
Prisma; gespecialiseerd 
onderwijs Kampen 
Prisma is sinds 1 augustus 2016 
een geïntegreerde school voor 
speciaal onderwijs (so) en speciaal 
basisonderwijs (sbo). Dat houdt in dat 
er verschillende types gespecialiseerd 
onderwijs verenigd zijn in één 
vernieuwende school. We zijn ontstaan 
uit de samenvoeging van so cluster 3 
de Schakel, so cluster 4 de Ambelt en 
sbo de Trimaran. Het verantwoordelijke 
bestuur, Stichting PC (V) SO  Kampen en 
omstreken, ziet dit als een eerste stap 
op weg naar inclusief onderwijs, ofwel 
de volledige integratie van regulier en 
speciaal (basis)onderwijs in Kampen.  

PARTNERS 
 
•  SO Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen, 

so cluster 4 en cluster 3
•  SBO Prisma; gespecialiseerd onderwijs Kampen

AANLEIDING 
 
De Stichting realiseerde zich dat drie kleine, aparte 
voorzieningen voor speciaal onderwijs kwetsbaar zijn 
in bedrijfseconomische zin. Door de samenvoeging 
kan het onderwijs en kunnen de scholen efficiënter 
worden georganiseerd. Bovendien levert dit 
onderwijskundige meerwaarde op. 
 

DOELEN EN AMBITIES 
 
•  Thuisnabij onderwijs. Leerlingen kunnen in de 

buurt van hun woonplaats onderwijs volgen, dat 
is afgestemd op hun ondersteuningsbehoeften.

•  Ondersteuning op maat, passend bij het 
ontwikkelingsperspectief en zonder specifieke 
schotten.

•  Samen met het regulier onderwijs binnen de 
deelregio Kampen de basiskwaliteit verder 
ontwikkelen samen met het regulier onderwijs. De 
Stichting streeft ernaar om speciaal onderwijs en 
regulier basisonderwijs te vervlechten en waar 
mogelijk te integreren. De integratie van so en 
sbo is de eerste stap.

•  Verbreding van expertise en professionalisering.
•  Intensieve aandacht voor preventie in de 

voorschoolse periode.
•  Uitwisseling van professionals tussen regulier en 

gespecialiseerd onderwijs.
 

DE PRAKTIJK 
 
In de (grotere) geïntegreerde school hoeven 
leerlingen met eenzelfde onderwijsbehoefte 
niet meer per se bij elkaar in de groep te 
worden geplaatst. Ze kunnen worden gemixt. 
Leerlingen worden ingedeeld op basis van hun 
onderwijsbehoefte en hun leeftijd. De school biedt 
individuele arrangementen en groepsarrangementen 
aan. Arrangementen worden uitgevoerd binnen de 
reguliere basisschool en waar nodig (deels) binnen 
het gespecialiseerd onderwijs. 

PRAKTIJKVOORBEELD

 



UITDAGINGEN 
 
•  Wet- en regelgeving.
•  Prisma is in 2016 gestart met een onderzoek 

en heeft dit onderzoek zelf moeten bekostigen. 
Vanaf nu sluit Prisma aan bij het landelijk 
onderzoek.

•  Systemen zoals Cito en Parnassys zijn niet 
toegesneden op deze samenwerkingsvorm.

•  Het aantal leerlingen, met name met 
gedragsproblematiek, neemt toe. Hierdoor zou 
de verhouding tussen het aantal sbo-leerlingen 
en so-leerlingen uit balans kunnen raken.  

•  Samenwerking met de zorg wordt bemoeilijkt als 
gevolg van tekorten van de gemeente Kampen.

 

OPBRENGSTEN 

•  Na 3 jaar vormen we één team met een 
onderzoekende houding.

•  Leerlingen hebben geen last van schotten.
•  De uitstroom komt overeen met het gestelde 

ontwikkelingsperspectief.
•  Ouders zijn blij met thuisnabij gespecialiseerd 

onderwijs en met ontschotting.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
We werken aan inclusief onderwijs in Kampen. We 
ontwikkelen een gezamenlijke zorgstructuur waarbij 
regulier en gespecialiseerd onderwijs samenwerken 
en de expertise vanuit het samenwerkingsverband 
wordt geïntegreerd. Bij alle stappen die we gaan 
zetten is het uitgangspunt: ‘Vertrouwen in het 
samenwerkingsverband en gedeelde bestuurlijke 
verantwoording’.

Ander aandachtspunt is preventie in de 
voorschoolse periode. Voorwaarde is: meer inzet in 
opvoedondersteuning vanuit het Centrum Jeugd en 
Gezin. Daarnaast moeten zo vroeg en zo jong mogelijk 
arrangementen worden ingezet. Dit alles kost tijd.

Prisma wil in de toekomst in principe geen leerlingen 
meer inschrijven in het sbo of het so. Alle leerlingen 
worden ingeschreven in het regulier onderwijs 
en het regulier onderwijs blijft verantwoordelijk. 
Arrangementen worden uitgevoerd binnen de 
reguliere basisschool en waar nodig (deels) binnen 
het gespecialiseerd onderwijs.

MEER INFORMATIE 
 
www.sokampen.nl 
 
Ina Rook
i.rook@sokampen.nl
038-3312427/06-29319491

 


