
 

Van Leo Kannerschool tot Leo Kanner Onderwijsgroep: 1968 - 2013 

 

1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Leo Kannerschool tot  
Leo Kanner Onderwijsgroep 

 
1968-2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Van Leo Kannerschool tot Leo Kanner Onderwijsgroep: 1968 - 2013 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het voorblad: 
Nadat Prof. dr. Leo Kanner op 9-8-1968 zijn naam had onthuld op de voorgevel van het nieuwe 
schoolgebouw werd de vlag gehesen bij de pas aangekochte villa aan de Geverstraat. Zijn gezicht valt 
net weg door de vlag, die ervoor hangt. Foto: Leidsch Dagblad 18-9-1968. Foto: Holvast. 
 
Daaronder de foto’s v.l.n.r. van de locaties Oegstgeest SO, Zoetermeer, Oegstgeest VSO, Leiden en 
Leiderdorp. 
 
Leiden, 8 juli 2013 
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Voorwoord 
 
Op maandag 8 juli 2013 bestaat de Prof. dr. Leo Kannerschool, nu Onderwijsgroep, vijfenveertig jaar.  
Op 8 juli 1968 werden de statuten ondertekend door de gemeente Oegstgeest en het bestuur van de 
Medisch-Psychologische Kinderkliniek Curium. Zij waren met elkaar overeen gekomen om een 
‘bijzonder neutrale buitengewone school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen’ op te richten.  
 
Vijfenveertig jaar is een lange tijd. In die periode is heel veel gebeurd. Weinig daarvan is nog 
vastgelegd. En zoals dat gaat met geschiedenis; het vervaagt als daar geen aandacht aan wordt 
besteed. Men verliest zich in de waan van de dag en zegt dan: ‘Oh, vijfenveertig jaar? Wat gaat de 
tijd toch snel hè?.’ 
 
De school, die in 1968 begon met een klasje van twaalf leerlingen, is erg gegroeid. Vijfenveertig jaar 
later volgen ruim achthonderd leerlingen onderwijs op onze school.  
Voor speciaal onderwijs is dat bijzonder. Wij zijn niet een school die is ontstaan door fusie met 
andere bestaande scholen. De basis is gevormd door die twaalf leerlingen in 1968. De school bleef 
door de jaren heen steeds maar groeien. Soms een beetje, soms erg fors.  
 
Als Leo Kanner Onderwijsgroep zijn wij op velerlei gebieden gegroeid. Wij zijn landelijk gezien 
speciaal doordat wij een heel breed aanbod aan (eind)onderwijs aanbieden. Ons aanbod loopt van 
SO tot en met een MBO-opleiding niveau 1, de zogenaamde AKA-opleiding. Maar wij zijn ook breed 
in die zin dat wij zowel onderwijs bieden aan leerlingen in cluster IV voor praktijkonderwijs en 
arbeidstoeleiding als aan leerlingen voor het VWO. 
 
Wij werken op een school waar we trots op mogen zijn. Het is ons allemaal gelukt om dit met elkaar 
te realiseren. Volgens de onderwijsinspectie doen we het goed en natuurlijk kan het altijd beter. 
Deze groei betekent ook dat we nu met heel veel (nieuwe) collega’s samenwerken. Besef en kennis 
van hoe de school is ontstaan en gevormd, is niet meegegroeid in de jaren die telden tot heden. Toch 
is dat belangrijk. Kennis hebben van de geschiedenis draagt bij tot de identiteit van de Leo Kanner 
Onderwijsgroep en dat geeft verbondenheid. Op deze manier wil ik daar een klein stukje aan 
bijdragen. 
 
Het volgende overzicht is nog zeer onvolledig. In de korte tijd, die ik mijzelf hiervoor heb gegeven, 
kwam ik tot onderliggende schets van wat er is geweest; wij hebben met z’n allen iets moois 
neergezet ondanks en dankzij de groei! 
In vijfenveertig jaar groeide onze werkwijze uit tot de ‘Kannermethode’. Hoe die methode eruit ziet is 
nog niet nader omschreven. Het is iets wat je moet ervaren. Het is in ieder geval een methode met 
de ingrediënten liefde, duidelijkheid, reflectie en  humor. 
 
 
Ank Poland 
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De historie van speciaal onderwijs 
 

Het onderwijs aan kinderen met een zintuiglijke en geestelijke handicap kent een lange geschiedenis. 
Al in de negentiende eeuw was er onderwijs voor kinderen met deze beperkingen.  
Sinds de invoering van de eerste Leerplichtwet in 1901 is ook het speciaal onderwijs langzaam 
gegroeid. Door deze Leerplichtwet werden kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht tot het volgen van 
onderwijs. De leerplicht startte bij de aanvang van het schooljaar nadat het kind 6 jaar was 
geworden. Voor sommige kinderen werden wel uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen 
tijdens de oogsttijd. Ook dochters werden doorgaans vrijgesteld, wanneer zij thuis nodig waren om 
het gezin te verzorgen. 
In 1920 werd de Lager- Onderwijswet ingevoerd. Door deze wet kreeg het bijzonder onderwijs recht 
op dezelfde overheidsfinanciering als de openbare scholen. Ook werd in deze wet voor het eerst het 
begrip Buitengewoon Lager Onderwijs geïntroduceerd. Daardoor was, naast het regulier lager 
onderwijs, ook het speciaal onderwijs officieel geregeld. In 1927 werd de eerste leerling ingeschreven 
op het Buitengewoon Lager Onderwijs, ook wel BLO genoemd. 
Het begrip Buitengewoon Lager Onderwijs werd opgerekt doordat er nieuwe onderwijssoorten nodig 
bleken en in de loop der jaren kwamen er steeds meer soorten scholen bij. Bekende scholen zijn de 
scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). 
Deze scholen, en de scholen voor dove of slechthorende kinderen en kinderen met een visuele 
beperking, vallen nu onder het speciaal onderwijs.  
Op 1 augustus 1985 is de Interim-wet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
(ISOVSO) in werking getreden. In deze wet werd het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs apart geregeld. Het basisonderwijs werd ondergebracht in de Wet op het basisonderwijs. 
 
Bekende scholen voor kinderen met lichte leer- en of gedragsproblemen zijn de scholen voor moeilijk 
lerende kinderen (MLK), scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM). Minder 
bekend zijn bijvoorbeeld de afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK). Sinds 
1998 bestaan deze scholen niet meer. Deze leerlingen gaan nu allemaal naar het speciaal 
basisonderwijs (SBO). Wettelijk gezien is SBO geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. 
Kinderen op deze scholen moeten na het verlaten van deze school dezelfde basiskennis behaald 
hebben als kinderen op een gewone basisschool. Ze mogen er wel langer over doen, met een 
mogelijke uitloop tot 14 jaar. 
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Speciaal onderwijs in onze regio 
 

De Medisch-Psychologische Kinderkliniek Curium was 
gehuisvest in de villa ‘Klein Curium’ aan de 
Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest.  
De meeste kinderen, die op Curium behandeling 
kregen, volgden onderwijs op scholen in de regio. Een 
aantal kinderen kon in verband met hun leeftijd of 
specifieke stoornissen niet geplaatst worden op 
beschikbare scholen in de buurt. In de jaren zestig was 
er in Leiden nog geen BLO-school voor kinderen met 
gedragsproblemen. Deze kinderen kregen in eerste 
instantie dan ook nog geen onderwijs. Dat kwam pas 

De villa Klein Curium                later.  
             Het bestuur van het Curium had in 1960 een  
‘Montessori-leidster’ in dienst genomen om een enkel kind onderwijs te geven. Deze lessen werden  
gegeven in een achterkamer op de eerste verdieping, want daar waren twee kinderen die een  
aparte slaapkamer in gebruik hadden. 
 
Door het Curium was in 1962 een onderzoek gehouden naar de bevindingen van de ouders. Daaruit 
bleek onder andere dat de ouders graag wilden dat het onderwijs tijdens de behandeling voortgezet 
zou worden. Dit verzoek werd gehonoreerd en het bestuur van de Stichting Medisch-Psychologische 
Kinderkliniek te Oegstgeest stelde per 1 augustus 1963 een onderwijzer aan; dhr. A. Oostlander.  
Deze schoolmeester gaf ’s-morgens individueel les aan enkele kinderen en in de middaguren vormde 
hij met een aantal leerlingen een klasje. Het eerste klasje bestond uit acht leerlingen. Deze kinderen 
woonden allemaal op het Curium.  
 
Wiebe Hoogeveen zat in 1967 in dit klasje en vertelt:  

’s-Morgens gingen we naar creatieve therapie en ’s-middags naar de klas. Ieder kreeg 
individueel onderwijs, want de een was tien en de ander acht. Het was een lokaal met 
allemaal verschillende stoelen. Oostlander stond niet vóór, maar achter in de klas. Achterin 
was de kast waar de boekjes in zaten, daarvoor stond zijn bureau en wij zaten daarvoor met 
zicht naar het raam.’ 
 

Al snel werd bekend dat er een schoolklasje op het Curium was en 
vanuit de omgeving van Leiden kwamen verzoeken binnen vanuit het 
regulier onderwijs om leerlingen daarin te plaatsen. 
Er waren al eerder pogingen gedaan van het bestuur van het Curium om 
tot een school te komen voor buitengewoon lager onderwijs. Deze 
pogingen waren echter gestrand. De gemeente Leiden en het bestuur 
konden niet tot gezamenlijke plannen en afspraken komen.  
 
Na enkele jaren besloot men dat, mede gezien de voortdurende vraag 
vanuit de regio, het goed zou zijn om een ‘bijzonder neutrale 
buitengewone school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen’ op te 
richten. Daartoe werd opnieuw overleg gevoerd met verschillende 
gemeentes en met de gemeente Oegstgeest kwam men in 1968 tot 
overeenstemming. 

Leidsch Dagblad van 16-8-1968 
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De school start in een villa 
 

De overeenstemming tussen de gemeente Oegstgeest en het bestuur van Curium werd gesloten op 8 
juli 1968. De statuten werden ondertekend en de school was officieel een feit.  
Men ging voortvarend aan het werk. Door het bestuur van het Curium werd in augustus de villa op 
de Geverstraat nr. 37 te Oegstgeest aangekocht voor het bedrag van ƒ171.000,- van de familie 
Menken (van de zuivelfabriek). In die villa zou niet alleen de school voor kinderen met 
gedragsproblemen worden ondergebracht, ook het bestuur van het Curium werd er in gehuisvest. 
De heer J. v.d. Dus was leerkracht en tevens het eerste hoofd der school. De start werd gemaakt met 
12 leerlingen.  
 
 

Leo Kanner 
 

Prof. dr. Leo Kanner werd uitgenodigd om zijn naam officieel aan de school te verbinden. Hij was 
bevriend met Dr. D. J. van Krevelen die indertijd medisch-directeur was van kinderpsychiatrisch 
centrum Curium. 

Leo Kanner (1894 – 1981), geboren in Oostenrijk, emigreerde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. Hij was de eerste arts in de Verenigde 
Staten die als kinderpsychiater aangemerkt werd. Zijn artikel ‘Autistic 
Disturbances of Affective Contact’ uit 1943 vormt de basis voor het 
hedendaagse onderzoek van autisme.  
Kanner werd bekend door zijn werk op het gebied van autisme.  
In 1968 was Leo Kanner voor een congres in Nederland en die gelegenheid 
werd benut om zijn naam op deze school voor ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen), ook feestelijk te laten onthullen. 
Op maandag 19 augustus 1968 heeft hij, door het weghalen van een doek 

Leo Kanner  ± 1955           het schoolgebouw officieel zijn naam gegeven.  
 
Maar de villa moest nog wel worden aangepast aan zijn nieuwe bestemming en dat zou nog even 
duren. Op 4 februari 1969 werd het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen.  
Op 7 maart volgde een feestelijke opening, die werd verricht door de hoofdinspecteur voor 
buitengewoon lager onderwijs, dhr. N.Y. 
Vlietstra.  
Het aantal leerlingen was gegroeid. Op dat 
moment bezochten 36 leerlingen de school; de 
kernafdeling werd gevormd door 30 leerlingen 
tot 15 jaar en er waren 6 kleuters. Het 
schoolhoofd was dhr. G. Jongbloed. Een 
leerkracht en een kleuterleidster maakten het 
team compleet.  
Op de begane grond waren drie lokalen 
beschikbaar. Op de 1e verdieping had de 
geneesheer-directeur van het Curium zijn 
kamer. Daar was ook een bibliotheek, een 
kamer voor de schoolpsycholoog en de    Een klasje op 7-3-1969. Foto: Leidsch Dagblad 
maatschappelijk werker.      
 
In die tijd bezocht een enkele leerling met autisme de Leo Kannerschool. Maar het waren vooral de 
echte ‘ZMOKkers’ aan wie leerkrachten in die tijd de schoolse vaardigheden moesten bijbrengen.  
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De school groeit 
 

Op 10 februari 1973 vierde de Prof. dr. Leo 
Kannerschool het eerste lustrum met een  
‘Open huis’.  
De krant meldde dat het team indertijd bestond 
uit vier leerkrachten en vijfenveertig leerlingen.  
Het toenmalig schoolhoofd was dhr. J. N. van der 
Vorst.   
Steeds meer leerlingen hadden hun weg naar de 
Kannerschool gevonden en in 1976 voldeed de 
villa niet meer als onderwijsinstelling.  
Het bestuur van het Curium had de eerste 
verdieping inmiddels verlaten en een andere 
werkplek gevonden. Ook de bovenste verdieping 
werd ingezet voor het onderwijs. Langs een smalle 
steile trap klommen de VSO-leerlingen naar de 
torenkamer en zo ook weer terug. De toiletten 
waren een verdieping lager, ook voor de 
leerkracht. Een zolder heeft vaak zolderbalken en 
in deze villa waren die heel prominent aanwezig in  
de torenkamer. Daar zijn zeker leerlingen   Sinterklaas wist de weg naar de villa ook te vinden 
ingeklommen, maar op dat gebied waren de regels  
wel heel duidelijk. De situatie in de villa was echter niet langer verantwoord.  
 
 

De Leo Kannerschool wordt zelfstandig 
 

Het bestuur van het Curium streefde ernaar de school als zelfstandige instelling verder te laten gaan. 
In schooljaar 1975-1976 kwamen de leerlingen voor 90 % van buitenaf en nog maar voor 10% vanuit 
Curium zelf. Daarom werd er weer contact gezocht met de gemeente. Op 5-8-1976 werd het overleg 
afgerond met de afspraak dat de school in zijn geheel aan de gemeente Oegstgeest werd verkocht. 
De gemeente beloofde om voor ruim twee miljoen een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Deze 
nieuwbouw zou komen aan de Endegeesterstraatweg, naast de nieuwbouw van Curium.  
De tekeningen waren snel gemaakt. Het nieuwe gebouw zou bestaan uit: twee lokalen voor zeer 
jeugdigen, vijf lokalen voor de kernafdeling, een VSO lokaal, een gymlokaal en een lokaal voor 
handarbeid. 
 
In de laatste week van februari 1978 was de nieuwbouw klaar voor gebruik.  
Leerlingen en leerkrachten verlieten al wandelend samen de villa aan de Geverstraat om zo hun 
entree te maken op hun nieuwe school naast het terrein waar ook het nieuwe kinderpsychiatrisch 
centrum Curium was gebouwd.  
Koningin Juliana verrichtte de opening. Het sneeuwde op dinsdag 11 april 1978 toen de koningin 
eerst de kliniek opende en daarna het schoolgebouw door het luiden van de bel. 
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Koningin Juliana in een van de klassen 

Achter haar dhr. van der Vorst 
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Een klas in de jaren zeventig 

 
 
 

Weer onderwijs op de kliniek 
 

Op het kinderpsychiatrisch centrum Curium verbleven meerdere kinderen met behoefte aan 
onderwijs, maar voor wie schoolbezoek niet mogelijk of niet gewenst was.  
In 1980 werden de zogenaamde ET klasjes (educatieve therapie) bij Curium opgezet, waar 
leerkrachten van de Kannerschool het onderwijs verzorgden. De eerste klasjes kwamen in Oegstgeest 
en later ook bij de polikliniek in Gouda. De ET zou in de loop der tijd meer klasjes krijgen.  
Momenteel wordt deze afdeling ESB (Educatieve therapie School en Beroepstoeleiding) genoemd. Er 
zijn negen klasjes op deze locatie. 
 
 

Op 14 januari stond deze advertentie in het Leidsch Dagblad 
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Het nieuwe schoolgebouw is al snel te klein 
 

In januari 1978 verscheen een advertentie in de krant met de vermelding dat nieuwe leerlingen 
welkom waren op het VSO van de Leo Kannerschool. De toeloop was waarschijnlijk groot, want in 
oktober 1979 kopte de krant dat het nieuwe schoolgebouw alweer te klein was geworden. 
Uitbreiding van de school zou echter nog even duren, maar in april 1982 kreeg het VSO een eigen 
afdeling met 4 lokalen. Het werd een houten bijgebouw dat los stond van de school. In dat gebouw 
waren drie leslokalen en een kooklokaal, er was ruimte voor een bibliotheek en er waren enkele 
nevenruimtes.  
Dertig leerlingen tussen de 12 en 16 jaar zouden daar onderwijs gaan volgen. Voorlopig kon de 
school weer verder. 
De school stond nog steeds onder leiding van dhr. van der Vorst.  

 

 

 

Het bijgebouw in aanbouw in 1982 
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Het team van de Kannerschool in de jaren tachtig. 
V.l.n.r. voor: mw. Schouten (schoonmaakster), Djan Sewnundun, Hansje Reddingius, Marijke Sonders, Trees Brouwer, 
Janneke van der Meer, Simone Rosier, Paula van Gaalen, Janny van den Berg (administratie), Trees Ticheloven, Guus de 
Wolf, dhr. Haasnoot (conciërge), Leo Smits. 
Achter: Ger de Koning, Do Fortuin, Sjaam Bishoen, Fried Elzenga, Linny Seckel (psychologe), Thea Schrijers (maatschappelijk 
werkster), Bert van Geel met voor hem Johan van Amerom, Jan van der Vorst (schoolhoofd). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. J.N. van der Vorst (links) draagt het stokje over aan dhr. P.C. Hooft 

 
In 1986 nam dhr. J.N. van der Vorst afscheid als hoofd der school en op 1 oktober van dat jaar nam 
dhr. P.C. Hooft zijn taken over als schooldirecteur.  
De school groeide intussen verder. In 1988 werd een nieuw VSO-gedeelte aan de school gebouwd en 
wederom kwamen er vier lokalen bij. Deze aanbouw werd op 20-3-1989 officieel geopend door dhr. 
S. Patijn, commissaris van de koningin. Het leerlingaantal is dan gegroeid naar 116 leerlingen, 
verdeeld over 11 groepen.  
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Met het aantal leerlingen groeide ook het personeelsbestand. De kleine oude personeelskamer werd 
voortaan directiekamer en vanaf die tijd zou een lokaal tot personeelsruimte dienen.  
In totaal waren er twaalf lokalen, waarvan elf klassen in het hoofdgebouw. Het houten bijgebouw 
bleef eveneens dienst doen voor het VSO, want deze drie klassen en nevenruimtes waren hard nodig.  
Van de tweeëntwintig VSO-leerlingen schakelden er dat jaar nog negentien door naar het reguliere 
onderwijs als MAVO en LEAO. 

 

Een VSO-klas in actie 

 
 

De keuze voor autisme 
 

Vanaf 1985 financierde het ministerie van onderwijs een experiment om leerlingen met autisme in 
het land beter te kunnen ondersteunen. Op de Leo Kannerschool waren al wel enkele leerlingen met 
autisme aanwezig. Vanaf oktober 1986 deed de Kannerschool mee aan dit experiment en zij trok 
daarvoor een leerkracht autisme aan. Het doel van het experiment om leerlingen met autisme in het 
reguliere en het speciaal onderwijs extra ondersteuning te bieden werd deels waargemaakt. Het 
regulier onderwijs in de regio maakte er geen gebruik van, maar er ontstond een samenwerking in de 
begeleiding van deze leerlingen met de Korte Vlietschool (ZMLK) en de Praktijkschool, beide in Leiden 
gehuisvest. Vanaf die tijd werd de Kannerschool ‘Centrumschool Autisme’ genoemd en kreeg als 
zodanig meer bekendheid in de regio. In augustus 1992 zaten er vijftien leerlingen met autisme op de 
Kannerschool, een jaar later negentien, in 1997 al vierenzestig. Het begrip ‘autisme’ kreeg steeds 
meer bekendheid. Eind juli 1995 reageerde de inspecteur van SO en VSO, naar aanleiding van het 
verplichte jaarverslag, met een spontane schriftelijke reactie: ‘Uit uw verslag spreekt een grote 
betrokkenheid bij de problematiek van autistische leerlingen op de drie scholen waar u de begeleiding 
verzorgt. Ook heeft de grote variëteit aan activiteiten die u ten behoeve van deze kinderen ontplooit, 
grote indruk op mij gemaakt.’ 
Van 1997-2004 was er een autiklas gecreëerd in het bijgebouw. Deze klas was alleen ’s-morgens 
open en werd bezocht door vier kinderen van het Van Krevelenhuis. Leerlingen van de Kannerschool 
kregen daar tijdelijke specifieke ondersteuning. Een enkeling bleef de hele ochtend in de Werkplaats 
en was ’s-middags in de eigen klas.  
Het ‘experiment’ van het ministerie werd steeds met een jaar verlengd, totdat het in 2002 werd 
omgezet in een structurele regeling met daarbij een landelijk coördinerend netwerk.  
De scholen voor speciaal onderwijs vormden vanaf 2003 door de Wet op de expertisecentra (WEC) 
verschillende Regionale Expertise Centra (REC’s) en elk REC kreeg een eigen ‘Steunpunt Autisme’ 
toegewezen. Deze steunpunten werden aangestuurd door het Landelijk Netwerk Autisme (LNA). Het 
Steunpunt Autisme cluster IV in deze regio bleef verbonden aan de Leo Kannerschool.  
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De ‘Werkplaats’; de autiklas in het bijgebouw 

 
In juni 2001 had 90% van de leerlingen op de Leo Kannerschool een stoornis in het autismespectrum. 
Er stonden tachtig kinderen op de wachtlijst. Door de regionale samenwerking van de scholen voor 
speciaal onderwijs moesten deze scholen zich meer gaan profileren. De Leo Kannerschool maakte in 
2003 de keuze zich te profileren met haar deskundigheid op het gebied van autisme.  
Toen Prof. dr. Leo Kanner op maandag 19 augustus 1968 de school opende, had hij niet kunnen 
vermoeden dat, vijfendertig jaar later, daadwerkelijk leerlingen met autisme de doelgroep zou zijn 
van deze naar hem genoemde school. 
 
 

Ouders in actie 
 

In 1993 vierde de Kannerschool een uitbundig  
25-jarig bestaan. De school organiseerde onder 
andere een reünie voor oud-leerlingen en een 
reünie voor het team. 
De Kannerschool groeide verder en in het jaar 
2000 was het nodig er twee noodlokalen bij te 
plaatsen. Het was vooral het aantal leerlingen in 
het VSO dat groeide. Deze leerlingen schakelden 
steeds moeilijker door naar het reguliere 
onderwijs en er was sprake van een steeds langer 
wordende wachtlijst. Het team was al uitgebreid 
tot achtenveertig personeelsleden.  
Onder de ouders was al langer onrust ontstaan 
door de lange wachtlijst voor de Kannerschool. Op 
21-6-2001 kwamen de ouders daadwerkelijk in 
actie. Gezamenlijk togen zij naar het gemeentehuis   Ouders bieden hun petitie aan 
te Leiderdorp om aandacht te vragen. En zij boekten resultaat.      
Aan de ouders wordt beloofd dat een projectleider van een extern bureau ergens in 2002 in de 
Leidse regio een dependance voor de Kannerschool zou realiseren.  
In januari 2002 kwamen in totaal 185 leerlingen naar de Kannerschool, waarvan 100 leerlingen naar 
de SO-afdeling en 46 leerlingen naar het VSO. Er zaten 39 leerlingen op de E.T. of elders. In totaal 
waren er 171 jongens en 14 meisjes (SO 7, VSO 6 en ET 1).    
Van de 100 leerlingen op de SO hadden 85 kinderen de diagnose Autisme Spectrum Disorder, 6 
hadden een andere diagnose en 8 leerlingen een niet met name genoemd probleem. 1 leerling was 
nog in onderzoek. 
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Leidsch Dagblad 18-6-2001 

 

Veel nieuwe ontwikkelingen tegelijk 
 

Dan volgt er in 2003 een zeer dynamische periode voor de Kannerschool.  
Het speciaal onderwijs wordt vanaf 1-8-2003 verdeeld in vier clusters. Cluster IV is voor leerlingen 
met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Dit betekende onder andere dat 
de scholen voor speciaal onderwijs voor cluster IV in de regio met elkaar zouden samenwerken en 
afstemmen. Vanaf die tijd maakt de Leo Kannerschool deel uit van het Regionale Expertise Centrum, 
REC West voor cluster IV en stemden zij onderling hun doelgroepenbeleid af om voor deze regio tot 
een dekkend aanbod te komen.  

 De Kannerschool maakte de keuze voor de doelgroep leerlingen met autisme. 
 

Er gebeurde meer. De praktijk had uitgewezen dat leerlingen met autisme maar moeilijk matchten 
met de overige doelgroep van cluster IV. Als enige in de regio had de Kannerschool de licentie voor 
het oprichten van een nieuwe VSO-afdeling. Door de keuze voor autisme zouden leerlingen, die geen 
autisme hadden, in de kou komen te staan. Daar werd een oplossing voor gevonden en 

 in Leiderdorp startte een VSO-vestiging voor leerlingen die geen autisme hadden.  
 

De groeigemeente Zoetermeer had al enige tijd de wens om daar een SO-locatie te starten. Zij 
mochten dit door de geldende regelgeving niet zelf doen, maar konden zich door hun ligging 
aansluiten bij een school in Den Haag of Leiden. Zij hadden zich goed laten informeren en besloten 
voor dit doel de Kannerschool te vragen.  

 De gemeente Zoetermeer kwam met de Kannerschool overeen een nevenlocatie voor 
speciaal onderwijs te realiseren in Zoetermeer.  

 
Ook het Curium had samen met de Kannerschool plannen gemaakt, nu voor een experiment. 
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 Samen startten zij een observatieklas met als doelgroep 6 tot 12-jarigen, die door 
gedragsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen zijn vastgelopen in het (speciaal) 
onderwijs. De groep startte met zes leerlingen: vier verblijvend op Curium en twee extern. 

 
Er was op dat moment geen ruimte meer voor het opstarten van een dienst ambulante begeleiding. 
Deze taak, die aan het REC werd opgelegd, maar door REC West aan de scholen werd uitbesteed, 
werd door de Kannerschool doorgeschoven naar het jaar daarna. 

 In september 2004 werd de dienst ambulante begeleiding opgezet. 
 
Om een plekje te krijgen in het speciaal onderwijs moesten ouders een indicatie aanvragen bij een 
REC. Deze criteria zijn landelijk vastgesteld. Een belangrijk criterium voor deze indicatie is dat er 
sprake is van ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problematiek in termen van DSM-IV en een 
diagnose autisme behoorde daartoe.  
Vanaf 2003 worden op de Leo Kannerschool de twee doelgroepen min of meer gescheiden 
opgevangen. Op de hoofdvestiging aan de Endegeesterstraatweg (SO en VSO) krijgen leerlingen met 
een autisme spectrumstoornis les. Leerlingen met andere gedragsproblemen (ADHD, angst, 
oppositioneel gedrag, emotionele problematiek, etc.) voor het SO vinden een plek op scholen voor 
speciaal onderwijs als ‘de Horst’, eveneens onderdeel van REC West. Voor het VSO gaan deze 
leerlingen voortaan naar de vestiging in Leiderdorp; het P.C. Hooftcollege. De locatie in Zoetermeer 
krijgt de naam ‘De Parachute’. Alleen op deze SO-locatie krijgen alle cluster IV leerlingen uit 
Zoetermeer onderwijs. 
 
 

De Kannerschool gaat ‘de boer op’.  
 

Het Landelijk Netwerk Autisme ontwikkelde een ‘Basiscursus autisme’. Dat gaf de Steunpunten 
Autisme de mogelijkheid om de deskundigheid van leerkrachten in het regulier onderwijs te 
vergroten.  
Vanaf augustus 2004 tot augustus 2009 deden meerdere enthousiaste leerkrachten van de SO-
afdeling van de Kannerschool mee met het Steunpunt Autisme om op woensdagmiddag in tweetallen 
de cursus in de personeelskamer aan verschillende groepen te geven. Er werd ook scholing op locatie 
gegeven, in het primair en voortgezet onderwijs, het MBO en later ook het HBO. Vanaf 2008 kwamen 
er minder aanvragen vanuit het primair onderwijs en waren de ambulant begeleiders meer bij 
betrokken bij de scholing in het voortgezet onderwijs. De interne scholing autisme kreeg wel steeds 
meer aandacht doordat de Kannerschool zo groeide. Toch was 2009 nog een druk jaar wat scholing 
betreft. In dat jaar werden 166 onderwijskrachten en stagiaires bijgeschoold in de klas, in de 
gymzaal, op locatie of elders. In totaal maakten ruim 800 mensen gebruik van ons scholingsaanbod 
en deskundigheid. In 2013 ligt het echter zo goed als stil. Waarschijnlijk hebben wij, samen met 
andere deskundigen, de basis nu redelijk gelegd en is men te druk bezet door de voorbereiding op 
Passend Onderwijs. 
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Ouders opnieuw in actie 
 

Tot het eind van de vorige eeuw had het VSO vooral een schakelfunctie gehad. Dat wil zeggen dat 
leerlingen na één of twee jaar onderwijs in het VSO doorschakelden naar het reguliere VO. Maar 
doorschakelen vanuit het VSO kwam, door verschillende oorzaken, nog maar mondjesmaat voor. De 
doelgroep was gewijzigd van ZMOK naar leerlingen met autisme, een meer kwetsbare doelgroep. 
Maar ook het reguliere onderwijs verwachtte steeds meer zelfstandigheid en eigen initiatieven van 
hun leerlingen en dat was voor de huidige doelgroep juist lastig te realiseren. Steeds meer leerlingen 
bleven noodgedwongen langer in het speciaal onderwijs en de Leo Kannerschool moest het 
onderwijsaanbod aanpassen. 

Speciaal onderwijs was niet berekend op de verzorging van 
eindonderwijs, maar dit was wel de vraag waar de ouders van de 
leerlingen met autisme mee zaten. Zij wilden dat hun kinderen, die slim 
genoeg waren, ook hun diploma’s konden halen. Deze roep  werd 
steeds dringender, met name voor de leerlingen met autisme.  
Het was de Kannerschool sinds 2001 al wel gelukt een aantal leerlingen 
staatsexamen te laten doen voor de vakken Nederlands, Engels, 
rekenen en/of wiskunde op het niveau van VMBO-TL. Individuele 
leerlingen deden per vak examen en konden zo een IVIO- of 
sleuteldiploma samenstellen. Voor het volledige diploma ontbrak nog 
wel het vak geschiedenis.  
De ouders, verenigd onder DOC4 (deskundige ouders cluster 4), 

kwamen een tweede maal in actie. Ze wilden niet alleen de wachtlijst wederom wegwerken, maar zij 
maakten zich vooral sterk voor eindonderwijs: VMBO, HAVO en VWO moest ook mogelijk worden 
voor hun kinderen in het speciaal onderwijs in deze regio.  
 
Er was al jaren sprake van een wachtlijst voor de Kannerschool, maar in 2006 werd de situatie wel 
zeer ernstig. In 2003 waren al twee noodlokalen geplaatst op de speelplaats.  
In het voorjaar van 2007 waren er vijfentachtig VSO-leerlingen. Voor hen waren negen leslokalen 
beschikbaar, maar zij hadden door hun klassendeler van zeven recht op twaalf lokalen. Op de 
wachtlijst stonden drieënvijftig leerlingen, vooral veel VSO-leerlingen met autisme. Vanuit de SO-
afdeling van de Kannerschool zouden dertien leerlingen doorstromen naar het VSO, vanuit de PI-
school De Brug, de Leidse Buitenschool en vanuit de regio wilden nog graag tweeëndertig leerlingen 
op het VSO van de Kannerschool een plek vinden. Nog twee noodlokalen (dit zouden echt de laatste 
zijn op dit terrein!) werden er bij geplaatst. Meer dan één lokaal kon de leerlingen nauwelijks worden 
geboden. De gymzaal werd optimaal benut, de gymtijden werden daarop aangepast. 
De regionale TV West, de landelijke TV (Netwerk) en verschillende kranten deden hun best om dit 
schrijnende probleem onder de aandacht te brengen van het grote publiek. (De DVD van de 
uitzendingen van TV West en ‘Netwerk’ is nog steeds aanwezig op de Kannerschool ). Het gebouw 
scheurde bijna uit zijn voegen. Alle ruimtes waren meer dan bezet, ook enkele ruimtes voor de 
toiletten werden benut, constateerde men op TV West. Door de directie was al jarenlang, en vele 
malen, overleg gepleegd met de verschillende gemeenten. De uitzendingen van TV West en 
‘Netwerk’ zijn nog steeds aanwezig op de Kannerschool. 
In 2006 ontstond er een nieuwe situatie toen vijftien gemeenten zich verenigden tot het 
samenwerkingsverband ‘Holland Rijnland’. Deze samenwerking en de nimmer aflatende druk vanuit 
directie, ouders en het regionale nieuws tezamen gaf resultaat. 
 
 

Wederom een forse uitbreiding 
 

Korte tijd voor de zomervakantie werd duidelijk dat de Leo Kannerschool meer plek zou krijgen om 
uit te breiden. Er kwamen twee nevenvestigingen bij en een dislocatie. 
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 Het eindonderwijs voor leerlingen met autisme van het niveau van VMBO-t, HAVO en 
VWO zou vorm krijgen op de vestiging aan de Rijnsburgerweg in Leiden; het Leo 
Kannercollege. Zij startten in augustus van dat jaar met 3 brugklassen en een 2e jaar 
VMBO-tl. 

 De afdelingen VMBO-bk, praktijk en arbeidstoeleiding voor leerlingen met autisme 
kreeg ruimte toegewezen in Oegstgeest in het gebouw van de PABO. Het gebouw uit 
de jaren zestig moest echter eerst grondig worden verbouwd. Daardoor kon het pas 
in de voorjaarsvakantie van 2008 deels in gebruik worden genomen. Het gebouw zou 
nog tot 2010 gedeeld worden met de PABO, dat vanaf 2010 definitief in zijn geheel in 
Hoofddorp verder ging.  

 Omdat de directie en administratie mee verhuisden naar deze locatie werd dit 
voortaan bestempeld tot hoofdlocatie. 

 In Sassenheim kwam een tweede vestiging van het P.C. Hooftcollege. De Duin- en 
Bollenstreek had al jaren de wens een VSO vestiging in de eigen regio te realiseren.  

 De ambulante begeleiding groeide eveneens gestaag door tot 125 leerlingen in het 
PO en VO. Vanaf 2006 kwam, door een aanpassing van de regeling, ook het MBO er 
bij.  

 
De Kannerschool is in 2008 flink uitgebreid. De school bestaat dan uit 6 verschillende locaties, de 
afdeling ESB op Curium en de dienst ambulante begeleiding. 
Op 1 oktober 2008 zijn er in totaal 440 leerlingen en het personeel is uitgebreid tot 131. 
In Oegstgeest telt de ‘oude’ SO-locatie 110 leerlingen en het VSO aan de Hazenboslaan 121. Op de 
Parachute volgen op die datum 66 leerlingen onderwijs en op het Leo Kannercollege 85 leerlingen. 
Het P.C. Hooftcollege heeft in Leiderdorp 67 leerlingen en in Sassenheim 20. Op de E.T. waren 48 
leerlingen ingeschreven, begeleid door vier medewerkers. 
Het aantal leerlingen, dat ambulant wordt begeleid, is dan 215. 
 
 

Bestuurswisseling 
 

In het voorjaar van 2007 was er een ernstige situatie ontstaan op de Kannerschool. In 
een brief van 1 juni had het voltallige bestuur de directie laten weten op korte termijn 
zijn taken te willen overdragen aan een nieuw bestuur. In een brief aan het personeel 
stond de mededeling over deze situatie: ‘Aanleiding was dat het bestuur zich te 
weinig betrokken voelde bij de bouwplannen van de Hazenboslaan. Dieperliggende 
oorzaak was dat het langere tijd niet klikte tussen de directeur en het schoolbestuur, die de laatste 
niet meer wenste op te lossen.’  
Per 11 juni was Prof. Meindert Danhof (foto), directeur van het Leiden-Amsterdam Center for Drug 
Research van de universiteit Leiden, bereid gevonden de voorbereidende besprekingen te leiden. 
Deze besprekingen zouden per 1 november uitmonden in de vorming van een nieuw bestuur. 
 
 

40-jarig bestaan 
 

Op 8 juli 2008 bestond de Kannerschool 40 jaar. Echter de locatie aan de Hazenboslaan was nog maar 
net in gebruik genomen en de verschillende locaties hadden hun handen vol aan de vele activiteiten 
die waren ontplooid om de groei van de Kannerschool in goede banen te leiden. 
Maar in het voorjaar van 2009 werd alsnog ruime aandacht besteed aan het 40/41-jarig bestaan van 
de school.  
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In de week van 12 april stond in de aula aan de Hazenboslaan ‘Het Hoofdkwartier’, een multimediaal 
theater, waar bezoekers door middel van beeld en geluid konden ervaren wat er in hoofd en hart van 
mensen met autisme omgaat.  
Enkele opmerkingen van bezoekers over het hoofdkwartier zijn: 
 

‘Ik wist al dat autisme ‘chaos’ betekent, maar om het dan ook nog waar te kunnen 
nemen….Heftig! 

 
‘Ik ben niet autistisch, maar dit is wel ongeveer hoe ik een dag ervaar. Druk, 
chaotisch…...alleen hoor ik niet zoveel geluid……Toch leuk om te ervaren. 

 
‘Overweldigend. Ik werd er zenuwachtig van. Chaotisch. Vermoeiend hoor!’  

 

 
‘Het Hoofdkwartier’ in gebruik 

 
Deze week werd afgesloten met het congres ‘Van villa tot spectrum’. Het congres vond plaats op de 
Hazenboslaan met in de ochtend de sprekers Martine Delfos en Hans Kaldenbach.  
‘s-Middags presenteerde elke locatie zich tijdens een workshop met een schoolonderdeel. 
 
Elke locatie kreeg een bedrag te besteden aan een leuke activiteit voor de hele school en ieder vulde 
dat op een eigen manier in. Op het P.C. Hooftcollege volgden de leerlingen leuke workshops, het SO 
ging naar Lineushof, etc. 
 
Elke bezoeker van het symposium kreeg het boekje ‘Leerlingen met autisme aan het woord’ 
uitgereikt. In dit boekje, uitgegeven door de Kannerschool, staan uitspraken van leerlingen die de 
laatste jaren waren verzameld in een schriftje op de koffietafel. 
 
 

Van school naar onderwijsgroep 
 

De Prof. dr. Leo Kannerschool verandert van naam. Vanaf 15 oktober 2010 wordt het de Stichting 
Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep. Door de groei was een nieuw model van besturen noodzakelijk 
geworden en de statuten worden gewijzigd. De directie wordt het College van Bestuur en het 
bestuur krijgt de functie van Raad van Toezicht.  
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Per 1 maart 2011 neemt dhr. P.C. Hooft afscheid van het college van bestuur van de school en maakt 
plaats voor dhr. B. Bruyns. De inhoud van zijn portefeuille is ‘bestuurlijke beleidsvoorbereiding, 
financiën en personeelszaken’. 
Mw. M.C. Sonders, die jarenlang adjunct is geweest en veertig jaar op de Kannerschool werkte, 
verlaat de onderwijsgroep een jaar later. Haar plaats wordt ingenomen door dhr. S. G. Verheul, die 
vanaf 1 juni ‘onderwijs, zorg en kwaliteit ‘ in zijn portefeuille heeft. 
 
Per 1 augustus 2011 gaat onze AB-dienst samenwerken met de Ambulante Educatieve Dienst (AED). 
Zij trokken in bij de AED in het gebouw aan de Lammenschansweg. 
De locatieleiders worden vanaf die datum locatiedirecteuren, al is dat wel eerst een jaar op proef. 
Er komen twee stafbureaus. Naast de administratie wordt een bedrijfsbureau opgezet voor 
personeelszaken, financiën, algemene zaken en ICT.  
Het stafbureau kwaliteit krijgt in 2011 een nog tijdelijke invulling voor kwaliteit onderwijs en kwaliteit 
zorg. 
 
In 2011 zijn de twee VSO-locaties voor leerlingen met autisme wederom helemaal vol. De 
aanmeldingen zijn de afgelopen jaren niet afgenomen, integendeel, ze lijken vooralsnog niet in te 
dammen.  
Aan het Kannercollege in Leiden is nieuwbouw beloofd en gepland, maar voordat dit kan worden 
gerealiseerd, moeten zij hun tijdelijke locatie aan de Rijnsburgerweg verlaten voor een ander tijdelijk 
gebouw (twee naast elkaar gelegen schoolgebouwen) aan de César Franckstraat. Daar zitten zij dan 
wel op de goede plek, want naast hun school zal ook hun nieuwe schoolgebouw worden neergezet. 
In juni 2012 hoort het VSO van de Leo Kannerschool te Oegstgeest dat zij het oude, inmiddels lege 
(basis)schoolgebouw achter hun eigen school erbij mogen gebruiken om hun wachtlijstproblemen op 
te lossen. 
Per 1 januari 2012 heeft de Leo Kanner Onderwijsgroep 777 leerlingen en 250 personeelsleden. 
 
Op 8 juli bestaan we vijfenveertig jaar. 
In 2013 groeit de school nog steeds. In augustus zullen waarschijnlijk 860 leerlingen onderwijs volgen 
op de Leo Kanner Onderwijsgroep.  
De SO-locatie in Oegstgeest krijgt er komend schooljaar een groep bij; de personeelskamer zal voor 
het eerst sinds de bouw in 1982 nu echt worden ingezet als klassenruimte. De Parachute zal komend 
schooljaar weer in één gebouw les mogen geven, al is het wel een tijdelijke, maar bekende locatie. 
Het Kannercollege kan zich dit schooljaar een ‘volledige school’ noemen, nu er voor het eerst ook 
VWO-examens zijn gedaan. Het P.C. Hooftcollege werkt hard aan de samenwerking met de KTS in de 
Duin-en Bollenstreek. Het VSO in Oegstgeest, de hoofdlocatie, zal ook komend schooljaar weer meer 
leerlingen verwelkomen dan dat er vertrekken. 
 

Afsluiting 
 

Er kan nog heel veel worden verteld over de school. De verschillende locaties zijn nog niet goed aan 
bod gekomen, evenals het onderwijs zelf. Evenmin kwam onze stakingsdag tegen de geplande 
bezuinigingen van Passend Onderwijs ter sprake. De laatste twee jaren zijn in een paar zinnen 
verwoord. 
Verschillende medewerkers, die  al heel lang op de Kannerschool werken, collega’s die gingen en 
weer terugkwamen, collega’s die definitief de school verlieten en anderen zouden nog vele, vele 
aanvullingen kunnen geven.  
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