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Het ontstaan van Stichting KanZ 
Stichting KanZ is in 2015 opgericht door Christiaan Kwint en Marieke Bol, ouders van een meervoudig 
gehandicapte zoon. Om de zorg en de ontwikkeling van hun zoon te kunnen waarborgen, voor nu en voor 
de toekomst, hebben zij samen Stichting KanZ opgericht. Op dit moment bestaat de stichting uit twee 
onderdelen KanZ Leren en KanZ Logeren. In de toekomst wil Stichting KanZ ook een woonproject 
realiseren.  
 
De kracht van KanZ Leren 
Met KanZ Leren geven wij in onze KanZ klassen invulling aan de behoefte aan inclusief onderwijs voor 
kinderen met een (meervoudige) beperking. Wij zijn gevestigd in en werken nauw samen met een reguliere 
basisschool maar onze kinderen krijgen een eigen (speciaal) onderwijsaanbod.  
Stichting KanZ onderscheidt zich met haar KanZ klassen van Kinderdagcentra en scholen voor Speciaal 
Onderwijs in de omgeving op een aantal belangrijke punten. Deze voordelen zijn ontstaan vanuit onze visie:  
 
“Wij geloven in het principe dat alle kinderen kunnen leren. Kinderen kunnen zich het best ontwikkelen in 
een uitdagende en rijke omgeving, waar kinderen met en zonder beperking van elkaar en met elkaar 
kunnen leren”.  
 
KanZ klassen 
Wij richten ons allereerst op de mogelijkheden van onze kinderen. Doordat de klassen klein zijn (maximaal 
6 leerlingen per klas) en de personele bezetting juist hoog, kan ieder kind zijn of haar eigen 
onderwijsprogramma volgen. 
We bieden kinderen kansen, we benutten alle mogelijkheden van het kind en werken met een doelgericht 
Onderwijs Zorgplan. Daarnaast krijgt het kind de verzorging en extra individuele aandacht die het nodig 
heeft van onze leerkrachten en zorgmedewerkers.  
 
Op dit moment hebben we drie groepen: 
De Verkenners 4 t/m 8 jaar 
De Ontdekkers 8 t/m 12 jaar 
De Pioniers 12 +  
 
Samen naar School 
De kinderen uit onze KanZ klassen komen dagelijks in contact met de andere leerlingen van het IKC, 
kinderen van verschillende leeftijden en niveau en kinderen zonder beperking. We willen onze kinderen  
zoveel mogelijk laten deelnemen aan het “gewone” leven, ze zoveel mogelijk onderdeel uit laten maken 
van de maatschappij en het maatschappelijk leven. 
 
Ritme van de basisschool 
Net als de rest van de school zijn wij niet open tijdens de schoolvakanties. Wij bieden wel de mogelijkheid 
voor vakantieopvang in ons Logeerhuis. 
Onze studiedagen en overige vrije dagen stemmen we af met het IKC. Alle vieringen doen we samen met 
de school en we houden ons aan de regels, protocollen en richtlijnen van het IKC en het onderwijs in het 
algemeen. 
Onze schooltijden wijken wel af van het IKC. We starten dagelijks om 8.30 tot 15.30. Alle kinderen lunchen 
in hun eigen klas met hun eigen juffen. De jongere leerlingen zijn op woensdag vrij. 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Leerlijnen en onderwijsaanbod 
We werken volgens een eigen leerprogramma (IPIO-Z) dat speciaal voor en door ons is ontwikkeld en is 
afgestemd op de Kerndoelen voor het speciaal basisonderwijs. Voor iedere leerling stellen wij een 
individueel Onderwijs Zorgplan op.  
 
We verwerken zoveel mogelijk schoolse elementen in onze manier van werken. Hierbij maken we gebruik 
van diverse thema’s waar we ons onderwijsaanbod op afstemmen. Denk hierbij aan thema’s als: Muziek, 
Boerderijdieren, Seizoenen en het weer, Feesten, Familie, Het lichaam, Bomen, bloemen en planten, enz. 
Ons uitgangspunt is dat de kinderen leren door zoveel mogelijk zelf te ervaren en te ontdekken.  
 
Ondersteunende Communicatie 
We maken veel gebruik van ondersteunende communicatie, zoveel mogelijk afgestemd op de individuele 
behoefte van ieder kind. We krijgen hierbij ondersteuning en begeleiding van Stichting Milo. Deze stichting 
kan ook thuisbegeleiding bieden op het gebied van ondersteunende communicatie.  
 
Activiteiten 
Naast het individuele onderwijsaanbod wordt er dagelijks een groepsactiviteit aangeboden. De volgende 
activiteiten maken deel uit van ons aanbod: 

- Gymmen 
- BIM (Beweging in muziek) 
- Zwemmen  
- Koken 
- Creatieve activiteit 
- Muziek 

Daarnaast gaan we regelmatig met de kinderen naar buiten, meestal samen met één of meerdere 
leerlingen van de basisschool. 
Zo zullen we bijvoorbeeld samen boodschappen doen voor het koken, een bezoekje brengen aan de 
bibliotheek, een leerzaam uitstapje maken in de omgeving of een bezoek brengen aan de kinderboerderij. 
 
Therapieën 
KanZ werkt samen met een aantal vaste therapeuten (fysio- en ergotherapie en logopedie). Het is mogelijk 
dat de kinderen hun therapie krijgen bij ons op de groep. De therapie wordt vergoed vanuit de 
zorgverzekering en het is afhankelijk van de verzekeraar en de beperkingen van het kind hoeveel therapie 
hij krijgt. 
Wanneer een kind therapie krijgt bij ons op de groep dan wordt er in overleg met de therapeut een 
gezamenlijk plan opgesteld. 
Het is ook mogelijk dat de eigen therapeut van het kind hem of haar op de groep behandeld. 
 
Naast therapeuten is ook VISIO betrokken bij onze leerlingen met een visuele hulpvraag.  
 
Samenwerking met de school 
Onze KanZ klassen zijn gevestigd in het IKC Oudkarspel en onze kinderen worden ook als leerling 
ingeschreven op deze school. Hierdoor wordt het grootste deel van ons aanbod uit onderwijsgelden 
gefinancierd. De uitgangspunten en visie van deze school sluiten prachtig aan bij die van ons. 
 
Wij geloven in het principe dat kinderen zich het best ontwikkelen in een uitdagende en rijke omgeving, 
waar kinderen met en zonder beperking van elkaar en met elkaar kunnen leren.  
Daarom maken we afspraken met de leerkrachten van de andere groepen om te kijken waar aansluiting 
mogelijk is. We gaan hierbij altijd uit van de interesses en mogelijkheden van onze kinderen. Hierdoor 
wordt samen leren en spelen een waardevolle ervaring voor iedereen. 
 
 
 



 

 

 

Zorg op maat 
Naast onderwijs hebben de kinderen die bij ons in de klas komen extra zorg en begeleiding nodig.  
Stichting KanZ heeft hiervoor gediplomeerde zorgmedewerkers in dienst.  
Wij bieden persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Deze zorg wordt gefinancierd uit het PGB 
van het kind. Hiervoor is een WLZ of Jeugdwet indicatie nodig. Indien nodig kunnen wij of Stichting MEE en 
de Weering u ondersteunen bij een aanvraag.  
 
Betrokkenheid van de ouders/verzorgers 
Dagelijks vindt er een overdracht plaats naar de ouders/verzorgers en waar mogelijk brengen en halen ze 
hun kinderen zelf. Twee keer per jaar organiseren we een ouderavond of ontmoetingsdag. Tijdens het 
kerstdiner zijn de ouders/verzorgers en eventuele broertjes en zusjes welkom. Het schooljaar sluiten we 
ook samen met de ouders af. 
 
Voor wie is KanZ Leren? 
Wij bieden een unieke combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen met een (meervoudige) beperking in 
de leeftijd van 4 tot 14 jaar. We streven naar een VO aanbod voor leerlingen t/m 18 jaar.  
De kinderen die wij onderwijs, zorg en ondersteuning bieden hebben een verstandelijke of meervoudige 
beperking.  
 
Algemene informatie 
Website: 
www.stichtingkanz.com  
E-mail: 
info@stichtingkanz.com 

Telefoon: 
06 55217585 (Directeur - Christiaan Kwint) 
06 42820247 (locatieleider KanZ Leren - Marieke Bol)                                                            

AGB-code: 41789858 
KvK nummer: 60943068 
RSIN: 854128049 
Bank: NL61 RABO 0352 2852 06 
          
Locatie en bezoekadres KanZ-leren 
IKC Oudkarspel 
Voorburggracht 423 
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