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Wat vooraf ging
In april 2011 is de Stichting Klas op Wielen opgericht, met de volgende 3 doelstellingen:
1. Goede zorg en ondersteuning leveren aan kinderen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking,
met een hoge kwantiteit aan (en kwaliteit van) medewerkers.
2. Deze ondersteuning zoveel mogelijk vorm te geven in voor kinderen ‘normale’ situaties zoals bij reguliere
scholen, zwembad, supermarkt, bioscoop en bibliotheek. Zodat er zoveel mogelijk kansen zijn op
contacten en activiteiten met kinderen zonder handicap.
3. Meewerken aan onderzoek naar manieren van werken die voor deze kinderen echt wat kunnen
toevoegen, en dus niet perse blijven doen wat er altijd al gebeurden.
Na 5 jaar is er door een grote groep mensen gewerkt aan een nieuw meerjarenplan
(voor de jaren 2016 t/m 2021). Vooraf was er een internet vragenlijst rondgestuurd waaruit toen bleek dat we ‘de
goede dingen doen, en die dingen ook goed doen’. Over de basiskoers hoefden we dus niet lang te spreken. Het ging
toen meer om de invulling/uitwerking van onderdelen.
In 4 groepen (26 personen) werd toen gewerkt aan die onderdelen:’leren, zorg, inclusie en organisatie. De adviezen
van die werkgroepen vormden het meerjarenplan 2016-2021.
Omdat er op veel vlakken uit het ‘oude’ meerjarenplan al belangrijke voortgang geboekt is, waardoor er nieuwe vragen
en knelpunten merkbaar werden, leek het verstandig om eerder bij elkaar te komen voor een gesprek over ‘hoe verder’.
Dat gesprek werd weer breed voorbereid met een vragenlijst die door 65 van de 100 benaderden is ingevuld. Conclusie
uit de antwoorden op de vragenlijst is dat de doelen van de Klas op Wielen (KOW) nog steeds breed worden gedragen
en belangrijk worden gevonden. Ook vindt men het belangrijk dat we die doelen en onze werkwijze naar buiten toe
uitdragen. En als laatste scoort de KOW hoge cijfers voor de werkzaamheden die ze verricht.
De ‘klanten’ en ‘externe partijen’ geven ons respectievelijk een 8,5 en een 8,9. Dat zijn 8 jaar na de start prachtige
cijfers. We starten dus vanuit een heel goede positie.
Zaterdag 9 november zijn we met 30 personen om tafel gaan zitten voor het vervolg. Een van de ouders verwoordde het
na afloop zo: ‘Het ging de vorig keer om het zoeken naar wat we inhoudelijk wilden gaan doen voor onze kinderen, dat is
nu al veel duidelijker. Het ging deze keer veel meer om de verdere uitwerking en vooral de puntjes op de i’.
De aanwezigen gingen aan de slag met vragen over de gewenste omvang van de Klas op Wielen, het inhoudelijke
aanbod dat we willen leveren en de verdere/uiteindelijke richting van de organisatie.
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De koers voor komende jaren is onderverdeeld in drie onderdelen.
1. Omvang: wat is straks het aantal kinderen?
2. Omvang: wat is de leeftijd van de kinderen?
3. Omvang: welke dienstverlening bieden we aan?
Deze 3 onderdelen hebben met elkaar te maken. Meer soorten dienstverlening aanbieden leidt tot een grotere omvang
van de organisatie doordat er dan meer medewerkers worden ingezet. Een initiatief ontwikkelen voor kinderen van 18
tot 23 (als vervolg op de huidige werkwijze voor kinderen tot 18 jaar) zal leiden tot zowel meer kinderen als
medewerkers. Enzovoorts.
In de onderstaande tekst is de terugkoppeling terug te vinden, van de 4 werkgroepen, hun ‘briefjes op tafel’, en het
plenaire gesprek dat daaruit volgde. Het gaat om de koers, dus om de grote lijn. Tijdens de bijeenkomst is er al veel
gesproken over details/uitwerking. Dat komt in de werkplannen vanuit het hele team en de locatie-teams.
1. Veel mensen geven de voorkeur aan de huidige omvang van ongeveer 16 kinderen in de leeftijd van 1 t/m
18 jaar. Woorden die hierbij belangrijk zijn: overzicht op het geheel, elkaar kennen, korte lijnen, drukte/
ruimte binnen locaties, toenemende vraag naar individueel/ prikkelarm ondersteunen vraagt extra ruimte,
hogere budgetten voor een kind dan voor een volwassene, verschillende diensten zouden allemaal
kostendekkend moeten zijn.
2. Er leven ook wensen om kinderen langer van het bijzondere aanbod van de KOW (individuele begeleiding op
maat) te kunnen laten profiteren. Woorden die hierbij horen zijn: voorbeeld neerzetten voor andere
organisaties, helpen bij doorleren na je 18e, lagere financiering na je 18e, andere organisatie oprichten voor
kinderen 18+ .
3. In het huidige aanbod aan kinderen en ouders is voor de organisatie de combinatie van de ondersteuning
overdag en thuisondersteuning een knelpunt. De medewerkers die deze rollen combineren voelen zich in
toenemende mate teveel knel te komen zitten. Het afhaken van andere collega’s door vertrek of ziekte leidt
tot een grote druk. Woorden die hier bij horen zijn verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Koers, Beleidsvoornemen
1. De komende jaren wordt niet gezocht naar uitbreiding van het aantal kinderen. De instroom gebeurt op de
locatie Kofschipstraat (in samenwerking met PSZ Kraaienest en groep ½ Kompas), en de uitstroom op 18 jaar
verloopt vanaf de locatie Drechterwaard.
2. De ruimtes worden beter geschikt gemaakt voor individuele ondersteuning bij het ‘ontwikkelen & leren’. Het
eerst bij de locatie Drechterwaard omdat de prikkelreductie daar het lastigste is op dit moment. Bij toename
aantal kinderen op locatie Drechterwaard is er daar extra ruimte nodig.
3. Er kan gedurende de komende jaren onderzoek gedaan worden naar een vervolg op de KOW-werkwijze voor
kinderen ouder dan 18 jaar. Zolang de uitwerking daarvan voor de KOW maar niet conflicteert met de
budgetten die we nu voor kinderen krijgen, en het behoud van overzicht voor medewerkers, kinderen en
ouders.
4. De thuisondersteuning wordt aangepast zodat betrokken medewerkers minder
‘druk’ ervaren. Nieuwe vragen worden daarom niet gehonoreerd totdat dit naar
tevredenheid is opgelost. Ouders met thuisondersteuning worden betrokken.
Samenwerken andere externe partijen wordt onderzocht.
5. Andere wijzigingen in het aanbod van zorg en dienstverlening zijn niet in beeld
gekomen. Wel is opgemerkt dat het vaker/eerder met ouders bespreken van het perspectief van het kind (de
langere termijn) zinvol kan zijn voor zowel de ouders als het werk van de medewerkers van de Klas op Wielen.
Dit moet in de jaarlijkse gesprekken over het zorg/leerplan.
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We willen alles, maar moeten het kind blijven volgen
Op de vorige pagina is in beeld gekomen wat de hoofdlijnen worden op gebied van de omvang van de organisatie en de
soorten dienstverlening. Nu gaan we kijken naar de inhoud van ons aanbod. Maar eerst een belangrijk punt, namelijk het
goed blijven kijken naar het individuele kind.
De bijzondere organisatie van de KOW maakt het meestal mogelijk om individuele ondersteuning te geven. In eerdere
stukken is al aangegeven dat dit een voorwaarde is om kinderen met ernstig meervoudige beperkingen kans te geven
op hun eigen ontwikkelingstraject. Fysiek, emotioneel, cognitief, sensorisch, enzovoorts.
Onze individuele ondersteuning is nodig om de complexe en met elkaar samenhangende beperkingen van het kind te
compenseren En van daaruit ‘de wereld’ aan te bieden zodat het kind zich kan ontwikkelen in de richting die het kind
wenst/kan. Hoe meer en hoe diverser, hoe beter zou je zeggen…
Wat het kind kan wisselt echter per week/dag/uur/minuut. Bijvoorbeeld ten gevolge
van epilepsie. Hij/zij heeft daardoor behoefte aan een goed afgestemde variatie in
activiteit en rust.
Het is voor de mensen rondom het kind (ouders en medewerkers) dus
allereerst van belang om het kind te volgen gedurende de dag, en het
programma los te laten als dat op dat moment niet past bij het kind.
Bovenstaande klinkt logisch, maar is uitermate ingewikkeld! Het vraagt van ons een
erg hoge sensitiviteit voor de individuele kinderen.
Hoe beter we op dit vlak functioneren hoe beter de relatie met de kinderen is, en hoe
groter de kansen worden voor het ‘ondersteunen op de juiste maat’. Onze ambitie
om ‘heel veel te willen’ mag niet averechts werken voor het kind. Dan schieten we
ons doel voorbij.
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Inhoud, de ontwikkeling ‘preventieve zorg’
Infectiepreventie, ABR, voldoende bewegen, gezond eten & drinken en voldoende in de buitenlucht zijn. Voorbeelden
van ‘preventieve zorg’ waar de KOW al dagelijks vrij veel aan doet.
Koers, Beleidsvoornemen
- Er is behoefte aan meer structuur en een hogere frequentie om dit onder de aandacht te brengen en te houden.
Vaker bespreken in het ochtendoverleg, klinische lessen met een hogere frequentie dan nu het geval is,
(inwerk)protocollen. Verdere uitwerking in (deel)teamplannen.
- Het individuele kind/gezin daarin blijven centraal stellen.
- Nadenken over zaken zoals griepprik voor medewerkers.
Hoe is de ontwikkeling ‘curatieve zorg’ geweest?
- Hierbij is vooral het medicatiebeleid in beeld geweest en de aanwezigheid/nabijheid van verpleegkundige zorg.
- Er is behoefte aan een ‘medicatie-volgsysteem’ wat zowel bij de dagsituatie als bij de thuisondersteuning
gebruikt kan worden en niet leidt tot extra administratieve belasting voor medewerkers en ouders. De ‘vakgroep
verpleegkundigen’ van de KOW gaat dit uitwerken.
- De aanwezigheid van BHV-ers op alle plekken moet goed geregeld blijven, en daarnaast de aanwezigheid of
bereikbaarheid van een verpleegkundige. De ‘vakgroep verpleegkundigen’ van de KOW gaat dit uitwerken en
voorleggen aan de ‘roosteraars’, zij doen ook de ARBO-coördinatie bij de KOW.
Hoe is de ontwikkeling van het ‘leren’ geweest?
- Er is veel enthousiasme over de ontwikkeling die de KOW doormaakt op het gebied van ‘leren’ en
‘ontwikkeling-stimuleren’. Mensen vinden het belang daarvan voor onze kinderen ook groot.
- We gaan onderzoeken wat mogelijke gevolgen zijn als onze kinderen weer onder de leerplicht vallen.
Uitgangspunt daarbij is dat we ouders maximaal willen kunnen informeren over de voordelen en nadelen van
zo’n keuze. (Donderdag 16 januari 2020 is er een gesprek met Passend Onderwijs Noord Kennemerland
waarbij dit ook aan de orde zal komen.)
- Zolang er geen leerplicht, en dus geen formele onderwijssituatie, is gaan we door met de uitbouw van ‘leren’
aan ons huidige ondersteuningsaanbod. Dit bevat onder andere verdergaan met SCOEL, doorzetten en
mogelijk uitbreiden pilot ‘toegevoegde leerkracht’, verdergaande samenwerking met MILO, Heliomare en
Passend Onderwijs, vaststellen van de mogelijkheid om een leerkracht in het team aan te stellen.
- Verdere doorzetten van de opgedane kennis/ervaring/middelen naar alle locaties van de KOW.
- Bij de NSGK is toenemende kennis op deze gebieden aanwezig, ook op het gebied van leerplicht. Zij zullen
worden betrokken bij het onderzoek naar de voor/nadelen.
Hoe is de ontwikkeling van de ‘inclusie’ gegaan?
- Voor een deel is het aanwezig zijn en meedoen een normale gang van zaken geworden, voor een deel valt er
nog meer te halen op dit gebied. Woorden die in beeld gekomen zijn: nog meer
- samenwerken, je gezicht laten zien, wat kunnen wij school bieden, inclusie-verantwoordelijke aanwijzen, we
moeten ons zelf ‘verkopen’, gesprek vooraf & evaluatie met ouders/leerkracht/KOW, 10-minuten gesprek.
- Inclusie blijft een belangrijke doelstelling van de Klas op Wielen.
- In de deelplannen per team worden bovenstaande punten uitgewerkt en aangepakt.
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Onderzoek (derde doelstelling KOW)
1. De KOW doet mee aan onderzoek over de inclusie. Dit onderzoek, wordt gedaan door de Rijksuniversiteit
Groningen. Er onderzoek gedaan naar de eﬀecten van ‘Samen naar School’ voor kinderen met en zonder
handicap. Gedurende 2020 worden de deelresultaten van dat onderzoek gepresenteerd.
2. De KOW doet zelf een pilot-onderzoek naar de eﬀecten van ABR op kinderen met ernstig meervoudige beperking.
Deze pilot wordt gedaan in samenwerking met het ABR-centrum uit Hasselt, een fysiotherapeut die zich heeft
gespecialiseerd in Echografie, en de bij ons betrokken kinderfysiotherapeuten en revalidatie-arts. De pilot loopt
begin 2020 af, waarna het opstellen van een onderzoeksrapportage begint. Naar verwachting is deze rapportage
voor de zomer 2020 gereed. Waarschijnlijk komt er begin 2020 een vervolgonderzoek bij een vergelijkbare groep
cliënten van Esdege-Reigersdaal.
3. De KOW heeft meegedaan aan een pilot onderzoek van de Stichting Milo, bij 4 kinderen werd de ontwikkeling van
het taalbegrip gestimuleerd. Alles wat we geleerd hebben door/vanuit die pilot wordt nu ingezet in onze eigen
SCOEL-werkwijze.
4.

Er is op dit moment bij de KOW geen voornemen voor deelname aan ander (inhoudelijk) onderzoek.
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Hoe ziet de organisatie er eind 2024 uit?
Meer ‘zelfsturend’ of meer ‘sturing van boven’?
Minimale overhead of ruime overhead?
Hoe is de opbouw van ervaring/ achtergrond/kennis medewerkers?
Hoe werken we met stagiaires, vrijwilligers?
Moeten we alles zelf doen/weten of gebruiken we expertise van anderen?
Wat hebben we in 2024 gedaan aan Individu- en Teamontwikkeling?
Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de bovenstaande punten, die met elkaar samenhangen (en ook nog te
maken hebben met de vraagstukken rondom omvang/inhoud van de dienstverlening). Het vertrek van de bestuurder
maakt dat iedereen wil kijken wat een goede invulling voor de organisatie daarna kan zijn. Als de richting daarvoor
bekend is kunnen de andere punten ingevuld worden in de (deel)teamplannen. In de huidige statuten en
bestuursreglement is het zo dat er 1 (vacant) bestuurder is die voor alles (eind)verantwoordelijk is. Op het functioneren
van de organisatie en de bestuurder wordt toegezien door de Raad van Toezicht (3 personen) en Oudercommissie (3
personen). Tussen de bestuurder en medewerkers zit geen formele laag, wel spelen verschillende medewerkers
verschillende coördinerende rollen voor hun deelteam. (De term bestuurder kan ingewisseld worden voor directeur.
Vanuit wetgeving moet er een strikt onderscheid zijn tussen de aansturing van een bedrijf en het toezicht daarop, dus
die 2 rollen moeten in ieder geval gescheiden blijven. Een Raad van Toezicht is dus in alle gevallen aanwezig).
In de bijeenkomst kwamen er 3 concepten naar voren voor bestuurlijke invulling na het vertrek van de bestuurder. De
variant die niet specifiek benoemd werd is het gewoon doorgaan op de huidige manier maar dan de bestuurder
vervangen door een opvolger. Die zijn daarom als scenario 4 opgenomen op de volgende pagina. Hier een link om de
begrippen zelfsturend en zelforganiserend nader te duiden, het is handig om dit eerst te lezen voordat je de scenario’s
bekijkt. https://opstomen.nl/een-zelforganiserend-en-zelfsturend-team-dat-toch-hetzelfde/
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Koers, Beleidsvoornemen:
- Eerst worden voor de hele organisatie 5 scenario’s bekeken/onderzocht.
- Het 1e scenario gaat uit van aansturing door 2 bestuurders, waarbij een bestuurder zich meer op ‘intern’ richt
en de andere bestuurder meer ‘extern’. Hierbij zou de huidige werkwijze (geen verdere hiërarchische lagen) in
stand kunnen blijven, of evengoed ook team-verantwoordelijken kunnen worden aangesteld.
- Het 2e scenario gaat uit van 1 bestuurder. Daarnaast zijn er 2 of 3 teamleiders die verantwoordelijk zijn voor
hun deel van de organisatie, en die ook hiërarchische bevoegdheden hebben naar de medewerkers in hun
team. De bestuurder kan zich dan meer naar buiten toe richten, en vervult een coachende rol naar de
teamleiders zodat zij hun rol goed kunnen vervullen. Voor de medewerkers komt de bestuurder wat meer op
afstand te staan, terwijl ze meer aansturing vanuit hun teamleider krijgen.
- De 3e variant gaat uit van een hele grote mate van bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij
medewerkers. Zij kunnen en mogen met elkaar bijna alles zelf regelen en organiseren, behalve het kader
waar binnen het werk gedaan wordt (de doelstellingen uit statuten van de organisatie moeten wel nagestreefd
& nageleefd worden). Er is dan haast geen ‘bestuurlijke aansturing nodig.
- De 4e variant gaat uit van het één-op-één vervangen van de huidige bestuurder, en verder niets
veranderen.
- 5e scenario: aanhaken bij andere organisatie.
-

Tijdspad, Beleidsvoornemen:
Zoals hiervoor al gezegd is het zinvol om hier eerst een uitspraak over te doen, en daarna met individuele
medewerkers door te praten over wat een bepaald scenario betekent voor hun ambities, kennis, kunde,
opleidingsbehoefte, teamontwikkeling, enzovoorts.
Voor de zomervakantie 2020 is er een keuze gemaakt over de toekomstige aansturing.
Tevens is er dan een planning gemaakt wanneer een mogelijke organisatie-aanpassing ingaat.
Na de zomervakantie worden dan de mogelijke consequenties daarvan met medewerkers en teams
besproken en uitgewerkt in individuele en teamtrajecten.
Op verzoek van een van de ouders wordt het punt ‘werken met stagiaires’ met voorrang behandeld in de
beide locatie-teams. Voor eind februari 2020 komt er een voorstel over hoe hier mee om te gaan.

Dit is een samenvatting van het beleidsvoornemen. Het is bewust globaal gehouden omdat de grote lijn in de diverse
teams moet worden uitgewerkt in heldere actieplannen. Vanuit de teamplannen wordt er met iedere medewerker
gesproken over haar bijdrage aan dit plan. (En het geheel van de KOW).
De audio bestanden (opnames die zijn gedaan tijdens de bijeenkomsten) en de papieren aantekeningen worden
daarvoor bewaard.
Dit concept is naar alle ouders, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires gestuurd met het verzoek om er goed naar te
kijken, de consequenties te overdenken en wijzigingsvoorstellen op te geven (+ argumentatie).
De wijzigingen zijn opgenomen in deze tekst.
Dit meerjarenplan wordt op 6 december besproken met de Raad van Toezicht. Waarbij ook de oudercommissie en
een afvaardiging van medewerkers worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt het meerjarenplan vastgesteld.
De laatste onderstaande financiële items kunnen/zullen later worden uitgewerkt. Medewerkers en Oudercommissie
worden daarbij betrokken, en de Raad van Toezicht wordt in staat gehouden om hun toezicht waar te maken.
1.
2.
3.
4.

Waar komt het geld dan vandaan?
Waar wordt dan wel/niet in geïnvesteerd?
Wat is de komende jaren de gewenste ‘buﬀer’?
Wat betekent een eventuele verandering in de opbouw van de organisatie en opvolging van de bestuurder voor
de salarisopbouw? Consequentie voor de ondersteuning van de kinderen?

Klas op Wielen
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