
School moet van rechter rugzakleerling binnenhouden

Opvang of onderwijs?

 

“Ik ben van harte voor integratie op de basisschool”, begint 
Ben Nugteren zijn verhaal. “Elke basisschool kan met gemak 
een kind met het syndroom van Down binnen-
halen, mits de juiste leerkracht voor de klas 
staat en de juiste begeleiding in de school is.” 
Laura, die het syndroom van Down heeft, is in 
1998 op vierjarige leeftijd op De Reijer geko-
men. Ze is inmiddels 1� jaar en zit in groep 6. 
De kleuterperiode is goed verlopen, daarna 
ontstonden de problemen. Nugteren: “Er kon 
niet met de leerling gecommuniceerd worden, 
omdat er sprake was van dyspraxie. Dat begon 
op te breken in groep �.” Vanaf dat moment 
zijn een luisterhouding en spreekvaardigheid 

noodzakelijk. “Deze vaardigheden ontbraken bij Laura.” 
Toen is niet door de school tegen de ouders gezegd: ze kan 

hier niet meer blijven. Jaar na jaar is het 
zo doorgegaan, dat hierover niet duidelijk 
is gecommuniceerd met de ouders. Dat 
is waarschijnlijk de bottleneck geworden 
voor de school. Wees vroeg in het traject 
duidelijk over en weer, leg desnoods een 
en ander vast in een contract, is nu het 
advies van Nugteren. “Straks zijn we meer 
bezig met opvang dan met onderwijs,  
ga je je als school realiseren. Maar dát is 
geen integratie van rugzakleerlingen in 
het basisonderwijs. Opvang kunnen we 

Hoever moet je gaan als school? Is het je taak om leerlingen die je onderwijskundig 

niets meer te bieden hebt toch op te vangen? Ben Nugteren, directeur van obs De Reijer 

in Ridderkerk, slingert de discussie aan. De rechter heeft onlangs bepaald dat hij een 

leerling met het syndroom van Down op school moet houden.

fo
to

: 
St

ijn
 R

ad
em

ak
er

/H
H

Een 7-jarig meisje met het syndroom van Down 
op een reguliere basisschool.

‘Elke 
basisschool 
kan met 
gemak een 
downkind 
binnenhalen’
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verzorgen, maar dan doet het kind niets en daar zal het niet 
gelukkiger van worden.” 
De school besprak wat het beste voor Laura was, daar ze 
cognitief niet verder kwam en in een bepaalde periode 
ongewenst gedrag vertoonde. “We hebben gekeken wat we 
bij vergelijkbare leerlingen hebben geadviseerd en hoe die 
terecht zijn gekomen. We adviseerden zmlk voor Laura. Het 
speciaal onderwijs is veel beter toegerust om haar verder 
te helpen in haar ontwikkeling. Maar de ouders wilden dit 
absoluut niet.” De ouders stapten uiteindelijk naar de rechter 
en die stelde hen in het gelijk. Nugteren: “Met de invoering 
van de Wet op de expertisecentra hebben de ouders het 
laatste woord. Zij bepalen waar het kind naartoe gaat. En 
als het kind eenmaal binnen is op een school, krijg je het er 
niet meer weg. Je moet je afvragen of artikel �0 van de Wet 
op het primair onderwijs, over verwijdering van leerlingen, 
nog wel voldoet sinds de komst van de WEC. Ik vraag me af 
of daar wel voldoende naar gekeken is in het voortraject, bij 
het totstandkomen van de wet.”

Inzetten
De uitspraak van de rechter heeft tot allerlei positieve acties 
geleid. Er is een nieuw handelingsplan opgesteld door de 
ambulante begeleiding van het rec, dat is ondertekend door 
de ouders. Bij niet haalbare doelen voor de school wordt 
gekeken of elders mogelijkheden zijn. Laura heeft nu con-
stant een-op-eenbegeleiding. “Als dat er niet was, kon ze 
echt niet hier op school zijn”, zegt Nugteren. “Onderwijs 
geven kan uitsluitend als er ambulante begeleiding bij is.” 
Hoewel de school vindt dat Laura niet op haar plaats is in het 
reguliere onderwijs, blijft de school zich voor haar inzetten. 
“We hebben er na de rechtszaak nog meer energie in gesto-
ken om het beter te doen. We zijn een professionele orga-
nisatie en we gaan verder, zoals de rechter heeft bepaald, 
om voor dit kind zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. 
Er was natuurlijk boosheid, maar de emoties moet je op zo’n 
moment opzijschuiven.”
Eén dag is er geen begeleiding voor Laura op De Reijer en 
dan gaat ze naar een iederwijsschool. “De Adviescommissie 
toelating en begeleiding (ACTB) kwam met het voorstel 
Laura die ene dag naar het zmlk te laten gaan, maar zodra 
de ouders speciaal onderwijs horen, gaan ze direct een 
andere koers varen.” De zaken rondom Laura zijn nu goed 
geregeld, maar er kunnen altijd kinken in de kabel komen. 
Zo gaat de ambulante begeleider binnenkort met zwanger-
schapsverlof. De onderwijsassistent wordt ruim van te voren 

ingewerkt om de begeleiding van Laura op zich te nemen. 
Nugteren: “En dan afwachten hoe het straks loopt. Als het 
niet lukt met de onderwijsassistent, loop je tegen de beper-
king op die je hebt als school.” 

Ambivalent
“Deze hele kwestie heeft ons aan het denken gezet”, zegt 
Nugteren. “Het heeft geleid tot de discussie: tot hoever moet 
je gaan als school? Een kind met een handicap hoort bij deze 
school, daar zijn we het over eens. Natuurlijk, je mag als 
school de maatschappelijke taak hebben om een kind een 
goede, sociale omgeving te bieden. Laura kan eigenlijk niets 
leren, maar heeft hier toch iets geleerd. Maar is dat dankzij 
of ondanks de reguliere basisschool? Anders gezegd: was ze 
op het zmlk ook zo ver gekomen?”
De rechtsgang heeft er toe geleid dat er nu een protocol 
leerlinggebonden financiering openbaar onderwijs is in 
Ridderkerk, waarin een en ander strakker omlijnd en zakelij-
ker is beschreven. “Het is meer omkaderd dat de school in de 
beginfase duidelijk maakt aan de ouders welke richting het 
op kan gaan met hun kind.”
Met de ouders van Laura zijn nu meer zakelijke afspraken 
te maken. “Dat is beter voor de leerkracht, voor de groep 
en voor het kind”, is de overtuiging van Nugteren. Maar 
de vraag blijft of Laura gelijkwaardig mee kan draaien op 
school. “Is Laura één met de groep of is het de groep met 
Laura?”
Ambivalente gevoelens blijven. “We hebben Laura met 
graagte binnengehaald. En dan komt er een moment dat 
je je hele schoolorganisatie moet ombouwen omdat er één 
kindje met een handicap is. Dat vond ik te ver gaan.” 
Allerlei instanties zijn door de school ingeschakeld voor 
advies: de inspectie, de wegbereiders, de ACTB. “Maar bijna 
niemand is komen kijken hoe het er hier nou aan toe ging 
op school, terwijl voor ons de bandbreedte van de zorg was 
bereikt. Bij de rechter konden we ons verhaal onvoldoende 
kwijt, bij de commissie 
bezwaar en beroep daar-
entegen wel. Dat was een 
instantie die ons serieus nam. 
Zij zeiden: ‘School, jullie heb-
ben een probleem.’” Alles 
overziend zegt Nugteren: 
“Misschien konden wij over 
deze kwestie niet beslissen 
en is het goed dat de rechter 
de beslissing heeft genomen 
en ons een bepaalde kant 
heeft opgeduwd.”
Met Laura gaat het redelijk, 
ze vertoont geen ongewenst gedrag meer en heeft het naar 
haar zin op school. Zij blijft op De Reijer totdat ze naar het 
voortgezet onderwijs gaat. De wens van de ouders is dat ze 
naar het regulier voortgezet onderwijs gaat.
 
Tineke Snel

Laura is een gefingeerde naam. 
Zie ook de rubriek Gelijk en ongelijk op pagina 29.

‘Misschien 
is het goed 
dat de rechter 
de beslissing 
heeft 
genomen’Welke school kiezen de 

ouders van dit meisje?
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