
nodig een realist uit in de klas!
Jongeren met een arbeidsbeperking delen hun ervaringsverhalen en gaan samen aan 

de slag om  leerlingen, leraren en de school te activeren inclusiever te denken en doen. 

Staan ze binnenkort voor jouw klas?

JOUW basisschool

inclusiever?



Waarom realisten voor de klas
Wij geloven dat wanneer kinderen opgroeien in een diverse omgeving waar een 
inclusieve mindset gestimuleerd wordt, dit een goede basis legt voor de rest van 
hun leven. Het zorgt ervoor dat kinderen nu en in de toekomst gelijkwaardiger om 
kunnen gaan met  mensen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ze zullen leef
tijdsgenoten met een beperking beter  begrijpen. En in de toekomst kunnen zij op de 
werkvloer een goede collega zijn voor iemand met een arbeidsbeperking!

DIT GAAN WE DOEN
Met Realisten voor de Klas wil CNV Jongeren  
ervoor zorgen dat basisschoolleerlingen, docenten 
en scholen bewust aan de slag gaan met inclusie. 
Dit doen we door jongeren met een arbeidsbe
perking – wij noemen hen Realisten – uit te nodi
gen voor de klas te gaan staan. Zij delen hun 
persoonlijke verhaal, doen met de leerlingen een 
checklist hoe inclusief hun school is en brainstor
men welke acties genomen kunnen worden om 
een (nog) inclusievere school te zijn. Als school 
ga je daarna twee maanden aan de slag om de  
acties uit te voeren. Tot slot komen de Realis
ten een tweede keer langs. Wat is er veranderd?  
Welke stappen zijn gezet?

HOE ZIT DIT  
BIJ JOU?
• Is jouw basisschool 

al toegankelijk voor 
leerlingen met een 
beperking?

• Zijn alle lesmaterialen 
geschikt?

• Hoe inclusief zijn de 
online omgevingen?

• Kan iedere leerling 
zichzelf zijn op jouw 
school?

NEEM CONTACT MET ONS OP
Wil jij een Realist uitnodigen voor jouw basisschoolklas? 
Ben je enthousiast en/of heb je een vraag? 
Neem contact op via info@cnvjongeren.nl of bel 030 751 1850. 

REALIST, WAT IS DAT?
Dit zijn jongeren met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of psychische of 
verstandelijke beperking. Zij hebben een realistisch beeld van wat zij wel en niet kun
nen. Als ervaringsdeskundigen geven ze pitches en delen ze in hun ervaringsverhaal 
over hoe het is om te leven, leren en werken met een arbeidsbeperking. Om vooroor
delen te bestrijden en werkgevers, het onderwijs en jongeren te activeren inclusiever 
te denken en doen.


