Speciaal Onderwijs

Portret

De Heldringtheatergroep, bestaande uit leerlingen
van VSO de Heldring, speelt de voorstelling
ZWART LICHT/17 (foto: Yvonne de Blaauw).

Enkele feiten
De Heldring is een school voor speciaal onderwijs voor
zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een IQ lager
dan 55. De school bestaat uit twee afdelingen: het
speciaal primair onderwijs (SO) voor leerlingen van vier
tot en met 12 jaar in Amsterdam-Noord en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12
tot en met 20 jaar in Amsterdam-West. De Heldring
valt samen met 14 andere scholen voor speciaal
onderwijs in de omgeving onder Stichting Kolom. De
leerlingenpopulatie is cultureel divers.
Het SO heeft ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over vijf
groepen. Het VSO heeft ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. Er zijn 85 personeelsleden
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waaronder leerkrachten, ondersteunend personeel
zoals onderwijsassistenten, psychologen, logopedisten en personeel vanuit de zorg. De Heldring heeft voor
zowel het SO als het VSO een cultuurcoördinator
aangesteld.
De Heldring financiert de buitenschoolse activiteiten
via de Cultuurkaart (VSO) en het voucherbudget dat
Gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar stelt (SO).
De Heldringtheatergroep en incidentele grote kunstprojecten financiert de school via fondsen zoals het
Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ook is er een
schoolbudget beschikbaar voor de aanschaf van materialen voor de kunstvakken.

Tekst Lisa van Bennekom

“Cultuuronderwijs opent deuren
die anders gesloten blijven”
Elk kind heeft talenten. Dat is het uitgangspunt op de Heldring, een
Amsterdamse school voor kinderen met een verstandelijke beperking
van vier tot 20 jaar. Door het aanbieden van diverse kunstvakken ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun creatieve vaardigheden en vergroten
zo hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Cultuurcoördinator Nathalie
Groenink: “Wij geven kunstvakken op maat om onze leerlingen succes
te laten ervaren.”
‘Jouw weg naar zelfstandigheid’ is het motto van de
Heldring. Elk vak op school draagt bij aan het ontwikkelen van zoveel mogelijk zelfstandigheid bij de leerlingen. Op het SO werken de leerlingen van vier tot en met
12 jaar aan basisvaardigheden met als speerpunten rekenen en taal. Daarna stromen ze door naar de afdeling
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van de Heldring.
Het onderwijs op het VSO is gericht op wonen, werken
en vrije tijd. Adjunct-directeur Marjolein Stolwijk van de
afdeling speciaal primair onderwijs (SO): “Het doel is om
uiteindelijk voor iedere leerling een passende werkplek
te vinden.”
Iedere schooldag begint op de Heldring met een blok
rekenen en taal. De rest van de dag besteden de leer
lingen onder andere aan creatieve vakken en vakken die
de zelfredzaamheid verhogen. “Onze visie is dat leer
lingen meer oppikken van de cognitieve vakken door
het aanbieden van vakken als muziek en tekenen”, legt
Stolwijk uit.

Maskers van keramiek
Dat de kunstvakken een belangrijke plaats innemen in
het curriculum van de Heldringschool wordt bij binnenkomst op de VSO-afdeling gelijk duidelijk. Naast de
ingang staat een grote fontein van mozaïek in de vorm
van een slang en in de hal pronken vier totempalen van
keramiek. Beide werken zijn gemaakt door leerlingen.
Verderop hangen portretfoto’s van leerlingen uit de
Heldringtheatergroep. Vanuit haar lokaal wijst Nathalie
Groenink, vakleerkracht keramiek en cultuurcoördinator
VSO, op de maskers van keramiek die bevestigd zijn aan
het hek van de school. Groenink: “De maskers zijn tweezijdig. Zo geven we de leerlingen ook een gezicht naar
de buitenwereld toe. Het aantal maskers op het hek zal
blijven groeien, want iedere nieuwe leerling krijgt de opdracht om er een te maken.”
Naast het vak keramiek volgen de leerlingen van het VSO
ook wekelijks lessen in tekenen, schilderen, textiele werk-

Maskers van keramiek (foto: Lisa van Bennekom).

vormen, mozaïek en muziektheater, gegeven door vakleerkrachten. Op het SO geven de groepsleerkrachten
zelf het vak beeldende vorming. Een vakleerkracht geeft
er wekelijks muziek. Daarnaast doen de leerlingen jaarlijks mee aan verschillende buitenschoolse culturele
activiteiten zoals het bezoeken van theaters en musea.
De school huurt externe vakmensen in voor het geven
van lessen in onder andere dans en djembé.

Werken aan zelfvertrouwen
“Met het cultuuronderwijs willen we de leerlingen de kans
geven zich te verwonderen, te verbazen en te laten
verrassen”, zegt Monique Rutgers, groepsleerkracht en
cultuurcoördinator SO. “Veel leerlingen van de Heldring
komen van huis uit nagenoeg niet met cultuur in aanraking. Door met de leerlingen een voorstelling bij te wonen
in bijvoorbeeld Het Concertgebouw gaat het voor hen
leven. Daarnaast komen via het cultuuronderwijs ook
andere vaardigheden aan bod. De kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze zich horen te gedragen tijdens een voorstelling. Of hoe ze een kaartje moeten kopen. En door
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de kunstvakken maken ze kennis met verschillende soorten van vrijetijdsbesteding waar ze na hun schooltijd mee
verder kunnen.”
Adjunct-directeur Stolwijk vult aan: “Elk kind heeft talenten. Maar de kinderen die hier op school komen hebben
vaak alleen gehoord waar ze níet goed in zijn. Door de
kunstvakken bloeien de kinderen weer op en werken zo
aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.”

Maatwerk
Bij het bepalen van de inhoud van de kunstlessen staan
steeds de mogelijkheden van de leerlingen centraal.
Cultuurcoördinator Groenink: “Een standaard les uit een
kunstmethode is vaak niet geschikt voor onze doelgroep.
Het werken op maat is dus essentieel, want we willen de
leerlingen niet onderschatten of overschatten.” De vakleerkrachten ontwikkelen voor de kunstvakken daarom
hun eigen lessen. Wel maken ze, ter inspiratie, gebruik
van bestaande methodes zoals Moet je doen.

“Met het cultuuronderwijs
willen we de leerlingen de kans
geven zich te verwonderen, te
verbazen en te laten verrassen.”
Om het cultuuronderwijs op de Heldring inzichtelijk te
maken, heeft de school met ondersteuning van Mocca,
het Amsterdams expertisenetwerk voor cultuureducatie,
begin schooljaar 2011-2012 een cultuurbeleidsplan voor
het VSO ontwikkeld. In het cultuurbeleidsplan staat de
inhoud en het doel van het cultuuronderwijs voor de drie
verschillende uitstroomniveaus van VSO de Heldring beschreven. Groenink: “We hebben de kerndoelen voor het
domein Kunstzinnige oriëntatie aangepast naar werkbare doelen voor onze leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld
doelen als ‘leren wanneer je een compliment kunt geven’.”
Naast dat de school met alle vragen op het gebied
van cultuuronderwijs bij Mocca terecht kan, maakt de
Heldring ook deel uit van hun Netwerk Speciaal Onderwijs. Mocca richtte dit netwerk in januari 2008 op voor

Beeldend werk in de hal van de school gemaakt door leerlingen van
SO de Heldring tijdens een kunstproject (foto: Lisa van Bennekom).
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Tassen bestempeld met aardappel-stempels gemaakt door leerlingen
uit groep 5 (10 t/m 12 jaar) van SO de Heldring tijdens de les beeldende vorming (foto: Lisa van Bennkom).

de Amsterdamse (V)SO-scholen. Een belangrijk doel van
de netwerkbijeenkomsten is het informeren van de
cultuurcoördinatoren over uiteenlopende thema’s zoals
het schrijven van een projectplan.
Ook het uitwisselen van ervaringen blijkt een duidelijke
meerwaarde van het netwerk. “Het buitenschoolse
culturele aanbod in Amsterdam is in veel gevallen nog
onvoldoende afgestemd op kinderen met een verstandelijke beperking. En dan is het fijn om succeservaringen
en missers met cultuurcoördinatoren van andere scholen
te kunnen bespreken”, zegt Groenink.
Omdat het aanbod voor het voortgezet onderwijs voor
leerlingen van de VSO de Heldring meestal van een cognitief te hoog niveau is, kiest ze voor hen culturele activiteiten uit het aanbod van het primair onderwijs. Groenink: “Maar het probleem is dat het PO-aanbod vaak
weer te kinderachtig is voor pubers. Lesbrieven ter voorbereiding van voorstellingen moeten wij daarom altijd
aanpassen aan de belevingswereld van onze leerlingen.
En vooraf gaan we eerst in gesprek met bijvoorbeeld de
educatiemedewerkers van musea om hen te vragen het
theoriegedeelte kort te houden en de rondleiding wat
stoerder te maken.”

Inspiratiegids
Volgens Clare McGrath, accountmanager VO bij Mocca
en organisator van het Netwerk Speciaal Onderwijs,
ontwikkelen culturele instellingen in Amsterdam wel aanbod voor het (V)SO. Maar ook zij komt in de praktijk nog
weinig aanbod tegen wat specifiek ontwikkeld is
voor ZMLK-scholen zoals de Heldring. McGrath: “Het
speciaal onderwijs is zeer breed. Vaak specialiseren
culturele instellingen zich in een onderdeel. Zo heeft het
Rijksm useum een specifiek aanbod voor doven en
slechthorenden.”
McGrath ziet het als een belangrijke taak van Mocca om
scholen voor (V)SO zichtbaarder te maken in Amsterdam:
“Tijdens de netwerkbijeenkomsten nodigen we daarom
geregeld culturele instellingen en kunstenaars uit. Vanuit die ervaring is ook de gids Cultuureducatie in het

Speciaal Onderwijs tot stand gekomen, een inspiratiegids
met achtergrondinformatie over het speciaal onderwijs en
voorbeelden van good practices van cultuuronderwijs voor
deze doelgroep in Amsterdam”. McGrath hoopt met de
gids, die in september 2012 verschijnt, nog meer culturele
instellingen en kunstenaars te inspireren om hun projecten
aan te passen aan dit type onderwijs.
Ad van der Borst werkt al 30 jaar als muziektheaterdocent
op VSO de Heldring. Naast dat hij wekelijks het vak muziektheater geeft, maakt hij ook jaarlijks voorstellingen
met de Heldringtheatergroep. Dit jaar viert de theatergroep, bestaande uit 16 leerlingen van VSO de Heldring,
haar 25-jarig bestaan. “Ieder jaar selecteer ik talentvolle
leerlingen om mee te werken aan de voorstelling. Dit
kunnen leerlingen zijn met een bijzonder talent op het
gebied van muziek of dans. Daarbij is het belangrijk dat
ze zich goed kunnen concentreren, ook als er publiek
naar ze kijkt.”

“Ik word rustig van de lessen van
meester Ad. Dat komt omdat ik
bezig kan zijn met mijn handen,
bijvoorbeeld door te trommelen.”
Van der Borst omschrijft de voorstellingen als een aaneenschakeling van theatrale acts. “Theater maken met
verstandelijk beperkte kinderen vraagt om een speciale
aanpak. Ik wil graag laten zien wat de leerlingen wél kunnen”, vertelt hij. “Daarom werk ik met hen vanuit muziek,
beeld en beweging. Door dit samen te voegen en te stileren, ontstaan acts die kracht, energie en concentratie
uitstralen.”
Met de voorstellingen hoopt Van der Borst de wereld van
zijn leerlingen te verrijken. “Deze kinderen hebben in hun
leven vaak al veel afwijzing ervaren. Maar op het toneel
voelen ze zich gezien en krijgen ze applaus. En niet omdat ze zielig zijn. Maar omdat het publiek een mooie
voorstelling heeft gezien, gemaakt binnen de grenzen
van hun beperking.”

Leerlingen van het SO bewegen met een zaklamp in de hand op
muziek in het donker en maken zo vormen van licht op de muur
(foto: Lisa van Bennekom).

Rustig door trommelen
Tim (17 jaar) is de hoofdrolspeler van de laatste productie, genaamd ZWART LICHT/17. In de klas vindt hij het
soms moeilijk om zich aan de regels te houden, maar bij
de theaterlessen speelt dat wonderlijk genoeg geen rol.
Tim: “Ik word rustig van de lessen van meester Ad. Dat
komt omdat ik bezig kan zijn met mijn handen, bijvoorbeeld door te trommelen.” Op het podium staan voelt
voor Tim als zijn tweede natuur. “Theater zit in mijn genen. Na school wil ik acteur worden.”

Meer informatie
VSO de Heldring
Nathalie Groenink, cultuurcoördinator VSO
n.groenink@deheldringschool.nl
Ad van der Borst, docent muziektheater
theater@deheldringschool.nl
vso.deheldringschool.nl
SO de Heldring
Marjolein Stolwijk, adjunct-directeur SO
m.stolwijk@deheldringschool.nl
Monique Rutgers, groepsleerkracht en cultuurcoördinator SO
m.rutgers@deheldringschool.nl
so.deheldringschool.nl
Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie
Clare McGrath, accountmanager voortgezet onderwijs
cmcgrath@mocca-amsterdam.nl
www.mocca-amsterdam.nl
www.iselingehogeschool.nl

De Heldringtheatergroep, bestaande uit leerlingen van
VSO de Heldring, speelt de voorstelling ZWART LICHT/17
(foto: Yvonne de Blaauw).

Filmpje van Zwart Licht/17, de gids
Cultuureducatie in het Speciaal Onderwijs
en meer tips en aanbod voor cultuur
educatie in het speciaal onderwijs.
En lees andere schoolportretten:
www.cultuurplein.nl/heldring
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