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Op Ariane de Ranitz, prachtig gelegen in 
een groene oase vlakbij de Universiteit 
Utrecht, zitten merendeels meervoudig 
gehandicapte leerlingen. Vandaag, 2 

juni, hebben ze bezoek van zo’n 150 leerlingen 
van het Calscollege en Unic, scholen voor regulier 
voortgezet onderwijs. Elke reguliere leerling is 

‘He pap, weet je wat me nou zo opviel hier op school? Kinderen zijn hier 
gelukkiger dan op mijn school! Ze lachen veel en als ze lachen, lachen 
ze écht!’ Die opmerking kreeg Jasper Swuste, directeur van school voor 
speciaal voortgezet onderwijs Ariane de Ranitz in Utrecht, van zijn dochter, 
toen hij haar mee nam naar Stick Together. Een kijkje op die jaarlijkse 
ontmoetingsdag van regulier en speciaal onderwijs.

aan een speciale leerling gekoppeld. Zo houdt 
Mounira bij de circusworkshop de kleine Charliza, 
normaal gekluisterd aan een rolstoel, stevig vast 
als ze pogingen doet over het dunne koord te 
lopen. Charliza glundert, vertelt: ‘Ik heb over het 
koord gelopen! Ja, ik vind Mounira aardig. Leuk 
dat ze er vandaag is. Een aardige dame!’ Mounira 

Regulier ontmoet speciaal onderwijs

‘Ze zijn hier gelukkiger 
dan op mijn school!’

voortgezet (speciaal) onderwijs
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lacht verlegen. Zegt dan: ‘Ik dacht van te voren dat 
ik niet met zulke kinderen zou kunnen communi-
ceren. Maar het lukt eigenlijk prima! Dat was dus 
een vooroordeel van mij.’ 

VEEL LOL
Stick Together wordt voor het vijfde jaar georga-
niseerd en won onlangs de Onderwijsprijs van 
de provincie Utrecht. Directeur Jasper Swuste en 
Peter Stulp, voorzitter van de stichting Vrienden 
van de Mytylschool en Rotarylid, waren er vanaf 
het begin bij. Met uitzicht op in rolstoelen basket-
ballende reguliere en speciale leerlingen, vertellen 
ze over het waarom. Swuste: ‘Speciaal onderwijs 
en regulier onderwijs zijn nu nog te veel geschei-
den werelden. De leerlingen kennen elkaar niet en 
komen elkaar ook te weinig spontaan tegen. Het is 
prachtig om te zien wat er in de eerste tien minu-
ten van zo’n dag gebeurt: pubers die een beetje ge-
spannen binnenkomen en dan al snel ontspannen 
omdat ze zien dat de ander niet raar of abnormaal 
is, dat ze meer gemeen hebben dan ze denken. 
Aan het eind van de dag hoor ik wel eens: “Ze zijn 
helemaal niet anders! Ik snap niet dat ze bij jou op 

school zitten”.’ Enthousiast: ‘Ik ben blij dat ik er elk 
jaar aan kan bijdragen dat er weer 150 leerlingen 
uit het regulier onderwijs zien dat een beperking 
wel vervelend kan zijn, maar dat er wel een leven 
overblijft, waarin je heel veel lol kunt hebben en 
prima functioneert. Ik nam mijn kinderen een keer 
mee en mijn dochter zei achteraf, en het raakt me 
nu weer: “He pap, weet je wat me nou zo opviel 
hier op school? Kinderen zijn hier gelukkiger dan 
op mijn school! Ze lachen veel en als ze lachen, 
lachen ze echt!” En: ‘Iedereen helpt elkaar hier, 
wat mooi!”’

ACCEPTATIE
Een ook andersom werkt het goed, vertelt Swuste. 
‘We bereiden onze leerlingen goed voor. Som-
migen hebben toch wat negatieve ervaringen in 
het regulier onderwijs of voelen zich niet overal 
geaccepteerd. En dan komen hier allemaal mooie 
jongens en meiden die hen wél accepteren. Er zijn 
leerlingen die er nog lang aan terugdenken: “Die 
dag voelde ik me helemaal normaal, kon ik ge-
woon meedoen, hoorde ik er echt bij”. Geweldig!’ 
Swuste: ‘In Nederland zijn we niet zo van inclusief 
onderwijs, maar feit is wel dat bijvoorbeeld in 
Canada, waar inclusie wel heel normaal is, ver-
schillen minder als een no-go-area worden gezien. 
Daar gaan dingen soepeler. Een effect van Stick 
Together is ook dat leerlingen zich realiseren: “Wat 
zeur ik eigenlijk, terwijl ik niks te zeuren heb!”’ 
Rotarylid Stulp vult lachend aan: ‘Of: “Laat ik mijn 
ouders maar niet meer om die elektrische fiets 
vragen, want ik kan tenminste fietsen”.’ 

SPANNEND   
Jacky uit 4 vwo van Unic is inmiddels een ervaren 
maatje. Hij maakt zich klaar om te gaan rolstoel-

Geïnspireerd?
Scholen die aan de slag willen met de Stick together-gedachte 
en ook zoiets willen organiseren, kunnen daarvoor te rade 
gaan bij de leden van Rotary Utrecht. Stulp: ‘Niet om voor te 
schrijven hoe het moet of om te knippen en te plakken, want 
elke situatie en school is anders. Maar we willen graag de vonk 
overbrengen en kunnen hier en daar wat advies geven waar te 
beginnen.’ Geïnteresseerden kunnen mailen naar Peter Stulp 
(petercstulp@gmail.com) of Martijn Meeske (martijn@mmek.nl). 
Meer info: www.sticktogetherutrecht.nl
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basketballen. ‘Ik was hier vorig jaar ook, want 
ik doe 4 vwo nu voor de tweede keer. Ik vind het 
geweldig om met deze leerlingen om te gaan. Ze 
zijn zo positief, vaak positiever dan wij, reguliere 
leerlingen. En je kunt ze blij maken met hele kleine 
dingetjes. Dat is fijn.’ Hij liep bij wijze van stage 
zelfs een paar dagen mee met een docent. ‘Ik vond 
het hartstikke leuk om hier te zijn. Oh, we gaan 
beginnen, sorry!’ Hij gaat snel in een rolstoel zitten 
en sjeest, behendig draaiend aan de wielen, naar 
zijn team toe. 
Zijn sportdocent Petra van Heijst is hier vandaag 
met dertig leerlingen van vwo 4. ‘Ik vind het be-
langrijk dat onze leerlingen een keer meemaken 
hoe het is om een beperking te hebben. Ik vind 
het goed dat ze zien dat een leven er ook anders 
uit kan zien dan hun eigen.’ Als voorbereiding 
heeft Van Heijst voorlichting gegeven aan de 
leerlingen en een filmpje laten zien van de vorige 

Stick Together. ‘Ze staan er open voor, vinden het 
ook wel spannend. Wat moet ik doen als er dit of dat 
gebeurt, dat soort dingen. Het is vooral onzekerheid 
over het eigen handelen: zal ik het wel goed doen?’ 
Ze gebaart met haar hoofd: ‘Kijk, een leerling van 
mij, gezellig aan het kletsen met een maatje. Echte 
interesse in elkaar. Mooi!’ 

OUDE SPIJKERBROEKEN
In het technieklokaal bouwen ze de hoogste torens 
van satéprikkers en spekjes. Een meisje wil wel even 
met de verslaggever kletsen. ‘Ik kan niet praten’, zegt 
haar spraakcomputer. ‘Waar woon jij?’ Het appara-
tje meldt haar volledige adres in Houten. En vertelt 
daarna dat ze het heel leuk vindt vandaag bezoek te 
hebben van de leerlingen van Cals en Unic. In een 
ander lokaal leren de leerlingen van Ariane de Ra-
nitz aan hun leeftijdgenoten hoe ze een tasje moeten 
maken van oude spijkerbroeken. Swuste glundert 

trots: ‘Kijk, nu hebben we 
ze tuk, haha. Onze leer-
lingen krijgen onderwijs 
in textiele werkvormen, 
de reguliere leerlingen 
niet, dus hier kunnen onze 
leerlingen iets leren aan 
de anderen. Prachtig!’ Hij 
kijkt even oplettend opzij 
naar een meisje in een rol-
stoel die zich even verslikt 
in een ijsje. Haar reguliere 
maatje kijkt enigszins pa-
niekerig, weet niet wat te 
doen. Maar ze hoeft niets 
te doen, want het meisje 
vraagt niet om hulp en lost 
het zelf op. 

Mounira (links) helpt Charliza.


