
 

 
Stichting PC (V)SO Kampen en omstreken 

 
“75 jaar bijzonder bewogen” 

 

Een bijzondere mijlpaal voor de Stichting PC (V)SO Kampen en omstreken: dit schooljaar 

vieren we ons 75-jarig jubileum! En dat is niet zomaar een jubileum: het betekent dat we al 

75 jaar passend onderwijs mogelijk maken voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet 

kunnen meekomen. Bij ons krijgen ze de zorg en aandacht om zichzelf te ontwikkelen en een 

waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.  

 

Onze onderwijsstichting werd op 15 maart 1947 opgericht door de protestants-christelijke 

scholen uit Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden. De scholen hadden te maken met 

leerlingen die leerplichtig waren, maar qua niveau achterbleven. Speciaal voor deze 

leerlingen introduceerden ze een stichting voor ‘buitengewoon onderwijs’, waardoor ze een 

mooi perspectief op de toekomst creëerden. Voor iedereen.  

 

De eerste school van onze stichting heette de Dr. Mr. W. van den Berghschool en was 

gevestigd in een klein gebouw aan de Burgwal in Kampen. De school telde 51 leerlingen en 3 

docenten. Dat er een grote behoefte aan ‘buitengewoon onderwijs’ bestond, bleek al snel: 

ruim een jaar later was het aantal leerlingen bijna verdrievoudigd. We besloten daarom een 

eigen gebouw te realiseren aan de Rondweg in Kampen, dat in 1955 werd geopend.  

 

Om leerlingen zo goed mogelijk te helpen, bleven we onszelf ontwikkelen. Dat leidde tot 75 

bijzonder bewogen jaren: we openden meerdere locaties, breidden in 1977 uit met 

voortgezet speciaal onderwijs en ontwikkelden passende lesprogramma’s. Dat klinkt 

bijzonder, maar is voor ons inmiddels heel gewoon: al onze leerlingen zijn uniek en krijgen 

tot op de dag van vandaag het onderwijs dat ze nodig hebben.  

 

Sinds 2008 zijn we gevestigd in het Prismagebouw, het expertisecentrum voor zorg en 

onderwijs aan de Marinus Postlaan in Kampen. Hier bieden we verschillende typen speciaal 

basisonderwijs op één plek. Even verderop, aan het Hoefblad, zit De Spanker. Dit is onze 

school voor voortgezet onderwijs. We zijn nog steeds van toegevoegde waarde: op onze 

locaties leiden we met ons team nu zo’n 300 leerlingen op.  

 

Al 75 jaar bieden we passend onderwijs. En hoewel de wereld om ons heen verandert, blijft 

de kern van ons vak gelijk: we stemmen ons onderwijs af op de behoeften van leerlingen, 

zodat zij kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Door de theorie te verbinden aan de 

praktijk, maken we leren zinvol en ontdekken leerlingen waar in de maatschappij ze zich 

thuis voelen. Zo komen we samen in beweging op weg naar een mooie toekomst.  

 

In het voorjaar van 2022 organiseren we diverse jubileumfestiviteiten voor onze leerlingen, 

ouders, medewerkers en vakgenoten. Achter de schermen zijn we momenteel druk bezig met 

de voorbereidingen. Meer informatie over de festiviteiten is vanaf december te vinden op 

deze pagina.  


