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Wat doe je als je leerbare kinderen in de klas hebt, 
die door hun extra zorgbehoefte nauwelijks aan 
leren toekomen? Op basisschool De Meerpaal in 
Den Helder vonden ze een oplossing. Antoinette 
Nienkemper Zeinstra, voormalig schoolmaatschap-
pelijk werkster en nu leerkracht op De Meerpaal, 
vertelt.  

Basisschool De Meerpaal in 
Den Helder is een school voor 
speciaal onderwijs. Antoinette
Nienkemper is er sinds vorig 
schooljaar leerkracht, en 
daarvoor was ze er school-
maatschappelijk werkster. Ze 
vertelt: ‘Hier op De Meerpaal 
zitten verschillende kinderen 
die wel leerbaar zijn, maar 
zoveel extra zorg nodig 
hebben, dat ze bijna niet aan 
leren toe kwamen. Ze zitten 
bijvoorbeeld in een rolstoel, 
zijn niet zindelijk of hebben 
constant 1 op 1 begeleiding 
nodig bij het leren, door een 
zeer zwakke concentratie en 
spanningsboog.’

Bij De Meerpaal rees de vraag 
of er een manier was om deze 
kinderen beter te kunnen 
laten leren. ‘We vroegen ons 
af: hoe kunnen we de kinde-
ren wel op school houden en 
ze een beter leerrendement 
laten hebben?’ licht Nienkem-
per toe. ‘We zijn de mogelijk-
heden gaan onderzoeken. Ou-
ders mogen een deel van het 
PGB inzetten op school voor 
ondersteunende begeleiding. 
Denk aan hulp bij het naar de 
wc gaan, het ondersteunen bij 
het werken aan tafel, helpen 
bij het eten, de verzorging, 
het tillen uit een rolstoel, en 
helpen bij het lopen bij kinde-
ren die wat instabiel op hun 
benen staan. Daar zagen wij 
mogelijkheden.’
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Een slimme (in)zet van het PGB

Zorgpartner
Vervolgens zocht De Meerpaal 
contact met een zorgpartner 
die deze ondersteuning op 
school zou kunnen aanbie-
den. Nienkemper: ‘De ouders 
zijn degenen die bepalen bij 
welke partij ze zorg inkopen 
voor hun kind, maar voor een 
school is het niet haalbaar 
om met vier verschillende 
organisaties tegelijk samen te 
werken. Dan gaat er eerder 
veel tijd zitten in overlegmo-
menten, terwijl we juist meer 
tijd willen steken in de leer-
momenten van de leerlingen.’ 

In ‘s Heeren Loo vond De 
Meerpaal een partner die de 
samenwerking graag wilde
aangaan. Samen met 
‘s Heeren Loo werd een plan 
gemaakt over hoe de zorg in 
te vullen en hoe de ouders 
bij het traject te betrekken. 
Nienkemper: ‘De ouders zijn 
degenen die de zorg moeten 
inkopen. Het was dus heel 
belangrijk om ze zo vroeg 
mogelijk in het traject te 
betrekken bij wat we wilden 
bereiken. Voor de klas waar 
het om ging, hebben we in 
kaart gebracht wat er nodig 
was aan zorg en waar we het 
PGB voor in zouden willen 
zetten. Dit hebben we vervol-
gens overlegd met de ouders 
en die zijn ermee aan de slag 
gegaan. Zij moesten namelijk 
goedkeuring vragen aan hun 
zorgkantoor, want de inzet 
van het PGB moet verant-
woord worden. Gelijktijdig 
hebben we ouders in contact 
gebracht met de zorgmanager 
van ’s Heeren Loo. Nadat de 
indicatie was afgegeven, heeft 
deze zorgmanager samen met 
de ouders een sollicitatie-
commissie gevormd om 
iemand aan te stellen die de 
kinderen in de klas van indivi-
duele zorg kan voorzien.’

Vooruitgang 
Deze persoon werkt inmiddels 
sinds september vorig jaar 
op De Meerpaal, voor 18 uur 
per week. Nienkemper: ‘Dit 
traject is zo goed bevallen, 
dat we nu voor twee andere 

kinderen ook ondersteuning 
inzetten vanuit ‘s Heeren 
Loo. We zien dat de kinderen 
vooruitgang boeken door de 
extra ondersteuning. Het zijn 
kleine stapjes die op verschil-
lende ontwikkelingsniveaus 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld in 
de communicatie. Daar is nu 
veel meer aandacht en ruimte 
voor in de klas. Als we buiten 
spelen, is er ook een kindje 
dat extra zorg nodig heeft 
omdat het gevaarlijk is als ze 
valt. Daar is nu iemand voor 
beschikbaar, terwijl we dat 
vroeger allemaal zelf moes-
ten doen. We zijn ontzettend 
tevreden met wat we bereikt 
hebben.’ 

Tips
Nienkemper heeft nog wel 
wat tips voor andere scholen 
die het PGB zouden willen 
gaan inzetten op school. 
‘Betrek de ouders zo vroeg 
mogelijk in het traject. Kijk 
of ze ervoor openstaan om 
een deel van het PGB van hun 
kind op school in te zetten. 
Is dat niet zo, dan is dat ook 
oké. Daarnaast is het heel 
belangrijk dat er een goede
verslaglegging is door de 
leerkracht. Welke extra zorg 
is er nodig in de klas? Als dat 
goed in kaart is gebracht, 

betrek dan de ouders er weer 
bij om te kijken of ze het nog 
steeds zien zitten. De ouders 
hebben toestemming nodig 
vanuit het zorgkantoor en het 
is belangrijk dat de school ze 
daarbij ondersteuning biedt. 
De schoolmaatschappelijk 
werker of de IB’er kunnen die 
ondersteuning bieden, door 
de zorgvraag zo nauwkeurig 
mogelijk te beschrijven, inclu-
sief de tijd die nodig is voor 
de extra begeleiding. 

Daarnaast kunnen ouders 
ondersteuning vragen bij de 
zorgverlener waar de school 
mee samenwerkt. De ouders 
moeten de aanvraag wel zelf 
indienen bij het zorgkantoor. 
Zorg er dus voor dat je steeds 
goed in contact staat met 
de ouders, maar geef ook 

duidelijk grenzen aan: wij 
als school willen dat de zorg 
wordt ingekocht vanuit 1 be-
paalde organisatie. Let hierbij 
wel op een goede onderbou-
wing. Het is en blijft het geld 
van de leerling en ouders 
bepalen uiteindelijk of ze ak-
koord gaan. Kortom: het staat 
of valt met goed contact.’

‘We vroegen ons af: 
hoe kunnen we de 
kinderen wel op school 
houden en ze een beter 
leerrendement laten 
hebben?’

Voorbeeld
Dit artikel over SBO De Meerpaal geeft een mooie 
inkijk in hoe een deel van het PGB-budget in het 
onderwijs ingezet kan worden. De leerlingen krijgen 
de kans om op school te blijven en ze realiseren een 
hoger leerrendement door dit passende aanbod. Een 
mooi voorbeeld voor andere scholen in het samen-
werkingsverband. 

Antoinette Nienkemper


