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Acade y

Kies je voor regulier onderwijs voor jullie kind met Downsyndroom en heb je hier vragen 

over met betrekking tot de aanmelding of de in te zetten begeleiding op school?  

Wellicht kan de Down Academy hierbij helpen. 

Passend onderwijs
Met de invoering van de wet op passend onder-
wijs in augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. 
Dit betekent dat, wanneer een kind met Downsyn-
droom aangemeld wordt, scholen verplicht zijn 
om een passende plek te vinden. Het is niet altijd 
gemakkelijk om als ouder én school op de hoogte 
te zijn van alle mogelijkheden die er zijn om on-
derwijs op de basisschool mogelijk te maken. De 
school, het samenwerkingsverband en de gemeen-
te waar je woont zijn alle verantwoordelijk om 
goed passend onderwijs te regelen én te  
financieren.

Bel bij vragen
Dit roept bij ouders altijd veel vragen op. De 
Down Academy wil in dit traject graag onder-
steunen. We starten met een netwerk van ervaren 
ouders die veel vragen kunnen beantwoorden. En 
bijvoorbeeld door telefonisch een luisterend oor 
te bieden en informatie te verstrekken over de 
mogelijkheden die er zijn en – als het mogelijk 
is – door mee te gaan naar het kennismakings-
gesprek op school. 

Je kunt bellen met de SDS met al je vragen over 
school en de te regelen ondersteuning. Na een 
kort gesprek is het dan mogelijk dat we je in con-
tact brengen met twee expert-ouders. Zij kunnen 
zowel vanuit hun professionele expertise als van-
uit hun rol als ouder van een kind met Downsyn-
droom helpen. 

Nu nog slechts twee regio’s
Omdat we dit nieuw starten, richten we ons in 
eerste instantie op de ruime regio rond Breda en 
de ruime regio rond Doetinchem. Als je in een 
andere regio woont en vragen hebt, bel ons dan 
gerust. Nu geldt echter dat we nog niet landelijk 
ervoor kunnen zorgen dat er iemand meegaat 
naar school. Dat gaan we wel opzetten in de loop 
van 2021. We kunnen echter telefonisch heel 
goed helpen, of je doorverwijzen naar anderen 
die kunnen helpen. 

Onze netwerkouders stellen zich voor
Sebastiaan Leeftink is vader van Fleur (9 jaar, 
Downsyndroom), Jurre (6 jaar) en Merel (2 jaar): 
‘Naast mijn werk als IB’er/zorgcoördinator ben ik 
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onlangs gestart met mijn eigen bedrijf: Keeping 
Down Up. Met Keeping Down Up streef ik naar 
meer inclusie in het onderwijs. Ik richt mij hier-
bij vooral op kinderen met Downsyndroom. Ik 
coach individuele begeleiders, leerkrachten en 
scholen rondom leerlingen met Downsyndroom 
en Leespraat/Rekenlijn. Ook verzorg ik indivi-
duele begeleiding met betrekking tot Leespraat. 
Hiervoor volg ik momenteel de opleiding tot 
Leespraat-begeleider bij Hedianne Bosch. Als 
professional is voor mij de driehoek kind/ouder/
school zeer belangrijk waarbij het kind voorop-
staat. Als ouder en professional weet ik hoe lastig 
de wet en regelgeving rondom passend onderwijs 
kan zijn. Vooral het feit dat elk samenwerkings-
verband en elke gemeente anders werkt, maakt 
dit lastig en onoverzichtelijk. Als ouderexpert 
hoop ik gezinnen te kunnen ondersteunen en 
bijstaan in hun keuzes en het aanmeldingsproces 
voor de bassischool.’

Desiré de Wild is moeder van Vince (8 jaar, 
Downsyndroom) en Lindey (6 jaar) en woont in 
Zevenbergen (NB): ‘Vince is onze oudste en door 
hem begeef ik mij al ruim acht jaar in de wereld 
van Downsyndroom. Vince kan geen onderwijs 
volgen, wat ik echt geen probleem vind. Hij ont-
wikkelt zich dankzij een team van specialisten 
die ik om hem heen heb weten te creëren. In zijn 
geval is dit de beste optie. Ik werk als ambulant 
begeleider bij Huppetee (www.huppeteam.nl) 
waar ik vijf kanjers met Downsyndroom en hun 
ouders begeleid. Belangrijk hierbij is om de zorg 
en begeleiding zo goed mogelijk op hun wensen 
af te stemmen. Tevens ben ik Leespraat-begelei-
der. Elke dag geniet ik van dit werk en ben erg 
blij dat ik dankzij Vince mij ben gaan specialise-
ren. Ik vind het een uitdaging om als ouderexpert 
met ouders mee te denken in hun zoektocht naar 
reguliere kinderopvang en/of onderwijs.’ (In deze 
Down+Up staat ook een artikel over gebaren 
waaraan Desiré heeft meegewerkt, red.) 

Aanmelden? 
Ben je je op dit moment aan het oriënteren op 
een geschikte basisschool? Of heb je je kind aan-
gemeld op een basisschool, maar heb je vragen 
rondom het aanmeldingsproces? Of twijfel je 
tussen regulier of speciaal onderwijs? Neem dan 
gerust contact op met de Down Academy via de 
SDS: 0522-281337 of info@downsyndroom.nl. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door 
HandicapNL en Stichting SFO. 


