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Interview

Tot dit schooljaar zat Gijsbert jarenlang “met plezier” op 
Kiem, een mytylschool voor kinderen met een lichame-
lijke beperking in Dordrecht. 
Zijn moeder: “Ik kijk met een goed gevoel terug op deze 
periode. De leerkrachten gaven met veel toewijding les 
en leefden ook altijd sterk mee als Gijsbert ziek was.”

Kiem is echter geen christelijke school. “De school gaf 
aan de vieringen van Kerst en Pasen geen Bijbelse invul-
ling. Ook werd er bij Kiem carnaval gevierd. De identi-
teit heet neutraal, maar neutraal is ook gekleurd.”

Hennie worstelde daarmee. “Bij de doop beloofden 

mijn man en ik dat we onze kinderen zouden opvoeden 
in de voorzeide leer. Wij wilden voor christelijk onder-
wijs kiezen, maar dat was er niet voor Gijsbert. Voor 
kinderen met een verstandelijke beperking zijn er veel 
christelijke scholen, maar voor leerlingen met een licha-
melijke beperking is er geen enkele christelijke school.”

Gijsberts blik is door het schoolgaan bij Kiem wel breder 
geworden. 
Gijsbert: “Op de vorige school werden alle religies be-
handeld. Ik leerde hoe die over verschillende dingen 
denken. Ook zat ik bij moslims en hindoes in de klas. Ik 
heb met kinderen uit heel veel verschillende landen in 

 

Hennie Verhaar uit Nieuw-Lekkerland is er nog verwonderd over. Begin dit schooljaar werd 
haar zoon Gijsbert (12) met spierdystrofie toegelaten op het Driestar College in Lekkerkerk. 
Deze locatie heet Rehoboth. Hennie: “De Heere heeft inderdaad ruimte gemaakt. Na twee 
afwijzingen werd hij op de derde school toegelaten.”

Toch een christelijke school 
voor Gijsbert
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Gijsbert samen met zijn moeder Hennie Verhaar.

 

 

de klas gezeten. Die kwamen uit bijvoorbeeld India, Chi-
na en Afrikaanse landen. Ik heb ook gehoord hoe het in 
die landen eraan toe gaat, hun manier van leven. Ook 
zat ik bij een meisje in de klas die als baby te vondeling 
was gelegd en vanuit een weeshuis door Nederlandse 
ouders werd geadopteerd. Ik vind het mooi dat ik met 
al die kinderen in de klas heb gezeten.”

“Ik leer nu weer nieuwe 

dingen over het geloof”

Als Gijsbert niet zou zijn toegelaten op de Driestar, dan 
was hij naar de openbare mytylschool De Brug in Rotter-
dam gegaan. “Dat zou ik heel jammer hebben gevon-
den. Ik vind het erg dat er niet over de Heere God wordt 
verteld, want dat vind ik heel belangrijk. Ik leer nu weer 
nieuwe dingen over de Bijbel en over het geloof.”

Wat zijn je ervaringen op de nieuwe school?
“Heel goed. Op de kennismakingsdag werd de klas ver-
teld dat er een jongen bij hen in de klas kwam met een 
rolstoel. Een paar zeiden: “Waarom hebben wij dat?” 
Nu hebben ze wel door dat ik niet alleen een jongen in 
een rolstoel ben die niets kan. Nu weten ze dat ik niets 
kan met mijn lijf, maar wel gewoon een jongen ben die 
met hen kan praten. Nu vragen ze dingen aan mij en 
hebben we soms leuke gesprekken.”
Gijsbert volgt op het vmbo de gemengd-theoretische 
leerweg (gl) in een klas van 25 leerlingen. Bij de test 
kwam hij uit op havo, maar gezien de grote hoeveelheid 
huiswerk bij deze schoolsoort, leek de school vmbo-gl 
een betere keus.

Heb je een maatje?
“Ik heb wel vijf maatjes: drie jongens en twee meisjes, 
voor iedere dag in de week één. Zij helpen mij de laptop 
uit mijn tas te pakken, deze aan te sluiten en goed voor 
mij neer te zetten. Verder houden ze voor mij de deu-
ren open en gaan ze mee in de lift. Daarvan hebben ze 
een sleutel, om met mij naar de bovenste verdieping te 
gaan. Als er geen leraar is, lift er weleens een leerling 
extra mee. Daar heb ik geen moeite mee”, zegt Gijsbert, 
met een twinkeling in zijn ogen.

Heb je ook extra ondersteuning?
Gijsbert: “De hele schooldag lang is er een pgb’er voor 
mij op school aanwezig, soms wel zeven uur achter el-
kaar. Die geeft mij op afroep de zorg die ik nodig heb; 
niet in de klas, maar in een aparte ruimte. Zij helpen mij 
met de toiletgang, geven mij sondevoeding en helpen 
me met vernevelen en hoesten. In totaal maak ik ge-
bruik van vier pgb’ers.”

Hennie: “Dit gaat van de pgb-uren van thuis af. Ge-
lukkig hoorden dat we voor school extra uren konden 
aanvragen. Daarvoor hebben we net een toezegging 
binnen.”

Hoe kom je op school?
Gijsbert: “Ik ga met onze eigen aangepaste bus naar de 
school in Lekkerkerk. Negen vrijwilligers rijden me, sa-
men met mijn moeder tien, hè mam?”
Hennie: “Voor de vrijwilligers heb ik een rooster ge-
maakt. Ze ruilen onderling; daar heb ik geen omkijken 
naar. Het zijn veelal gepensioneerde mannen. Ze vinden 
het leuk om even met de conciërges een kopje koffie te 
drinken. Dan gaan ze per fiets of lopend via het voet-
veer weer naar huis. De bus blijft op school staan.”
Tussen Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk stroomt de ri-
vier de Lek. Met de auto is de snelste route via het auto-
veer Kinderdijk-Krimpen aan de Lek, maar Hennie koos 
voor de langere route via de veerpont Bergstoep-Ber-
gambacht. “De weg via Krimpen aan de Lek is drukker 
en hobbeliger. Dat is voor Gijsbert niet fijn. Deze route 
is iets verder, maar rustiger”.

Hoe ben je aan de vrijwilligers gekomen?
Het was in één middagje bellen rond. Ik moest wel over 
iets heen stappen om hulp te vragen. Ooit hoorde ik 
een lezing van zorgconsulent André Oosterlee over de 
vraag hoe je mantelzorgers om je heen kunt verzame-
len. Hij zei: “Je mag anderen gerust vragen. Dat taboe 
moet je doorbreken.” Dat klopt. De eerste twee die ik 
vroeg zeiden ja. Van hen kreeg ik weer nieuwe namen 
door, en zo kreeg ik het voor elkaar. De vrijwilligers  
rijden al acht jaar.”
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Meerwaarde
Omdat Hennie ook zelf haar zoon naar school rijdt, 
heeft ze regelmatig contact met docenten. “Vaak hoor 
ik: Het gaat zo leuk met je zoon. Eigenlijk zouden we 
in iedere klas zo’n leerling moeten hebben. Ze vinden 
dat zijn aanwezigheid een meerwaarde geeft aan de 
gesprekken.
Tijdens godsdienst kwam een keer ter sprake dat je be-
ter niet met een familielid kunt trouwen. Toen had Gijs-
bert gezegd: “Mijn ouders zijn in de verte familie van 
elkaar, en daarom ben ik gehandicapt.” Dat klopt. Mijn 
man, Jacco, is een verre achterneef van me. De ziekte 
die Gijsbert heeft, spierdystrofie MDC1A, is ontstaan 
doordat Jaco en ik beiden een zogeheten recessieve gen 
hebben. Als beide ouders zo’n gen hebben, kan deze 
erfelijke ziekte ontstaan.”
De docent reageerde tijdens die godsdienstles: “Vind 
het niet erg dat je gehandicapt bent?” Gijsbert: “Ik zei 
toen: “Het heeft ook voordelen. Het is soms weleens 
handig, bijvoorbeeld in het Dolfinarium. Toen mocht ik 
lekker vooraan zitten én de entree was minder hoog.” 
Hennie, lachend: “Dan is hij nog guitig ook.”
Hennie hoort ook van docenten dat de zorg die de 
leerlingen aan Gijsbert geven erg leerzaam is. “Zeker in 
deze maatschappij, waar mensen sterk op zichzelf zijn 
gericht. Natuurlijk is er ook een andere kant: Gijsberts 
aanwezigheid kost de docenten wel extra energie. Al-
leen de aanwezigheid van een pgb’er in de school, wie 
is voor hen verantwoordelijk als er wat gebeurt? Dit 
moest de school vastleggen. Ook zijn docenten veel tijd 
kwijt met de voorbereiding van digitale toetsen, speci-
aal voor Gijsbert.”

Vrijstelling
Voor de vakken beeldende vorming, techniek en gym-
nastiek kreeg Gijsbert vrijstelling. “Toen Gijsbert op 
de mytylschool zat, had hij overdags binnen schooltijd 
logopedie en fysiotherapie. Nu moet dit allemaal na 
schooltijd gebeuren. Daarmee houdt de school gelukkig 
rekening: bij het maken van Gijsberts rooster, nam de 

roostermaker zijn behoeften als uitgangspunt en bouw-
de daar omheen zijn rooster. Hij keek voor welke vakken 
hij dispensatie heeft en plande die aan het begin of aan 
het eind van de dag. Dat is erg fijn, want daardoor kan 
Gijsbert elke week gaan zwemmen in een extra ver-
warmd zwembad. Dat is Gijsberts gymuurtje.”

Hennie, hoe kwam je op de gedachte om Gijsbert naar 
een gewone school te sturen?
“Naar aanleiding van een filmpje op internet over Mika, 
een jongen die dezelfde spierziekte heeft als Gijsbert. Ik 
zag dat hij de hele dag een pgb’er op school had. Toen 
dacht ik: Dat kan ook voor Gijsbert.
Iemand uit onze kerk wees ons op het Wartburg Colle-
ge. In het kennismakingsgesprek daar werden allerlei 
vragen op ons afgevuurd. Uit het beraad kwam het 
besluit om Gijsbert een kans te geven. Het beste zou 
volgens het Wartburg toen de locatie Marnix in Dor-
drecht kunnen. Het eerste gesprek op de Marnix was 
positief, maar bij het tweede gesprek stelde de school 
dat Gijsbert het beste op het vmbo-kader paste en niet 
naar de havo zou kunnen. Uiteindelijk wees de school 
Gijsbert af, met als reden dat zij de gevraagde zorg niet 
kon bieden.”
De school maakte toen een fout. Binnen het passend 
onderwijs geldt de regel dat de school waar een zorg-
leerling is aangemeld een zorgplicht heeft. Bij een even-
tuele afwijzing van de leerling moet die school helpen 
bij het zoeken van een alternatieve school, óf de vraag 
teruggeven aan het regionale samenwerkingsverband 
van het passend onderwijs. Het Wartburg gaf de afwij-
zing echter niet door.

Hennie: “Wij hebben toen de vraag om Gijsbert op het 
regulier christelijk onderwijs te plaatsen, neergelegd bij 
de vereniging Op weg met de ander. Op mijn voorstel 
gingen we gezamenlijk naar De Passie, een evangelische 
school in Rotterdam. Het kennismakingsgesprek ervaar-
den we als erg positief, maar vanwege een verbouwing 
zag deze school plaatsing van Gijsbert niet zitten.

Gijsbert samen met zijn vijf maatjes: v.l.n.r. Niek, 
Isac, Arwin, Sophie, Anouk.

Piet Stehouwer is één van de negen vrijwilligers 
die Gijsbert naar school rijdt.

Isabella Westerlaken is één van de vier pgb'ers 
van Gijsbert.



1. Waarom is Gijsbert toegelaten op 
het Driestar College in Lekkerkerk?
“Gijsbert werd bij onze school 
aangemeld met een verzoek om 
onderwijs. De school heeft dan een 
zorgplicht. Bij de aanmelding is uit-
gebreid gekeken naar wat Gijsbert 
nodig heeft en is besproken of onze 
school aan de ondersteuningsvraag 
tegemoet kan komen. Nadat we al-
les goed op een rijtje hebben gezet, 
is besloten dat Gijsbert welkom is. Al 
eerder hebben er enkele leerlingen 
met een lichamelijke beperking bij 
ons op school gezeten en hebben 
we geleerd dat er veel mogelijk is.”

2. Welke problemen voor zag u en 
wat kon u bieden?
“Er waren veel zaken waar we over 
na moesten denken. Het was en is 
soms een zoektocht, maar in ter-
men van ‘problemen’ hebben we 

nooit gedacht. We zijn een gewone 
school, met gewone klassen en ge-
wone docenten. De belangrijkste 
vraag is of Gijsbert, de klas en de do-
centen goed kunnen functioneren. 
Ons uitgangspunt is ‘gewoon waar 
het gewoon kan en aangepast waar 
het nodig is’. In de klas wordt Gijs-
bert zoveel mogelijk bijgestaan door 
‘maatjes’ die helpen bij de prakti-
sche zaken zoals: de deur openen, 
de laptop klaar zetten, enzovoorts. 
Gijsbert heeft veel verpleging/ver-
zorging nodig. Ouders kopen hier-
voor PGB in en school kan een ruim-
te bieden. De grootste omslag heeft 
Gijsbert zelf moeten maken: van een 
mytylschool met veel voorzieningen 
naar een gewone school, van een 
kleine klas naar een grote klas.”

3. Hoe gaat het tot nu toe, heeft het 
tot u verwachting voldaan?
“We zijn nog maar goed en wel van 
start, maar het gaat goed. Gijsbert 
volgt het onderwijs in de lessen. Hij 
geeft aan dat hij blij is dat hij chris-
telijk onderwijs kan volgen. Hij is 
opgenomen in de klas, doet zo veel 
mogelijk mee met alle activiteiten 
en haalt mooie cijfers.
De PGB’ers hebben hun plekje in de 
school gevonden. Een enkele docent 
zag er van tevoren tegenop, maar 
tijdens de teambespreking gaven 

ook die docenten aan dat het mee-
gevallen is. Er is regelmatig overleg 
met Gijsbert, zijn ouders en de do-
centen om te zien hoe het gaat en 
welke zaken geregeld of aangepast 
moeten worden.” 

4. Bent u op problemen gestuit?
“Nee, problemen niet. Wel zijn er 
soms praktische zaken waar een op-
lossing voor moet worden gezocht. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld hoe 
te handelen als de lift niet gebruikt 
kan worden bij brandalarm. Ook 
heeft Gijsbert wat meer tijd nodig 
bij het maken van toetsen. Hoe gaan 
we daar mee om? Hoe kun je het zo 
organiseren dat Gijsbert zo zelfstan-
dig mogelijk functioneert? Dit zijn 
zaken waar we samen een antwoord 
op proberen te vinden.”

5. Waarom vindt u het belangrijk 
dat jongeren met een handicap op 
uw school zitten?
“Ieder kind heeft recht op onder-
wijs, of je een handicap hebt of niet. 
Ons Samenwerkingsverband heeft 
de regel: ”Regulier waar mogelijk, 
steun waar nodig, speciaal waar het 
moet.” De meeste ouders willen 
graag dat hun kind zo “thuisnabij” 
mogelijk een plek krijgt. Als wij pas-
send onderwijs kunnen bieden, wer-
ken we er graag aan mee.”

Zorgcoördinator mevrouw F. de Boer van het Driestar College geeft 

een reactie op vijf vragen over de aanmelding en start van Gijsbert 

Verhaar op deze school.
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Dit was voor ons de tweede grote teleurstelling. Gijsbert 
was ook meegegaan naar het kennismakingsgesprek 
en hij was echt verdrietig. Op dat moment dachten 
we: “Moet hij dan toch naar De Brug? Gijsbert zei toen 
steeds tegen mij: “Mam, hebt u de papieren voor De 
Brug al ingevuld?” Maar ik kon er niet toe komen. Ik had 
in mijn hoofd dat Gijsbert misschien wel naar de Driestar 
in Lekkerkerk kon gaan, maar ik zag het gesprek –en 
misschien wel weer een afwijzing– niet meer zitten.

Gelukkig legde Op weg met de ander voor ons het eer-
ste contact. Opnieuw gingen we samen naar het kennis-
makingsgesprek. Het was een emotioneel, maar hoop-
vol gesprek. Zorgcoördinator mevrouw De Boer van het 
Driestar College zei: “Waarom zouden we Gijsbert niet 
toelaten?” Dát is de juiste insteek: niet denken in pro-
blemen, maar in mogelijkheden.”

Jenneke Wolvers-ten Hove

 

V.l.n.r. dhr. Van der Spek (ambulant bege-
leider), mw. Bogaard (zorgcoördinator), 
mw. F. de Boer, Hennie en Gijsbert


