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In Nederland kunnen 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Er is voor 
hen geen passende plek in ons onderwijssysteem. Deze kinderen missen niet alleen 
onderwijs. Doordat ze niet naar school gaan, hebben ze weinig tot geen contact met 
leeftijdgenootjes en voelen ze zich vaak eenzaam.



Ook Nova wil naar school  
Alja van Maanen: “Mijn dochter Nova (9) is ernstig meervou-
dig beperkt. Toen Nova twee jaar was, werd ons verteld dat 
er voor kinderen met een laag ontwikkelingsniveau zoals 
Nova, geen onderwijs mogelijk is. Dit voelde als een klap in 
mijn gezicht. Ook zou vanaf haar vijfde jaar leerplichtont-
heffing worden aangevraagd. Dat is ook gebeurd. Toen ik me 
er daarna in ging verdiepen, merkte ik dat dit helemaal niet 
vanzelfsprekend is. Er is meer mogelijk, al moet je hier als 
ouders veel moeite voor doen. Via andere ouders leerde ik 
dat kinderen met een beperking met de nodige begeleiding 
naar het regulier onderwijs kunnen, zoals in Samen naar 
School klassen. Helaas zit er geen Samen naar School klas 
bij ons in de buurt die Nova onderwijs én volledige zorg kan 
bieden. Ze gaat daarom de hele week naar het kinderdag-
centrum. Maar omdat ik merk dat Nova heel positief rea-

geert op contact met buurtkinderen zonder handicap, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan om te ontdekken wat 
er nog meer mogelijk zou zijn. Ik heb de basisschool van haar oudere zussen benaderd en Nova was hier welkom. 
Ze gaat nu al vier jaar één ochtend per week samen met haar begeleider naar de kleuterklas. Dat gaat ontzettend 
goed. Voor haar klasgenoten hoort ze er helemaal bij. Ook Nova wordt blij van het contact en het stimuleert haar 
in haar ontwikkeling op sociaal gebied en cognitief op haar eigen niveau. Jammer genoeg gaat het maar om één 
ochtend per week. Ik zou graag willen dat Nova zo vaak als mogelijk in een schoolweek écht kan meedoen. Dat 
lukt nu niet omdat de school waar ze nu naar toe gaat hier niet op ingericht is en er geen samenwerking is tus-
sen school en zorg. Er wordt geen onderwijsgeld gebruikt voor Nova’s aanwezigheid in de klas. De een-op-een 
begeleiding wordt volledig betaald uit zorggeld. Een Samen naar School klas in een buurtschool zou voor Nova de 
ideale oplossing zijn. Dan kan ze aansluiten waar het kan en krijgt ze zorg en therapie wanneer dat nodig is. Op 
die manier krijgt ze alle kansen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ook Nova heeft recht op onderwijs.”

Samen naar School
In een Samen naar School klas gaan kinderen met een handicap naar een gewone school. In een aangepaste klas 
krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die nodig is. En waar het kan sluiten ze aan bij de 
kinderen uit de andere klassen. Zie voor meer informatie: www.samennaarschool.nl. 

Knelpunt in de huidige financiering 
Hoewel Samen naar School klassen onderwijsaanbod verzorgen met leerkrachten die daartoe bevoegd 
zijn, krijgen ze doorgaans geen financiering vanuit het onderwijssysteem. Deze financiering wordt volledig 
vanuit zorgbudgetten gedaan (PGB uit de WGZ of vanuit jeugdzorg). Daarnaast kunnen deze klassen alleen 
bestaan door extra financiële ondersteuning van fondsen zoals stichting het Gehandicapte Kind. De leer-
lingen in de Samen naar School klassen zijn vaak formeel vrijgesteld van leerplicht en dan komt er geen 
rijksbekostiging beschikbaar voor hun onderwijs. Er zijn op dit moment geen innovatiemiddelen of andere 
subsidies beschikbaar voor een initiatief als Samen naar School. 

Wij vragen het volgende 
Voor de instandhouding van het Samen naar School expertisecentrum en de begeleiding 
van de bestaande en nieuwe klassen vragen we jaarlijks € 500.000,-. 
Zo kan stichting het Gehandicapte Kind samen met alle initiatiefnemers verder bouwen 
aan onze droom: In elke gemeente van Nederland, minimaal 1 Samen naar School klas! 

Wij vragen u met klem om dit de komende jaren mee te nemen in uw plannen 
en de gevraagde budgetten beschikbaar te stellen.  

In februari 2020 riep uw Kamer de regering al op om initiatieven zoals Samen naar School klassen officieel 
te erkennen als onderwijs. In november 2020 stemde uw Kamer unaniem voor een motie die de minister 
oproept direct werk te maken van de ondersteuning van Samen naar School Klassen. 

Voor meer informatie, expertise of contact met kinderen met een handicap: 
Rick Brink – aanjager inclusief spelen en leren: rbrink@gehandicaptekind.nl 
www.gehandicaptekind.nl
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