisonderwijs kunnen
blijven, vindt directeur Gert Geneu-
gelijk van de Dominee Detmar-
school in Ede. Dat is juist de bedoe-
ling van passend onderwijs.

Maar een belangrijke waarschu-
wing moet hem van het hart. „Als
basisscholen hun best blijven
doen en ondanks dat wil het
maar niet lukken, dan zou het
kind de dupe kunnen worden.
Dan komt er voor een school een
erg moeilijk moment, want dan
moet je zeggen dat het je niet
lukt. En dat zegt niemand graag.”
De Detmarschool is een van de
acht proefscholen voor de inspec-
tie. Waar mogelijk moeten leerlin-
gen zoveel mogelijk in het regu-
lier onderwijs blijven. „Proberen,
zoveel mogelijk proberen”, vindt
Geneugelijk. Van belang is dat
schoolteams aan de slag gaan en
de bijhorende kennis en vaardig-
heden verwerven. „Dan wil ik er
best alle vertrouwen in hebben.”
Petra van den Bosch is directeur
van de Sint Odulfusschool in Hel-
mond. Passend onderwijs is zeker
een item op school. „Het zou
mooi zijn als je echt elk kind kunt
opvangen binnen je school. Wij
doen het in ieder geval zo, dat we
bij ieder aangemeld kind kijken
wat zijn kansen zijn.”
Odulfus heeft op 360 leerlingen
dertien kinderen met een rugzak-
je. Ook zijn er kinderen met het
syndroom van Down. Ingaan op

passend onderwijs is volgens haar
met name een organisatievraag-
stuk: hoe krijg je het geregeld?
„Daarin moet ook onze school
creatief zijn”, zegt ze. De Antoon
van Dijkschool in Helmond, spe-
ciaal onderwijs, heeft een perso-
neelslid gedetacheerd bij
Odulfus. „Zo maken we gebruik
van hun expertise.”
Een andere basisschool in Hel-

mond, Mondomijn, gebruikt Mon-
tessori-onderwijs als basis voor
een andere opzet van de schoolor-

ganisatie. Mondomijn kent geen
klassen. De school heeft vier leef-
tijdsgroepen, met ieder vier lera-
ren. Ieder kind volgt zijn eigen
programma. Kleinschalige lessi-
tuaties waarin passend onderwijs
veel gemakkelijker tot zijn recht
kan komen, is de overtuiging van
directeur Joke Tillemans. „Het
lijkt moeilijk te organiseren, maar
in de praktijk valt dat erg mee. Le-

raren zijn hier alleen met lesge-
ven bezig.” Daar waar scholen
meestal een apart plan maken
voor kinderen die moeite hebben
met leren, maakt Mondomijn die
voor alle 130 leerlingen. Verder ba-
seert de school zich graag op we-
tenschappelijk onderzoek. „Kinde-
ren met gedragsproblemen heb-
ben er baat bij als ze veel kunnen
bewegen. Dat kan hier dus.”

Mondomijn kent geen
klassen; de school heeft
vier leeftijdsgroepen,
met ieder vier leraren
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Passend onderwijs is een kwestie van organiseren

� Kinderen in de les op de Sint Odulfusschool in Helmond. foto Vincent van den Hoogen
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