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Werkmap maakt ouders wegwijs en geeft talloze tips 

 

Kinderen met een beperking op een gewone school 
 

Kinderen met een beperking hebben vaak een indicatie voor speciaal onderwijs. 
Toch kiest een deel van deze ouders voor regulier onderwijs. Bijvoorbeeld omdat 
ze willen dat hun kind een zo gewoon mogelijk leven heeft, dus gewoon op de 
school in de buurt. De school die voorbereidt op de gewone samenleving waar hun 
kind later deel van zal uitmaken. Ook kiezen ouders voor regulier onderwijs omdat 
ze het voor de cognitieve ontwikkeling en arbeidskansen van hun kind beter 
vinden.  
 
Meedoen op een gewone school gaat echter niet vanzelf. Er moet aan allerlei 
regels worden voldaan en er moeten veel barrières worden genomen.. Voor 
ouders maar ook voor beroepskrachten is dat soms een heel geworstel. Menigeen 
ziet door de bomen het bos niet meer. De Chronisch zieken en Gehandicapten 
Raad heeft voor ouders en beroepskrachten daarom de werkmap “Natuurlijk 
welkom op school” uitgebracht. Hierin staan de regels en procedures beschreven, 
belangrijke achtergrondinformatie en talloze tips. Bij de map zit ook een brochure 
met goede voorbeelden. Ouders en kinderen met een beperking vertellen hierin 
over hun ervaringen in het reguliere onderwijs. 
 
De werkmap 

In de werkmap lezen ouders waar ze mee te maken kunnen krijgen. Ze lezen hoe 
de indicatiestelling in zijn werk gaat. Waar ze op moeten letten bij het zoeken van 
een goede school. Hoe ze met de school in gesprek kunnen gaan over het 
onderwijs aan hun kind. Wat hun eigen aandeel kan zijn in het handelingsplan dat 
de school moet maken. Ook staan er veelgestelde vragen in en tips van andere 
ouders. Bovendien zijn er talloze adressen opgenomen van instellingen die ouders 
advies en ondersteuning kunnen bieden. 
 
De brochure 

In de brochure vertellen ouders en kinderen over hun ervaringen in het reguliere 
onderwijs. Hun ervaringen kunnen andere ouders en ook scholen inspireren. Het 
zijn goede voorbeelden, waaruit duidelijk wordt dat succes niet vanzelfsprekend is. 
Vaak zijn er de nodige hobbels overwonnen en is van ouders en scholen de nodige 
creativiteit gevraagd. Maar in alle gevallen bleek de inspanning de moeite waard.  
 
Bestellen 

U kunt de werkmap en de brochure bestellen via www.cg-raad.nl en dan klikken 
op de knop ‘webwinkel/bestellen’ . Ook kunt u bellen naar 030 – 291 66 50 op 
maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. 
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Op www.cg-raad.nl button ‘Onderwijs’ en www.5010.nl button ‘Rugzak’ staan de 
pdf-files van de beide producten. Als u ze onder de aandacht wilt brengen op uw 
website, kunt u een banner voor uw website downloaden op  
http://www.cg-raad.nl/nwos/banner.gif.  
 
Het project is gefinancierd door  

     
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


