Nieuweschool bewijst:
passend onderwijs
kan slagen
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Passend onderwijs kan wel degelijk slagen. Dat bewijst de Nieuweschool
in het Limburgse Panningen: een openbare school waar werkelijk ieder
kind welkom is, ongeacht afkomst of special needs.
Opvallend: de kinderen hier krijgen geen ‘diagnose’: ze zijn allemaal
gelijk en doen allemaal mee. Ook opmerkelijk: op deze school geen
klacht over hoge werkdruk en de ziekteverzuimcijfers zijn extreem laag.
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eze school is anders dan
andere scholen’, concludeert
ook achtstegroeper Isa (11). En
ze kan het weten, want ze heeft
tot groep 4 op een andere school gezeten.
Daarna kwam ze door een scholenfusie op
de Nieuweschool terecht. Hoe fijn ze het er
vindt, straalt van haar af. En dat het er hier
inderdaad anders aan toe gaat dan op andere basisscholen, zie je snel als je wat beter
kijkt. Hier staan in de lokalen geen bankjes,
maar gezellige, grote ‘keukentafels’ waar de
kinderen omheen zitten, en hoge statafels
met barkrukken. Buiten de lokalen zijn ook
veel leerplekken en alle deuren staan open.
Van tijd tot tijd rent er een hele klas naar
buiten voor een rondje om de school. Het
speelkwartier duurt hier een halfuur en om
het schoolplein staan geen hekken, de kinderen kunnen zo de straat op lopen. ‘Maar
waarom zouden ze dat doen? Dit is een
toffe plek, hier willen ze graag blijven, dus
hekken zijn niet nodig’, zegt directeur Johan
van den Beucken.

‘Niet stickeren’
Zijn school staat op de grens van de dorpen
Helden en Panningen en telt 180 leerlingen,
verdeeld over zes groepen. Die groepen
gaan vaak weer uiteen in maatwerkgroepen. Gedifferentieerd leren is hier de norm.
‘We hebben een heel diverse populatie,
maar we hebben geen extra faciliteiten,
want er zijn geen diagnoses’, zegt Van
den Beucken. ‘Wij willen niet stickeren met
ADHD, autisme, PDD-NOS of wat dan ook.
Wél krijgt elk kind de aanpak die bij hem of
haar past, waardoor elk kind zich ontwikkelt.
Onze leerkrachten werken daarvoor nauw
samen met de IB’er. Ons onderwijs is sterk
gedifferentieerd. En dat werkt. We zien goede resultaten en ik zie sommige kinderen
hier echt opbloeien.’
Hij vertelt over een jongetje uit de buurt
dat al een tijdje niet meer naar school ging.
‘Hij was overal weggestuurd en er stonden
veel hulpverleners om het gezin heen, maar
het kind zat uiteindelijk thuis. Of hij hier terechtkon, vroegen de ouders. Ik zei: waarom
niet? Zelf wilde hij al niet meer, maar ik heb
hem persoonlijk opgehaald met de scooter
en gevraagd wat hij wél wilde. Vissen, zei hij.
Toen heb ik een aquarium gekocht voor de
school en hem betrokken bij het inrichten
daarvan, en het maken van een klapper
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In de hal van de school zijn ‘renpaden’ en overal wordt in groepjes gewerkt.

‘Dit is een toffe plek,
dus hekken zijn niet nodig’
waarin alle vissen stonden gerangschikt. Zo begon hij hier
op school. Na twee maanden is hij in een groep ingestroomd en inmiddels zit hij op een reguliere VO-school. En
die hulpverleners? Die zijn weg uit zijn leven.’

Sociale functie
Het verhaal illustreert hoe Van den Beucken in het onderwijs staat. ‘Er is altijd wel een aanknopingspunt voor
ontwikkeling. En als een kind het op school naar zijn zin
heeft, zal het ook dingen gaan leren’, is zijn vaste overtuiging. Daarnaast vindt hij de sociale functie van de school
van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. ‘Dat
moet je niet onderschatten’, zegt hij. ‘Het is niet goed voor
een kind als het elke dag met een busje wordt opgehaald
en naar de stad wordt gebracht voor speciaal onderwijs,
dan haal je hem uit zijn omgeving, dan raakt hij geïsoleerd.
Ik vind echt dat élk kind uit dit dorp op deze school terecht

‘Bewuste keuze om geen diagnoses te
laten stellen, ook al kost dat geld’
moet kunnen. Ook dat kind met een behoorlijke ondersteuningsbehoefte, een meisje dat al heel jong in Venlo op de
dagopvang werd geplaatst. Ook zij was hartstikke welkom!
Ze volgt nu al een paar jaar een eigen programma binnen
onze school en in de buurt kent iedereen haar nu. Dat kindnabij onderwijs, in je eigen leefomgeving naar school gaan,
dat vind ik belangrijk.’

Geldstroom
Van den Beucken kiest er met zijn team bewust voor om
zijn leerlingen niet te laten diagnosticeren. ‘We hebben hier
heel wat kinderen die op andere scholen wél een etiket
zouden krijgen. Als ik al die diagnoses wél officieel zou laten
stellen, dan levert dat veel geld op. Dat is volgens mij ook de
reden waarom zoveel kinderen tegenwoordig een of andere
diagnose krijgen. Aanbod creëert vraag. Als je ergens een
frietzaak neerzet, heeft de hele buurt ineens friet nodig, terwijl ze daarvoor nooit friet kochten. Ik vind eigenlijk dat de
geldstroom de andere kant op moet lopen: leerkrachten die
geen diagnoses laten stellen en er toch voor zorgen dat hun
leerlingen een goede ontwikkeling laten zien, die zouden
beloond moeten worden. Dat zou ik mijn leerkrachten ook
enorm gunnen. Want natuurlijk is het hier ook wel eens
heavy. Maar hé, het leven is nu eenmaal soms wat makkelijker en soms wat moeilijker. Zo staan wij er hier allemaal in,
het is een kwestie van cultuur.’

De kinderen zitten aan lange
tafels of op barkrukken aan
hoge tafels.
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Werkdruk
De werkdruk probeert Van den Beucken wel op een andere manier te
beperken. ‘Vergaderen, dat doen we niet’, zegt hij. ‘Zo’n vergadering met
een rondvraag, dat kost te veel tijd. Het past ook helemaal niet bij het
beroep van leraar. Een leraar wil geen kantoorwerk doen, maar met zijn klas
werken. Dat vindt hij leuk. En ik wil het leuk houden, dus er moet niet te veel
administratief werk op de leerkrachten afkomen. Wel hebben we een aantal
studiedagen per jaar, maar die zijn onderwijsinhoudelijk. Dat is goed, want
kwaliteit en vakmanschap staan hier bovenaan.’
Een administratief medewerker dan? ‘Nee, daar kies ik ook niet voor. Zo iemand moet toch werk hebben, dus dan krijg je juist weer meer papierwerk.
Ik scan zelf wel snel mijn mail en handel de zaken af. Het geld voor zo’n
administratieve kracht steek ik liever in een onderwijsassistent, daar hebben
de leraren wat aan.’

Niet veel regels
Zowel voor leraren als leerlingen houdt Van den Beucken de regelgeving
binnen de school beperkt. ‘Op veel scholen zijn zoveel regels waar de
kinderen zich aan moeten houden. Maar als je kinderen veel verbiedt, slaan
ze los zodra ze de poort uitlopen. Kinderen zijn net puppy’s: ze moeten
dingen kunnen uitproberen, bewegen, klimmen, rennen. Vandaar dat lange
speelkwartier en dat rondje om de school elke dag. We doen ook aan ‘bewegend rekenen’ in de klas met een bal, en de kinderen mogen ook binnen
door de hal rennen: daarvoor hebben we renpaden in de vloerbedekking
laten leggen. Natuurlijk gaat hier ook wel eens wat mis en valt er soms een
kind uit een klimrek. Maar dan hoef je nog niet meteen in paniek te schieten
en nieuwe regels voor het klimrek te maken. Dan maak je er weer zo’n grote
zaak van. Ik kies liever voor het downsizen van problemen.’

Rondhoppen
In de praktijk zie je vaak dat scholen die echt inclusief onderwijs bieden, al
snel veel kinderen met een ondersteuningsbehoefte krijgen aangemeld. Dat
herkent Van den Beucken ook. ‘Als je goed gedifferentieerd onderwijs biedt,
dan spreekt zich dat inderdaad rond. Wij kregen ook nogal wat kinderen
aangemeld die wilden overstappen van andere scholen naar deze. Met de

Johan van den Beucken: ‘Hier is écht iedereen welkom. Daar zijn we trots op.’
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‘Wij doen net of er geen
speciaal onderwijs
bestaat. Dat is een
kwestie van cultuur’
scholen binnen ons bestuur hebben we
inmiddels afgesproken dat rondhoppen niet
te makkelijk mag zijn, want dat is niet in het
belang van het kind. Maar er komen ook
kinderen van scholen van andere schoolbesturen en zelfs uit andere dorpen. In
principe willen wij een buurtschool zijn, dus
elk kind uit Panningen en Helden is welkom.
Maar ja, als zich hier een ouder meldt uit
een ander dorp waar het kind niet meer
welkom is op school… dat vind ik zo erg, dan
zoek ik wel weer een plekje. Sommige kinderen komen dus toch van ver hierheen. ‘

Resultaat
In de afgelopen schooljaren kreeg de Nieuweschool ook een aantal Syrische kinderen
binnen. ‘Ik zou het beter vinden als die een
beetje worden verspreid over de scholen,
dan leren ze de taal sneller. Maar als openbare school hebben wij veruit de meeste
Syrische kinderen die in deze omgeving
komen wonen. Wij proberen te zorgen voor
een spreiding over de klassen omwille van
hun taalontwikkeling.’ Van den Beucken
constateert dat de aanwezigheid van meer
kinderen met ondersteuningsbehoeften
soms invloed heeft op de gemiddelde
Cito-scores. ‘Ja, dat is dan maar zo. Ik wil niet
sturen op scores, maar op ontwikkeling.
Cijfers zeggen niet alles, elk kind is uniek. Wij
zijn geen zwakke school, geen gemiddelde
school, maar een passende school voor elk
kind. Ons credo is: plezier op school leidt tot
ontwikkeling en resultaat.’
‘Waarom passend onderwijs hier wel lukt
en op andere scholen niet? Ik denk toch
dat dat komt omdat er nu eenmaal speciaal
onderwijs is. Als dat er is, wordt er ook naar
verwezen. Wij doen alsof het er niet is: dan
moet je het dus zelf oplossen, want er is
geen andere optie. Dan kijk je anders, dan
handel je anders, en dan blijkt het allemaal
wél te kunnen. Het is een kwestie van
cultuur. Wij zijn de enige openbare school
in de regio, en wij zijn die school waar echt
iedereen welkom is. Daar zijn we trots op.’ _

