
Piet de Springer: een natuurlijk inclusieve school 
 

Op basisschool Piet de Springer zijn alle kinderen uit het dorp Langbroek welkom. Ook als ze extra 

ondersteuning nodig hebben. Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs. Ib’er Chris Uit den 

Bogaard en leerkracht Ella Blaauw vertellen waarom de school dit zo belangrijk vindt en wat het 

vraagt van het team.  

 

Piet de Springer is een reguliere basisschool, 

middenin het dopje Langbroek. Ib’er Chris Uit 

den Bogaard: “Ik werk hier al zo’n 24 jaar en 

zolang ik me kan herinneren, vindt het team 

dat alle leerlingen uit Langbroek welkom zijn. 

Bij elk kind dat wordt aangemeld, is de vraag: 

kunnen wij dit kind bieden wat het nodig 

heeft? Als het kind zich hier kan ontwikkelen 

en de ontwikkeling van andere leerlingen niet 

remt, is het welkom.  

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 
Als er sprake is van een forse 

gedragsproblematiek, bespreken wij altijd met 

het hele team of het haalbaar is het kind te 

plaatsen. Zien de leerkrachten het zitten? Niet 

alleen in de combinatiegroep waarin het kind 

nu komt, maar ook in de combinatiegroepen 

erna. We vinden het belangrijk om hierover 

een unaniem besluit te nemen. Want wat we 

doen, doen we met elkaar.” 

Het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel 

is voelbaar tot in de haarvaten van de school. 

Ella Blaauw, leerkracht van groep 7/8, geeft 

een alledaags voorbeeld: “Als ik door de 

centrale ruimte loop en daar een kind zie 

werken dat een probleem heeft, dan help ik. 

Ook als het kind niet in mijn groep zit. En als 

een kind zich in de gang bijvoorbeeld niet 

gedraagt, dan spreek ik dat kind aan. Al mijn 

collega’s doen dat ook.”  

 

Het gebouw helpt mee 
Het gebouw helpt bij het invullen van de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ella: “In 

ons oude gebouw hadden we schuifdeuren die 

eigenlijk altijd open waren. Alleen als de 

deuren letterlijk open zijn, ben je echt sámen 

aan de slag. Als er iets niet lekker loopt bij een 

collega, hoor je dat en kun je helpen. En je ziet 

natuurlijk ook de mooie en leuke momenten 

van elkaar!” Chris vult aan: “Bij het ontwerpen 

van ons huidige gebouw is heel goed rekening 

gehouden met onze manier van werken. We 

hebben een centrale ruimte, alle lokalen 

liggen daar omheen. Tussen alle lokalen zijn 

zichtlijnen. Elk kind wordt altijd gezien. 

Letterlijk.”  

 

Nauwelijks verwijzingen 
Het team van Piet de Springer slaagt erin om 

vrijwel alle kinderen binnenboord te houden. 

Chris: “We hebben dikwijls zwaar autistische 

kinderen en leerlingen met ADHD. Ik herinner 

me een leerling die ADHD, Gilles de la 

Tourette én een vorm van autisme had. Die 

jongen vloog alle kanten op, maar hij heeft 

hier keurig zijn school kunnen afmaken.”  

Het aantal leerlingen dat in de afgelopen 25 

jaar werd verwezen naar het sbo of so, is 

volgens Chris op één hand te tellen. “Het is 

overigens geen doel op zich om niemand te 

verwijzen. Ons uitgangspunt is dat een kind op 

de juiste plek zit”, zegt Ella. Door de inclusieve 

mindset van dit team ís Piet de Springer voor 

veel kinderen de juiste plek.  

 

Open communicatie met ouders 
Zeker in het verleden werden regelmatig 

‘overstappers’ aangenomen uit omliggende 

gemeenten. Ella: “Soms heeft een kind 

gewoon een nieuwe start nodig. Wij geven 

kinderen graag een tweede kans. Of een derde 

kans. Wij ontvangen elk kind met een open 

vizier. Als ouders ons benaderen voor de 

overplaatsing van hun kind, zeggen wij wel 

heel nadrukkelijk: wees open over wat er met 

je kind aan de hand is. Niets is zo erg dan 

wanneer je kind hier tegen hetzelfde aanloopt 

omdat jij het niet verteld hebt.”  



Ella benadrukt het belang van open 

communicatie met ouders en van wederzijdse 

vertrouwen. Zij maakt zich er wel zorgen over 

dat sommige ouders een externe expert 

inschakelen, maar relevante informatie niet 

delen met de school. “Soms wordt 

bijvoorbeeld onderzoek gedaan, zonder dat 

wij het weten. Dat vind ik een gemiste kans. 

Met die informatie zouden wij heel goed 

kunnen werken. Ik denk dat daar nog wel iets 

te winnen is.” 

 

Arrangementen  
Om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen, wordt 

er in de lessen veel gedifferentieerd. 

Bijvoorbeeld in niveau, instructie, opdrachten 

en verwerking. Ella legt uit dat leerkrachten al 

hun leerlingen dus ongelofelijk goed in beeld 

moeten hebben, want het differentiëren is 

ook nog eens afhankelijk van het vak of het 

onderwerp.  

Om élk kind te laten groeien, moet je als 

school veel in huis hebben. Dat begint bij goed 

gekwalificeerd personeel  en voldoende extra 

handen. De school beschikt over 1.5 fte 

ambulante leerkracht en drie ondersteuners. 

Ook de directie en de ib’er ondersteunen waar 

nodig. Over de financiering zegt Chris: “Onze 

basisondersteuning is goed op orde. Als een 

kind méér nodig heeft, kunnen we een 

arrangement aanvragen bij Stichting 

Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede, ons 

schoolbestuur. Jaarlijks komen gemiddeld 

zeven à acht leerlingen hiervoor in  

aanmerking. Per arrangement is er 2½ uur per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

week ondersteuning buiten de groep 

beschikbaar. Sommige kinderen krijgen 

meerdere keren per week individuele 

ondersteuning, denk aan rt, pre-teaching of 

motorische begeleiding. De ondersteuning is 

erop gericht dat het kind in zijn eigen groep 

makkelijker kan meedoen.” Waar mogelijk laat 

de school ook andere kinderen ‘meeliften’ op 

deze extra ondersteuning. Dan wordt er 

bijvoorbeeld een klein groepje samengesteld, 

waarin óók kinderen zitten die niet zo’n 

arrangement hebben maar wel baat hebben 

bij de ondersteuning.  Chris: “Per kind bepalen 

we wat passend is en hoe we de 

ondersteuning het beste kunnen organiseren.” 

 

Samen leren 
Het feit dat we deze scholen zonder twijfel 

‘natuurlijk inclusief’ kunnen noemen, komt in 

de eerste plaats voor de mindset van het 

voltallige team. Iedereen wil hier met elkaar er 

voor gaan. Om het team te equiperen, 

investeert de school veel in 

professionalisering, bijvoorbeeld in de vorm 

van studiedagen. Ella: “Iedereen is gewend om 

ook regelmatig bij elkaar in de klas te kijken. 

Dan kun je kijken naar elkaars leerpunt of 

bijvoorbeeld naar een specifiek kind. Het is 

heel waardevol om aan een collega te kunnen 

vragen: wil je eens kijken doe het kind 

reageert, en hoe ikzelf reageer?” Dat vraagt 

volgens Ella een bepaalde kwetsbaarheid, 

want je moet echt met de billen bloot. Dat is 

best eng, maar het zorgt ervoor dat je samen 

ontwikkelt en samen beter wordt.  
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