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2 05.2013 

Voor u ligt het themanummer Passend onderwijs van Zorg Primair.  
De Stuurgroep Passend onderwijs van CNV onderwijs heeft uit de vele 
reacties op de 0-meting afgelopen najaar een keuze gemaakt uit de 
goede-praktijken. Er zijn daarna mensen benaderd om een bijdrage te 
leveren voor deze special. 
Nog een dik jaar te gaan en dan is de invoering van Passend onderwijs 
een feit! Na ruim een half jaar staatssecretaris te zijn van onderwijs vindt 
Sander Dekker dat leraren de ruimte moeten krijgen zichzelf verder te 
professionaliseren, maar daar ook vooral zélf de verantwoordelijkheid 
voor moeten gaan nemen. Het Actieplan Leraar 2020 geeft concrete 
doelen voor de komende jaren. Gekoppeld aan dit actieplan is het 
actieplan ‘ Basis voor Presteren’ er voor het PO gekomen. Voor het VO 
kwam er het actieplan  ‘Beter Presteren’.
Dekker bespreekt de professionalisering van de leraar van twee kanten. 
Ten eerste de positieve kant: ‘De lerarenbeurs is volgens hem een 
succesvolle maatregel, waar ontzettend veel animo voor is’.  
De functiemix biedt de mogelijkheid verschil aan te brengen in salariëring 
al naargelang kwaliteit en prestaties. 
Ten tweede een kritische kanttekening: ‘We doen het goed, maar nog 
niet goed genoeg’. We behoren tot de top in het binnenboord houden  
van kwetsbare leerlingen en deze te leiden naar een diploma.  
Met betrekking tot het onderwijs aan bovengemiddelde leerlingen 
bungelen we onderaan. De Staat van onderwijs 2011-2012, de jaarlijkse 
inventarisatie van de onderwijsinspectie vindt dat scholen veel beter 
kunnen. Dit verslag meldt dat de meeste leraren de basisvaardigheden 
beheersen (goede uitleg, taakgerichte werksfeer en betrekken leer-
lingen bij de les), 83% in PO en 68 tot 89 % in het VO, waarbij het 
praktijkonderwijs met 89% het beste scoort en HAVO en VMBO-GT of T 
met 68% het zwakst scoort. De uitval bij de complexe vaardigheden 
(differentiëren in instructie, verwerking en onderwijstijd, het volgen van 
de leerlingen, analyseren en planmatige actie erop in zetten) is groter, 
maar tegelijk zo essentieel om passend onderwijs te kunnen bieden.
Scholen hebben budgetten voor individueel maatwerk en teamscholingen. 
In het VO en MBO laten de scholen het doorgaans over aan de  
individuele leraar hoe ze zich willen professionaliseren. Dit lijkt redelijk 
vrijblijvend. ‘Professionalisering moet dus iets van de school zijn, van 
het hele team, schoolleiders moeten hierin knopen durven doorhakken’ 
aldus de staatsecretaris.
Nog één jaar te gaan, nu vooral het tempo erin houden en er naar 
streven dat professionalisering een onderwerp wordt in het hele PO en 
VO. Ga het gesprek in je schoolteam aan: Waar willen wij staan op  
1 augustus 2014 en waar over vier jaar? De Staat van het onderwijs 
2011-2012 laat zien dat professionalisering door intervisie en reflectie, 
peer to peer trajecten en coaching on the job hard nodig zijn.

Sandra Koot is voorzitter van de  
Stuurgroep Passend onderwijs. passendonderwijs@cnvo.nl

Nog een jaar te gaan!

ZP5-132639.indd   2 29-05-13   12:15



3

Nu ook mogelijk om los abonnement te nemen op Zorg Primair! 
Dat kost € 30,00 per jaar. Bellen naar 030 7511003 of mailen naar  
ledenadministratie@cnvo.nl 
 

#7 Nummer 7 van Zorg Primair heeft als thema Creativiteit en Cultuur 
op school. Bijdragen daarvoor zijn van harte welkom op zorgprimair@cnvo.nl
 
 
Contact met redactie: zorgprimair@cnvo.nl

Praat en denk mee via Linkedin!
Via de Groep Zorg Primair/Passend Onderwijs kunt u meedenken  
en meediscussiëren over actuele onderwijsthema’s.
En als u twittert gebruik dan de hashtag#zorgprimair 
Volg Zorg Primair op Twitter: @ZPZorgprimair
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AGENDA:
 
 
JUNI 2013
l 18 juni: Dit is ADHD. Congres met de nieuwste 

inzichten in behandeling en begeleiding. 
Locatei: Jaarbeurs, Utrecht. Kosten: € 229,00 
(excl. BTW) Informatie/Inschrijven via www.
lannoocampus-academie.nl 

SEPTEMBER 2013
l  11 september: Nationaal Congres Ouder- 

betrokkenheid. Locatie: CPS, Amersfoort. 
Kosten: gratis. Informatie/Inschrijven:  
www.cps.nl/nationaalcongres

NOVEMBER 2013
l  12 & 13 november: In Service 2013: Past 

- Present - Future. Jaarlijkse tweedaagse over 
autisme. Kosten € 275,00. Locatie: Provinciaal 
Centrum, Malle (B.) Informatie/Aanmelden: 
www.fontysoso.nl/inservice2013.  

ACTUELE EN BRUIKBARE ZAKEN VOOR DE LEERKRACHT DOOR JAN VAN BALKOM

TIPS
 
 
‘Meet2learn’ in Roosendaal
Vanaf begin 2013 gaan kinderen met en zonder 
handicap in Roosendaal samen naar school.  
Dit is een proefproject van NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind) in samen-
werking met basisschool de Kroevendonk en 
Mytylschool Roosendaal. Het gaat voorlopig om 
twee schoolklassen die het hele jaar één middag 
per week samen les krijgen, een unicum in 
Nederland. De deelnemers aan het project willen 
hiermee bevorderen dat kinderen met en zonder 
handicap als vanzelfsprekend samen spelen, 
leren en opgroeien. Een aantal leerlingen van de 
scholen gaat een middag per week samen naar 
school. Na de zomervakantie wordt dit mogelijk 
uitgebreid tot een dag per week. De leerlingen 
volgen vakken als muziek, theater, natuur en 
techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal. 
Het project wordt ondersteund door onderzoeks-
instituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Bovendien worden de resultaten van het project 
onderzocht in het kader van de opleiding Peda-
gogiek van de Hogeschool Utrecht. De opgedane 
kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld 
aan andere scholen, zodat meer scholen aan de 
slag kunnen met gezamenlijk onderwijs; diverse 
belangstellenden hebben zich al gemeld.  
Meer informatie is te vinden via Twitter  
@meet2learn_Rsd en via www.meet2learn.nl.

 
Aanvraag Lerarenbeurs verlengd!
Het plafond voor de aanvraag van de Leraren-
beurs is nog niet bereikt! Wie nog wil ‘professio-
naliseren’ met een beurs heeft tot 14 juni de 
kans een beurs aan te vragen. Kies nu voor een 
masteropleiding! Kijk op www.duo.nl 
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Zorg Primair en Passend onderwijs
Ook zo beu dat je collega steeds vraagt om jouw  
Zorg Primair eens te mogen inzien?  Vanaf heden kun 
je hem of haar een eigen abonnement adviseren. 
Het is niet nodig om lid van CNV Onderwijs te worden. 
(Dat kan altijd nog). 
Een abonnement kost slechts € 30,00. 
Zorg Primair heeft een oplage van 35.000 en ver-
schijnt 8 keer per jaar. Wie ZP leest, weet wat er 
leeft in onderwijsland. ZP geeft bemoedigende 
voorbeelden van succesvol werken op school. 
Aanmelden voor abonnement via 030 751 1003 of een 
mailje naar ledenadministratie@cnvo.nl. 
Vermelden: 
naam, adres en ‘abonnement Zorg Primair’. 

BOEKEN DIE BIJDRAGEN OM PASSEND ONDERWIJS TE DOEN SLAGEN
Onderzoekers, opleiders, leerkrachten, onderwijsbegeleiders …. Heel veel onderwijsbetrokkenen willen 
graag een steentje bijdragen aan Passend Onderwijs. De omslag gaat snel. Hier enkele publicaties die er in 
op de voorkaft geen geheim van maken dat zij iets te bieden hebben. In een volgend nummer komen uitge-
breide recensies van deze boeken.

Handelingsgericht werken in passend onderwijs door Erik van Meersbergen en Peter de Vries.  
Uitgave van Perspectief uitgevers, Utrecht. 200 pag. € 29,90.
Zet je collega’s in beweging door Ariette Riezebos en Peter Laros. Uitgave van Convoy BV, Dordrecht. 
94 pag. € 22,50.
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen door Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven.  
Uitgave van Van Gorcum, Assen. 152 blz. € 37,50.
Autisme op school. Een passend aanbod binnen Passend onderwijs door Ina van Berckelaer-Onnes. 
Uitgave van Boom, Amsterdam. 160 pag. € 25,95.
Themanummer Passend onderwijs van Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.  
Uitgave van Garant, Apeldoorn/Antwerpen. 95 pag. € 15,00. 

In Service Autisme 2013
Het programma voor de jaarlijkse tweedaagse In 
Service Autisme is compleet. Nadrukkelijk staat 
autisme en passend onderwijs centraal. Geen 
autismeconferentie bedoeld om te etiketteren, 
maar om te integreren. Een omslag in denken.  
Dat het een tweedaagse is, maakt het extra 
bijzonder. De In Service vindt ook dit jaar plaats op 
12 en 13 november in het Provinciaal Vormings-
centrum Antwerpen te Malle (B.). Fontys Hoge-
scholen in Nederland en Plantijn Hogeschool  
(Antwerpen) waarborgen een aantrekkelijk 
programma. Zij werken daarbij samen met vele 
belangenorganisaties in Nederland en België. Een 
volledige In Service (incl. maaltijden en overnach-
ting) kost € 275,00. Men kan ook delen bijwonen. 
Kijk voor het programma en voor de keuzemoge- 
lijkheden op www.fontysoso.nl/inservice2013.
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CNV Onderwijs was een van de grote animators om de grote demonstratie tegen de bezuinigingen 

op Passend onderwijs in de ArenA te doen slagen. Joany Krijt: “Dank zij die actie is er meer 

financiële ruimte gekomen voor het traject passend onderwijs. We hebben ons altijd erg  ingezet 

voor een goede invoering van passend onderwijs. De basisgedachte, elk kind heeft recht op  

onderwijs dat bij hem past, hebben we vanaf het begin gesteund. Maar vervolgens moet dat in de 

scholen en de klassen wel goed uitvoerbaar zijn. Dan gaat het om goede ondersteuning voor 

leraren en mogelijkheden voor aanvullende scholing.” De CNV O-bestuurder klinkt strijdbaar,  

en dat is nodig ook, want de weg naar Passend onderwijs is nog niet gebaand: “Leraren en 

schoolleiders doen al ongelooflijk veel voor leerlingen die op enige wijze extra ondersteuning 

nodig hebben. We zullen met enige regelmaat in bijvoorbeeld Schooljournaal aandacht besteden 

aan goede voorbeelden. Hopelijk inspireert en stimuleert dat anderen ook.”

Vice-voorzitter van CNVOnderwijs:  

scholing is enorm belangrijk

“Passend onderwijs moet wel 
uitvoerbaar zijn”

Foto: Erik kottiEr
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Hoe krijgen we voor elkaar dat Passend  
onderwijs van onderop betekenis krijgt? 

“De invoering van passend onderwijs zal door elk 
schoolbestuur met de medezeggenschapsraad 
moeten worden besproken. Dan gaat het bijvoor-
beeld om de invulling van de basiszorg en eventuele 
aanvullende zorg, vastgelegd in het schoolonder-
steuningsprofiel. Als leraren en IB’ers onvoldoende 
worden betrokken moeten ze dat melden bij hun  
(G)MR. Die kan er bij het schoolbestuur op aan 
dringen het personeel nadrukkelijker mee te nemen 
in het proces. De G(MR) kan zelf ook de achterban 
erbij betrekken Leraren en IB’ers hebben geen 
‘ondergeschikte’ rol hebben, zij moeten straks in  
de klas uitvoering geven aan passend onderwijs.  
Zij vormen de sleutelfiguren tot het slagen van de 
stelselwijziging. Schoolbesturen moeten zich dat 
goed realiseren.”

Gaat het onderwijs met ingang van  
1 augustus 2014 er faliekant anders uitzien? 

“Nee dat geloof ik niet. Veel scholen bieden ook  
nu al veel goede ondersteuning aan leerlingen.  
Dat zal wel geïntensiveerd worden. Ook gaat er 
organisatorisch het nodige veranderen voor de 
schoolbesturen. Samen worden ze verantwoordelijk 
voor de zorgplicht binnen het samenwerkings- 
verband. De intensievere samenwerking tussen 
regulier en speciaal onderwijs biedt ook kansen.  
Ik ben heel benieuwd met welke creatieve oplossingen 
scholen en samenwerkingsverbanden gaan komen 
om het beste onderwijs aan elke leerling te geven.”

Wordt het extra geld dat uit de functiemix en de 
prestatiebox wel voldoende gebruikt? 

“Dat is zeker ook een punt dat leraren bij de G(MR) 
onder de aandacht moeten brengen. Veel leraren 
zullen behoefte hebben aan extra scholing, bijvoor-
beeld in het beter omgaan met verschillen in de 
klas. Die scholingsbehoefte onvoldoende mogelijk 
maken zet een goede invoering van passend 
onderwijs onder druk. Dat is een gemiste kans!”

Wat wordt er bij CNVO gedaan om de  
betrokkenheid van ‘de werkvloer’ te vergroten?

“We hebben deze kwestie ook nadrukkelijk onder  
de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. Er was 
bij het laatste overleg over passend onderwijs met 
staatssecretaris Dekker veel aandacht voor dit 

probleem. Dekker heeft ook toegezegd hier extra 
aandacht aan te gaan geven. CNV Onderwijs zal dit 
ook nadrukkelijk bij de werkgevers onder de 
aandacht brengen, zowel landelijk bij de PO-raad en 
VO-raad als ook regionaal bij de schoolbesturen.  
We gaan nog voor de zomer acties ondernemen om 
leraren en schoolleiders te motiveren om actief  
hun rol te pakken tijdens het invoeringstraject.”

Professionalisering is een speerpunt.  
Is het werkelijk zo slecht gesteld met de profes-
sionaliteit van de leerkracht?

“Voor de meeste leraren geldt dat zij hun werk 
prima doen. Tegelijk weten we ook dat het omgaan 
met de toenemende verschillen in de klas voor veel 
leraren een flinke uitdaging is. Extra scholing en 
coaching-on-the-job is dan ook goed om daar iets 
aan te doen. Een mooi maar uitdagend beroep als 
leraar vraagt ook dat je regelmatig jezelf bijschoolt. 
De schoolleider moet dat faciliteren.  
Professionalisering is meer dan het volgen van een 
cursus. Hier en daar mag dat besef nog wel wat 
meer doordringen. De ontwikkeling van het Leraren-
register geeft daar naar mijn verwachting ook een 
flinke impuls aan.”

Wat vind je van de (nieuwe/andere) rol van de 
ouders bij Passend Onderwijs?

“Ouderbetrokkenheid is ook in het belang van de 
school. Het ondersteunt mede de ontwikkeling van 
het kind. Maar ouders mogen niet op de stoel van de 
leraar gaan zitten en hem vertellen hoe hij zijn vak 
moet uitoefenen. School en ouders hebben een 
pedagogisch partnerschap, maar geen onderwijs-
kundig partnerschap.”

Wat betekenen de  leden van CNV Onderwijs in 
een dergelijk proces?

“Ik hoop dat onze leden ons blijven voeden met hun 
ervaringen, positief en negatief, met passend 
onderwijs. We hebben die praktijkkennis hard nodig 
om in de gesprekken met Kamerleden, bewinds-
personen en andere overlegpartners de belangen 
van onze leraren en schoolleiders goed te kunnen 
behartigen. Ik nodig iedereen daar dan ook van  
harte toe uit. De Stuurgroep Passend onderwijs is 
een uitstekend verenigingsorgaan om op de hoogte 
te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en 
activiteiten.”

Vice-voorzitter van CNVOnderwijs:  

scholing is enorm belangrijk
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Passend onderwijs  
          geportretteerd KATALIN DE KLEUVER

IN DE ZOEKTOCHT NAAR GOED PASSEND ONDERWIJS SPEURT ELKE SCHOOL NAAR 

MIDDELEN EN ORGANISATIEVORMEN OM DIT TE ORGANISEREN. MET NIEUWE  

WERKWIJZEN ALS HANDELINGSGERICHT WERKEN KOMEN OOK NIEUWE TERMEN  

HET ONDERWIJS BINNEN OM OPTIMAAL AF TE STEMMEN OP DE LEERLING: 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN. ZE WORDEN LANGZAAMAAN BEKEND:  

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF, ONDERSTEUNINGSPLAN, GROEPSPLANNEN  

ENZOVOORTS.  HOE SCHOLEN HIERMEE OM KUNNEN GAAN, LEES JE IN DE  

VOLGENDE VIJF PORTRETTEN.
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1. TERUG BIJ AF?
 
Margreet Koerhuis, van huis uit een ‘KLOS’er’, is leerkracht groep 8 op SBO-school De Johan Seckel in 
Ommen. Margreet raadt iedereen aan om net als zijzelf aan jezelf te werken en je flexibel op te stelle 
n in het belang van de ontwikkeling van jezelf en de leerlingen. 
Wie de school binnenloopt valt de rust op en de groepjes kinderen die zelfstandig werken.  
“Vroeger dachten we dat onze leerlingen dat niet zouden kunnen, maar het gaat juist heel goed!”, vertelt 
Margreet enthousiast. Tegenwoordig wordt gewerkt met weekplanners en differentiatie in drie niveaus. 
Opvallend genoeg wordt na iedere methodetoets een nieuw groepsplan gemaakt, mét de leerlingen. 
Margreet laat de resultaten en het groepsplan zien op het digibord en vraagt de kinderen  
“Wat vind jij dat je van mij nog nodig hebt en op welke dag en op welke manier wil je dat oefenen?” 
Bij Margreet op school worden opbrengstgericht en handelingsgericht werken gecombineerd op 
praktische wijze. Margreet vertelt dat alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben op basis van 
onderzoeks- en toetsgegevens per vakgebied én daarnaast ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
In hun leerlingvolgsysteem Parnassys worden kleuren gebruikt (voor onvoldoende tot zeer goed) die  
het team ook toepast voor de uitstroomniveaus in het ontwikkelingsperspectief en in een overzicht  
met onderwijsbehoeften. Zo kan een leerkracht per vakgebied snel overzien welke leerlingen welke 
ondersteuning nodig hebben. 
De resultaten zijn echt hoger door deze manier van werken, maar of het onderwijs daadwerkelijk  
veranderd is? Margreet krijgt het idee dat we weer terug zijn bij ‘af’: op de KLOS leerde zij al registreren 
en observeren, dit lijkt veel op wat ze nu in groep 8 doet. “Maar”, voegt ze er aan toe, “het slaat nu door.  
Je bent uren bezig met registeren. Als school moet je daarin je grenzen aangeven, bijvoorbeeld door 
kinderen zelf te laten nakijken.”
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2. ExTRA HANDEN
 
Extra hulp wordt het liefst gegeven met behulp van extra handen in de klas. Vaak kan dit door  
rugzakgelden gerealiseerd worden. Carla Duin is één van die ‘extra handen’, zij is onderwijsassistent  
op de Radboudschool in Heiloo. Eigenlijk is Carla in deze functie gerold als ‘hulpmoeder’ binnen de 
school. Ze schoolde zichzelf verder tot gediplomeerd onderwijsassistente en nu is ze zelfs met de  
pabo begonnen. Carla begeleidt diverse leerlingen binnen de school. Daarbij wordt gestreefd naar het 
clusteren van leerlingen om uitzonderingsposities te voorkomen. Carla: “De intern begeleider en 
remedial teacher hebben geen tijd voor deze vorm van begeleiding, maar dankzij mijn inzet kunnen deze 
kinderen wel blijven.”
Carla begeleidt onder meer een meisje in groep 6 met het syndroom van Willams, een aangeboren 
chromosoomafwijking waarmee kinderen normaal gesproken op het speciaal onderwijs terechtkomen. 
Door de uren van verschillende rugzakleerlingen te combineren is Carla al vanaf groep 3 dagelijks als 
tweede volwassene in de klas van dit meisje te vinden. Carla ziet hierin diverse pluspunten: de kinderen 
worden ín de klas begeleid, de klas is heel sociaal en gewend aan verschillen tussen leerlingen. 
Samenvattend vindt Carla: “Dankzij deze constructie kunnen kinderen met een beperking gewoon op het 
regulier onderwijs terecht en leren wij allemaal van en met elkaar.” Carla is trots: “Normaal gesproken 
zou dit meisje naar het speciaal onderwijs gaan en zich mogelijk maar moeizaam ontwikkelen.  
Nu presteert ze boven verwachting en doet ze veel mee met de klas. Wel heeft ze een eigen leerlijn  
voor spelling, maar daarin draaien ook andere kinderen mee.” Hoe het in de toekomst gaat met de 
begeleiding is nog onduidelijk voor Carla. 
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3. TAAKSPEL
 
Naast kinderen met fysieke en cognitieve problemen vormen kinderen met gedragsproblemen een 
uitdaging voor passend onderwijs. Inmiddels lukt signaleren van problemen behoorlijk, maar een goede 
begeleiding in de klas blijkt lastiger. Bij Geeske Leek op basisschool de Koolvlet in Broek op Langedijk 
werd gezocht naar een schoolbrede oplossing. De grotere groepen en diversiteit aan leerlingen leidden tot 
onrust. Taakspel bleek die oplossing, “want”, zo zegt Geeske, “differentiatie in drie groepen kan alleen  
als kinderen zelfstandig en taakgericht werken. Taakspel zorgt dat ze dit een tijdje kunnen.”
Taakspel is een methode waarbij de leerkracht het positieve gedrag beloont en de groep zichzelf laat 
corrigeren. Waarschuwingen en beloningen worden gevisualiseerd met behulp van ‘waarschuwings-
kaartjes’ en een beloningsposter. Het klinkt heel mooi, maar (ook) Geeske had haar bedenkingen:  
“Ik dacht: dit doe ik al! Het was niet mijn keuze, maar toch in moeilijkere klassen biedt het wel steun 
doordat het visueel is.” Ook vindt ze dat je het als nieuwe uitdaging mag zien voor je eigen functioneren,  
je doet nieuwe inzichten op.
Bij Geeske in groep 7 met 30 leerlingen en behoorlijk wat gedragsproblemen is het langzaam opgebouwd. 
“Vorig jaar met 18 leerlingen was het een makkie, ze hielden het wel een dagdeel vol. Nu ben ik in kleine 
stapjes zo ver dat ze 30 minuten taakspel kunnen spelen.” Als ze gaan spelen vraagt Geeske na de 
instructie nogmaals of alles duidelijk is en wat je moet doen als je vragen hebt of als iets niet lukt. 
Vervolgens geeft ze aan dat ze 15 minuten taakspel gaan spelen. Tijdens het spel is ze veel aan het 
observeren en benoemt ze positieve dingen:  “Wow, de opdracht was … en ik zie dat … het goed doet.” 
Naderhand bespreekt ze met de kinderen wat ze zag en worden goede oplossingen uitgewisseld.  
Geeske is ondanks haar aanvankelijke reserve toch positief, ze ziet dat de kinderen gedragsbewuster en 
taakgerichter worden en ook voor kinderen met een laag IQ en onrustige kinderen zijn de kaartjes positief. 
En: “door je eigen positieve handelen en benoemen verbetert de totale sfeer in je groep.”

ZP5-132639.indd   11 29-05-13   12:16



12 05.2013 

4. SUPPORTGROEP
 
Ook in het voortgezet onderwijs wordt gezocht naar goede werkwijzen om leerlingen te ondersteunen. 
Marijke van Vilsteren was basisschoolleerkracht en rugzakbegeleider. Nu is ze ondersteuner op de  
Bonifatius mavo in Emmeloord waar ze afgelopen jaar in het kader van passend onderwijs een zogenaamde 
supportgroep heeft opgestart.
De supportgroep is bedoeld om kinderen die de reguliere lessen voor bepaalde tijd niet volgen op te vangen 
en te ondersteunen. Het betreft kinderen met gedragsproblemen, motivatie- en/of werkhoudingsproblemen 
die daardoor een leerachterstand oplopen of al hebben. Het is geen strafklas maar een time-out voorziening. 
In een dergelijke voorziening wordt onderzocht wat de oorzaak en de oplossing van het probleem is.  
Elke vorm van support is bedoeld om de leerlingen na een periode van 6 tot 12 weken weer terug te plaatsen. 
Marijke kiest daarom voor een positieve benadering: “Vaak zitten deze kinderen door hun storende gedrag  
in een negatieve spiraal, maar bij mij hebben ze nog geen kwaad gedaan, ze krijgen een nieuwe kans.” 
In het lokaal van Marijke heeft elke leerling zijn eigen werkplek, lesrooster en boeken, voor vragen en uitleg 
gaan ze naar haar. “In het begin is er natuurlijk weerstand en mopperen ze vooral. Maar op een gegeven 
moment geven ze zich over aan de omstandigheden, omdat ze wel begrijpen dat er niets anders op zit. 
Alleen als ze bereid zijn aan zichzelf te werken en mee te werken met de supportdocent is terugkeer naar  
de klas mogelijk.” Ook leerlingen met dyslexie maken gebruik van de supportgroep op momenten dat  
ze vrijgesteld zijn van een vreemde taal en krijgen indien nodig begeleiding. De jongeren uit de vaste 
supportgroep mogen op dat moment geen aandacht vragen. Dat is een uitdaging voor hen.
Marijke: “Mijn ervaringen tot nu toe zijn positief, al kan ik nog niet aangeven of de ‘resultaten’ ook werkelijk 
blijvend zijn.” Het is positief dat de kinderen op dezelfde school zitten: de kinderen blijven bij alle  
betrokkenen ‘in beeld’ en de lijnen zijn kort, de docenten zijn zelf nog steeds verantwoordelijk voor leerstof 
en studieplanners én vrijwel iedereen stroomt weer terug. “Want”, zegt Marijke, “mijn werk is de kinderen 
een nieuwe kans geven en uit de negatieve spiraal halen, dán houd je alle kinderen binnen de school.  
Dat wil je toch als docent!” 
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TROTS
Vijf portretten van mensen die trots zijn op wat zij bereikt hebben. Soms met bescheidenheid toevoegend 
dat het ‘echt nog niet perfect is’ en dat het ‘maar een stapje richting passend onderwijs is’, desalniettemin 
vijf verhalen die gehoord mogen worden!
Katalin de Kleuver is lid van de Stuurgroep Passend Onderwijs CNVO

5. ExPERTISEPUNT
 
René Folkers leerkracht op christelijke VMBO-school Sprengeloo vertelt dat de oorspronkelijke Traject-
klas, vergelijkbaar met een supportgroep, uitgegroeid is tot een Expertisepunt. De Trajectklas ging uit  
van de Hoenderloogroep (speciaal onderwijs) en was een voorziening voor leerlingen met gedrags- 
problematiek binnen het reguliere onderwijs. Langzamerhand ontwikkelde de Trajectklas zich tot 
Expertisepunt als onderdeel van het zorgaanbod van de school zelf. Het werd een aanspreekpunt voor 
leerlingen en hun docenten met willekeurige ondersteuningsbehoeften. Het Expertisepunt Sprengeloo 
bestaat uit een aantal leerkrachten en een orthopedagoog, zij zijn allen verbonden aan De Hoenderloo-
groep, maar werkzaam binnen het reguliere VMBO.
Binnen het Expertisepunt wordt maatwerk geboden: wat is nodig voor deze leerling in deze situatie, voor 
de ouders en voor de docent(en) zodat een leerling zoveel mogelijk in de eigen klassensituatie kan 
verblijven? Elke morgen wordt gezamenlijk gestart met de betreffende leerlingen. Een goed begin van de 
dag kan immers veel voorkomen: lesrooster, huiswerk, planning, organisatie en inhoud van de schooltas 
worden bekeken. Door de dag heen kunnen leerlingen op een vaste plek bij bekende personen steeds 
terecht voor de benodigde ondersteuning en begeleiding. Ook docenten en mentoren kunnen er terecht 
voor adviezen gericht op begeleiding van de leerlingen binnen de lessensituatie. 
Door de krachten en financiën te bundelen werd het mogelijk dat expertise vanuit de Hoenderloogroep 
schoolbreed ingezet wordt. Deze samenwerking met de REC’s binnen Apeldoorn staat nog in de kinder-
schoenen, maar maakt het mogelijk dat veel van deze leerlingen regulier passend onderwijs kunnen 
blijven volgen. René zegt hierover: “Het leuke vind ik dat het proces van passend onderwijs zich spontaan, 
spelenderwijs, aan het ontwikkelen is. Al doende heeft men zich de expertise eigen gemaakt om de 
leerling binnen de klas te bedienen op de specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat is een natuurlijk, maar 
geleidelijk proces.”  Naast scholing vindt René daarom vooral ervaringsgericht leren belangrijk voor 
docenten.
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Op basis van de uitkomsten van een onderzoek 
onder 2200 leden luidde CNV Onderwijs eind 

maart de alarmbel. Scholen zijn nog onvoldoende 
voorbereid op de invoering van Passend Onderwijs. 
Tijdens het algemeen overleg op 3 april bleken 
staatssecretaris Dekker en de leden van de  
tweede kamer het met elkaar eens te zijn. Passend 
Onderwijs blijft teveel op bestuurlijk niveau steken. 
Hoog tijd dat de werkvloer bij Passend Onderwijs 
betrokken wordt.  

SCHAKELAAR TUSSEN BELEID  
EN WERKVLOER
Wie gaat de kloof tussen beleidsmakers en leer-
krachten overbruggen? Niet de directeur zelf, die al 
1001 verantwoordelijkheden buiten het terrein van 
de leerlingenzorg op zijn naam heeft staan. Niet de 
afdelingsleider, die ik weet niet hoeveel leerlingen 
en leerkrachten te begeleiden heeft, die dikwijls 
geleefd wordt door de waan van de dag en die het 
keurslijf van de kwaliteitskaart en opbrengstgericht 
werken wordt voorgehouden. Zou het misschien  
de zorgcoördinator kunnen zijn?

Het werkblad van de zorgcoördinator 
De zorgcoördinator heeft door 
opleiding en ervaring een hoog niveau 
van expertise opgebouwd op het 
gebied van leerlingenzorg en kijkt 
daardoor met andere ogen naar wat  
er goed en niet goed gaat op school. 
Hetzij uit de eigen samenwerking met 
mentoren, hetzij uit de casuïstiek in 
het zorgteam of de verhalen die 
leerlingbegeleiders en ambulant 
begeleiders vertellen over wat ze 
meemaken op school, leidt de 
zorgcoördinator af op welke onder-
delen de zorgstructuur van de school 
bijstelling nodig heeft en wat de 
ondersteuningsbehoefte van leer-

Taskforce: de zorgcoördinator in positie

Bruggenbouwer tussen 
beleid en werkvloer 

GERRIT WITTEVEEN

Staatssecretaris Dekker en de leden van de Tweede Kamer zijn het er - getuige de inhoud van 
het algemeen overleg op 3 april - over eens: hoog tijd dat de werkvloer bij Passend Onderwijs 
betrokken wordt. In het voortgezet onderwijs en in het MBO kan de zorgcoördinator een  
ideale schakelaar zijn tussen beleid en werkvloer. Maar dan moet de zorgcoördinator nog  
wel beter in positie komen.
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krachten én afdelingsleiders is. De zorgcoördinator 
kent de leerlingen waarvan de onderwijsbehoefte  
de ondersteuningscapaciteiten van leerkrachten te 
boven gaat en overziet wat dat betreft de hele 
school. Kortom: op het werkblad van de zorgcoör-
dinator komt informatie bijeen, die nergens anders 
in de school zó bijeen komt. Informatie die voor de 
invoering van Passend Onderwijs van cruciaal 
belang is. Het advies van de zorgcoördinator geeft 
schoolspecifieke handen en voeten aan landelijk 
beleid of aan het schooloverkoepelend beleid van 
het samenwerkingsverband. Maar: dan moet de 
zorgcoördinator wel beter in positie komen!
 
VERSCHILLEN TUSSEN SCHOLEN
Sommige zorgcoördinatoren zijn al in positie. Ze 
bekleden een middenkaderfunctie, hebben een plek 
in het managementteam van de school en op de wat 
grotere scholen sturen ze hun eigen zorgteam aan. 
Door hun aanwezigheid tijdens de MT-vergaderingen 
kan van hun deskundigheid gebruik gemaakt worden 
tijdens de besprekingen van beleidsstukken die over- 
duidelijk in het kader van de leerlingenzorg vallen, 
maar ook op al die momenten dat het verband tussen 
leerlingenzorg en onderwijs afdelingsleiders en 
directieleden in eerste instantie misschien ontgaat. 
Er bestaan tussen scholen echter grote verschillen. 
De ene zorgcoördinator heeft een functie, de andere 
heeft een taak. De ene zorgcoördinator heeft een 
fulltime betrekking, de andere combineert het 
zorgcoördinatorenwerk met lesgeven. Uit een ver- 
kennend onderzoek dat de NVS-NVL tijdens de Dag 
van de zorgcoördinator in november 2011 verrichtte 
onder 200 zorgcoördinatoren, kwamen grote ver- 
schillen in facilitering aan het licht1. Renate de Wit 
beschrijft in hoofdstuk 1 van haar boek ‘De zorgcoör-
dinator in het voortgezet onderwijs’ vier verschillende 
posities die zorgcoördinatoren in het organogram van 
de school krijgen toebedeeld2. Niet op elke plek komt 
hun expertise even goed tot haar recht.  

ONGUNSTIG OVERHEIDSBELEID
Het is jammer dat ook enkele beleidsmaatregelen 
van OCW een betere positionering van zorgcoör-
dinatoren nog in de weg zitten. Zo krijgen zorgcoör-
dinatoren van hun werkgevers regelmatig te horen 
dat ze niet voor een LC- of LD-functie in aanmerking 
komen, omdat ze niet aan het lesgeefcriterium (60%) 
van de functiemix voldoen. Ook de lerarenbeurs  
stelt eisen aan het aantal lessen dat de aanvrager 
geeft, dus daarvoor komen veel zorgcoördinatoren 
niet in beeld. In combinatie met de soms gebrekkige 
facilitering van zorgcoördinatoren, leidt dat er steeds 
vaker toe dat de nascholing van zorgcoördinatoren 
beperkt blijft tot één of twee meerdaagse cursussen. 
Nog even en er is geen instelling meer die specifiek 
voor zorgcoördinatoren een tweejarige Master SEN 
opleiding kan aanbieden.  

DE ZORGCOöRDINATOR IN POSITIE
De NVS-NVL (de vereniging van schooldecanen en 
leerlingbegeleiders) is ervan overtuigd dat de 
zorgcoördinator meerwaarde heeft voor de leerling-
begeleiding in VO- en MBO-scholen en blijft zich 
daarom voor de zorgcoördinator inzetten.  
De vereniging stelde een taskforce in die activiteiten 
onderneemt om de zorgcoördinator in positie te 
brengen. In het cursusjaar 2010-2011 ging de 
taskforce van start met de landelijke campagne  
De zorgcoördinator in positie. De campagne werd 
opgezet in samenwerking met NJi, Gedragswerk  
en het infopunt Passend Onderwijs. De taskforce 
publiceerde sindsdien een aantal brochures en 
organiseert jaarlijks in november de Dag van de 
zorgcoördinator. Steeds meer zorgcoördinatoren 
stellen zich in verbinding met de taskforce.  
Dat kan door lid te worden van de NVS-NVL, maar 
ook door gratis lid te worden van de LinkedIngroep 
‘De zorgcoördinator in positie’. Deze groep telt 
momenteel 530 zorgcoördinatoren. 

1 Beroepskader voor de zorgcoördinator, Cherifa Hendriks. Bij de les, september 2012.

2 De zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs, Renate de Wit. Uitgeverij Acco, 2011.  

ISBN 978-90-334-8401-8

 
GERRIT WITTEVEEN is projectleider ‘De zorgcoördinator in positie’ bij de NVS-NVL. 
Zie voor meer info: http://blogzc.wordpress.com
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OP WEG NAAR PASSEND ONDERWIJS 3 
ERVARINGEN EN LESSEN VOOR DE TOEKOMST

Inspiratie
De identiteitsvergadering bij ons op school begint met een filmpje van Ali B bij Pauw en 
Witteman, onder de titel ‘juf Mirjam’. Voor we mogen kijken stelt de begeleidster de vraag 
een beeld van een ideale leraar in je hoofd te nemen. Na een minuutje zet ze het tweeën-
halve minuut durende filmpje op. (voor wie het niet kent, kan ik aanraden het op te zoeken 
op youtube) We lachen tijdens de vertoning en komen tot de conclusie dat bij de meesten 
van ons het beeld in ons hoofd niet overeen komt, maar dat Ali B ons wel een goede 
denkrichting geeft.
In het vervolg van de vergadering mogen we herinneringen ophalen uit onze jeugd en 
proberen onze leraren voor de geest te halen en te bedenken wat hen zo bijzonder maakte. 
We delen de herinneringen aan elkaar en er wordt veel gelachen. Bijvoorbeeld over de  
lieve leraar die altijd op zijn geitenwollensokken door de klas liep en de juf die altijd  
paarse kleding droeg, maar ook trakteerde op paars snoep. Over de meester die zo mooi 
geschiedenisverhalen kon vertellen en de juf die voorlas zonder boek. Het zijn mooie 
herinneringen en allemaal even bijzonder, hoewel ze niet zo bijzonder zijn als juf Mirjam.
De volgende vraag waar we ons eerst zelf en later in kleine groepjes over mogen buigen, is 
de vraag hoe de leerlingen ons later zullen herinneren. Ik vind het een leuke vraag.  
Die vraag werd me ongeveer 20 jaar geleden ook eens gesteld in een sollicitatiegesprek.
Ik weet nog dat ik het toen moeilijk vond om te beantwoorden. Ik maakte er iets van als ‘een 
leraar die voor ieder kind persoonlijke aandacht heeft, dus elk kind zal iets persoonlijks 
herinneren.’  Vervolgens ben ik op die school aan de slag gegaan in groep 8 en ik gaf aan het 
einde van het schooljaar, na de eindmusical ieder kind enkele persoonlijke herinneringen 
mee. En grappig is dat ik later nog wel eens oud-leerlingen ben tegengekomen die nog 
precies die herinneringen konden oplepelen. Maar andersom ook, als ik oud-leerlingen 
tegenkom kan ik die herinneringen ook vaak terughalen. Verrassend zijn die leerlingen die 
dingen noemen die ik zelf niet meer weet. Gelukkig zijn alle herinneringen positief. 
In onze groepjes heerst een positieve en ontspannen sfeer. Als we benoemen hoe we 
herinnerd zullen worden, geven collega’s nog andere zaken aan die positief zijn. Af en toe  
is er nog wel een grappige opmerking over iets wat we niet goed gedaan hebben, maar  
dat bederft de sfeer niet. Voor we het weten is de tijd van de vergadering voorbij.
De identiteitsbegeleidster wil aan het eind nog de bijeenkomst evalueren. Dat is makkelijk 
scoren denk ik, want er is goed meegedaan en volop gelachen. Ook is er serieus gewerkt. 
Toch blijkt de scoringskans niet meteen in het doel te belanden. Eén van mijn collega’s 
zegt: ‘het was best gezellig vanmiddag, maar wat heeft dit nu met identiteit en onze school 
te maken?’ Ik zie aan de gezichten van collega’s dat de sfeer dreigt om te slaan. De collega 
die dit zegt komt wel vaker negatief uit de hoek en ik wil bijna de opmerking maken dat zij 
later ook zo herinnerd zal worden, maar ik weet me nog net in te houden. De identiteits-
begeleidster scoort wel: ‘wat een goede vraag, waarop ik een heel mooi antwoord heb. 
Bekijk jullie eigen kernwaarden eens, die jullie als missie geformuleerd hebben en leg die 
eens naast de verhalen die jullie zojuist met elkaar gedeeld hebben. Dan zien jullie van 
waaruit jullie handelen’. Ik kan niet anders dan haar gelijk geven en ben zo onder de indruk 
van haar antwoord dat ik zonder na te denken spontaan applaus geef. Mijn collega’s volgen 
mij en de vragenstelster bedankt de identiteitsbegeleidster voor haar inspirerende middag.
‘Graag gedaan zegt ze; inspiratie is toch ook een kernwaarde van jullie.’ 

Bas Wijs
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OP WEG NAAR PASSEND ONDERWIJS 3 
ERVARINGEN EN LESSEN VOOR DE TOEKOMST

De Tweede Kamer heeft gevraagd om met een evaluatie van het traject Passend onderwijs te komen. 
In deze evaluatie moeten vanuit de Tweede kamer de volgende vragen aan de orde komen:

- Levert de stelselwijziging op wat daarvan verwacht mocht worden?
- Zijn er onbedoelde en ongewenste effecten opgetreden?
- Hoe zijn de afwijkingen van de verwachtingen te verklaren?
- Welke adviezen vloeien daar op termijn uit voort?

De Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) heeft op dit verzoek verschillende onderzoeken uitgezet. 
Naar aanleiding van deze vragen is een evaluatiekader opgesteld, waarin drie vormen van evalueren met 
elkaar te combineren zijn: 

1. MONITOREN
 Wordt gerealiseerd wat beoogd wordt en in welk tempo? In welke mate worden  

de ambities en daarmee samenhangende doelen van Passend onderwijs behaald?  
Dit zijn vooral tussentijdse metingen. 

2. VERKLARENDE EVALUATIE
 Doel is het vinden van verklaringen voor processen en effecten die optreden  

als gevolg van de invoering passend onderwijs. Waarom werkt beleid wel/niet zoals 
verwacht? Welke niet-bedoelde effecten treden op en waarom? Voor deze evaluatie  
wordt vooral gekeken op het niveau van samenwerkingsverbanden, scholen, leraren  
en ouders. 

3. RESPONSIEVE EVALUATIE
 Hoe geeft het onderwijs invulling aan Passend onderwijs? Welke probleemdefinities en 

beleidsinvullingen doen zich voor? Welke verschuivingen zien we? Welke contextfactoren 
hebben invloed, bv. vanuit overheidsbeleid op andere terreinen? Tot welke conclusies  
of nuanceringen leidt dit bij de beoordeling van beleid en de effecten.

 

Er worden drie studies uitgezet:
1. Onderzoek naar het gedrag van ouders
2. Longitudinale casestudies bij enkele samenwerkingsverbanden PO en VO
3. Monitoren van beleidscontext van Passend onderwijs

 
Op de website van de ECPO (www.ecpo.nl) vindt u het uitgebreide evaluatiekader en de doelen en tussentijdse 
doelen die door de ECPO worden geëvalueerd.

Evaluatie Commissie Passend Onderwijs

Wat en hoe gaan we evalueren? 
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Uit onderzoek blijkt dat de mate van ouderbetrokkenheid grote invloed kan hebben op 

de leerresultaten en het welzijn van kinderen. In de cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen is in de driehoek leerling – school – ouders de rol van 

ouders net zo belangrijk als de rol van de docent en directie. Competente docenten en 

schoolleiders kunnen voor goed onderwijs zorgen, echter bij het creëren van een 

pedagogische leerklimaat waardoor een kind succesvol kan zijn, is de input van ouders 

niet alleen waardevol maar wenselijk.

Ouders betrekken bij onderwijs in voortgezet onderwijs

“Met één hand kun je  
niet klappen” 

DENNIS MAHARBAN
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De leeropbrengsten van kinderen verbeteren 
wanneer ouders hun zoon of dochter regelmatig 

bevragen naar het welbevinden op school, onder-
steuning bieden bij bijvoorbeeld het leerwerk, de 
school bezoeken bij rapportbesprekingen of 
informatiebijeenkomsten Wij zijn van mening dat 
ouders thuis kunnen zorgen voor stabiliteit en 
aandacht voor de studieresultaten en door intensief 
samen te werken met school kunnen zorgen voor  
de bevestiging dat school en ouders gezamenlijk een 
kind begeleiden naar succes.

SAMENWERKEN MET OUDERS
Onze school heeft daarom in haar beleid het 
intensiveren van de samenwerking met ouders als 
speerpunt opgenomen. Deze samenwerking ver- 
onderstelt dan ook de bereidheid om zich in elkaars 
culturen te verdiepen. Daarom heeft de school 
directieleden en docenten studiereizen laten maken 
naar de Kaapverdische eilanden, Marokko, Turkije 
en Curaçao. 
We trainen onze docenten in het voeren van 
gesprekken door studiemiddagen te organiseren. 
Een van de trainingen wordt door Hans Kaldenbach 
gegeven. Deze training vindt het team bijzonder 
waardevol omdat hij simpelweg leert hoe er 
bijvoorbeeld een vruchtbare communicatie tussen 
ouders en docent kan ontstaan. In sommige culturen 

is het bijvoorbeeld niet gepast om je gespreks- 
partner direct in de ogen te kijken. Een beschuldi-
ging werkt vaak averechts, de gordijnen gaan direct 
dicht en het gesprek loopt vast. Soms is eer 
belangrijker dan eerlijkheid.

ONTVANGST MET MELK EN DADELS
We investeren veel in de persoonlijke contacten met 
ouders. Op ouderavonden, met een opkomst van 
95-100%, wijzen wij de ouders de weg door hen 
persoonlijk te ontvangen met koffie, thee, melk en 
dadels. Vooraf ontvangen alle ouders een sms’je 
over de ouderavond. Dit stellen ze zeer op prijs, ook 
als ze een sms ontvangen over het te laat komen  
van hun zoon/dochter. Elkaar persoonlijk leren 
kennen en het scheppen van wederzijds respect is 
ons doel. Ouders geven vaak terug dat ze niet alleen 
geïnformeerd worden als het fout gaat met hun kind, 
maar ook als het goed gaat. Zo geven we rapporten 
persoonlijk aan ouders mee. Het contact met de 
ouder tijdens zo’n avond vinden we belangrijk.  
Dat helpt bij preventieve en curatieve gesprekken 
met ouders, immers zij kennen je al.

VERTROUWEN EN STATUS
Regelmatig organiseren we dialoogtafels onder 
leiding van professionele gespreksleiders. Ouders 
en docenten gaan met elkaar in gesprek over allerlei 

 
 
Melanchthon Kralingen is een VMBO - school in de deelgemeente Kralingen/Crooswijk. De leerlingen-
populatie bestaat voor 99,9% uit nieuwe Nederlanders (Marokkanen, Turken, Surinamers enz.). Het team 
bestaat uit 30 docenten en 7 onderwijsondersteunend medewerkers.
De resultaten zijn in de afgelopen jaren fors verbeterd. Het slagingspercentage is in de afgelopen 3 jaar 
gestegen naar gemiddeld 95%. In november 2012 heeft de inspecteur de school het basisarrangement 
toegekend. Ook heeft de school van de gemeente Rotterdam het veiligheidscertificaat ontvangen en leer-
plicht heeft de school als voldoende beoordeeld als het gaat om de naleving van de leerplichtwet uit 1969. 
Onze pedagogische visie gaat uit van Rust, Regelmaat en Reinheid en we hanteren de autoritatieve op-
voedstijl. Het team werkt vanuit het principe ‘eerst relatie dan prestatie’ en het streven is om alle leer-
lingen een diploma te bezorgen en daarnaast hen de competenties aan te leren zodat ze zelfredzaam zijn 
in de maatschappij.
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thema’s. Zo leren ouders en docenten elkaar 
kennen vanuit een ander perspectief. Dit schept  
een band die verder gaat dan de relatie docent en 
ouder. Dit soort gesprekken vergroten het ver- 
trouwen in elkaar en werken positief op het leer- 
proces van het kind.
We hebben Medewerkers Ouderbetrokkenheid in 
dienst. Deze medewerkers leggen de verbinding 
tussen school en het thuisfront aan. Een mooi 
voorbeeld daarvan was, toen één van hen tegen  
mij zei, nadat ik pas als directeur was benoemd: 
“Dennis je moet tijdens de informatiebijeenkomst 
een stropdas dragen, de ouders willen een directeur 
zien”. Zij vertelde mij dat in haar cultuur een 
directeur van een school een bepaalde status heeft. 
Hij heeft de leiding!
Toen ik later samen met deze collega de training 
Praten met je Puber aan een 20-tal vaders gaf, 

kwam dit ter sprake. De vaders gaven toen aan dat 
ze hun kind toevertrouwen aan de school en dat  
ze ervan uitgaan dat de school en de directeur de 
verantwoordelijkheid hebben om goed voor hun 
zoon/dochter te zorgen. Een vader zei toen: ”U bent 
de vader, op het moment dat ze op school zitten”.  
Zo kan ik verschillende situaties noemen waarin 
kennis van andere culturen hebben gezorgd voor 
oplossingsgericht denken en handelen.
Als school is het daarom belangrijk om in het belang 
van het kind je als organisatie te verdiepen in de 
achtergrond van de populatie in je school. In een 
samenleving met zoveel nieuwe Nederlanders 
ontkom je niet aan deze cultuurverrijking als 
persoon. 

COMPLIMENTEN
Het schooljaar starten we met jaarstartgesprekken. 
Leerlingen en ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de mentor. Tijdens dit gesprek wordt  
er een verklaring ondertekend met verwachtingen 
(van het kind, de school en de ouder). Ook worden 
zaken als roosters en schoolregels besproken. 
Tijdens een van de gesprekken gaf een vader aan, 
dat de warmte en veilige sfeer die de school uit- 
straalt tijdens deze jaarstartgesprekken veel 
vertrouwen geeft en dat dat met geen miljoen te 
koop is. De mentor voelde zich zeer vereerd en 
kwam met een stralend gezicht het compliment van 
de vader aan mij vertellen. Een mooier compliment 
kan je als school niet krijgen. 
Voor de ‘brugklasouders’ is dit gesprek ook prettig, 
omdat ze zo positief kennis maken met de school/
mentor van hun kind dat de overstap maakt van  
de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 

Het klappen gebeurt dus met twee handen, dan hoor 
je geluid. Als school heb je betrokken, gemotiveerde 
ouders hard nodig wanneer  je succesvol wilt zijn. 
 
 
 
 
 

DENNIS MAHARBAN is adjunct directeur van 
Melanchton Kralingen.
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Passend onderwijs is een feit geworden. 
Dit betekent dat er steeds meer kinderen met 

een beperking in de reguliere klas zullen komen.  
Een belangrijke gedachte achter ‘inclusief onderwijs’ 
is dat kinderen met beperkingen meer mogelijk-
heden zouden hebben voor sociale contacten in een 
reguliere school dan in een speciale school. Immers, 
speciale scholen staan vaak niet in de buurt waar-
door kinderen het contact met leeftijdsgenoten snel 

verliezen. Voor ongeveer 75% van de kinderen met 
beperkingen lijkt ‘inclusief onderwijs’ een succes  
te zijn. Met de andere 25% gaat het minder goed. 
Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen niet worden 
geaccepteerd en geen vriendjes hebben in de klas. 
Dit is zorgelijk, want afwijzing door leeftijdsgenoten 
heeft dikwijls negatieve gevolgen, zoals aanpassings-
problemen in de klas, lagere leerprestaties en 
sociaal-emotionele problemen. 

Over acceptatie, ervaring opdoen en vooroordelen

Inclusie: een kwestie van attitudes?

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn kinderen met beperkingen in de toekomst niet 
meer weg te denken uit de reguliere school. Voor het merendeel van deze kinderen lijkt dit 
geen probleem. Maar er is ook een groep kinderen die weinig aansluiting vindt bij leeftijdsge-
noten in de klas en niet geaccepteerd worden in de klas. Waardoor komt het dat kinderen met 
beperkingen hier moeilijkheden in ondervinden? Wat is de rol van attitudes van leerkrachten, 
ouders en klasgenoten hierin? Deze vragen zijn in de afgelopen jaren onderzocht door de 
Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek. In het onderzoek is vooral gekeken naar 
de houding van direct betrokkenen ten opzichte van kinderen met een cluster 4 indicatie. 

ANKE DE BOER
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ACCEPTATIE VAN KINDEREN  
MET BEPERKINGEN
De houding van direct betrokken, zoals leerkrachten, 
ouders en klasgenoten, speelt een belangrijke rol  
in de acceptatie van kinderen met beperkingen.  
Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten doorgaans een 
neutrale houding hebben. Maar leerkrachten met 
ervaring en meer training zijn positiever. Ook ouders 
lijken neutraal te zijn en vinden het goed dat 
kinderen met beperkingen de mogelijkheid krijgen 
om naar een reguliere school te gaan. Bovendien 
denken ouders dat de opname van kinderen met 
beperkingen in de reguliere school leidt tot meer 
acceptatie van mensen met een beperking in de 
maatschappij. Ouders worden wel meer terug- 
houdend als het gaat om contact tussen hun eigen 
kind (zonder beperking) en een kind met een 
beperking. Ze zouden er moeite mee hebben als  
hun kind een klasgenoot met ADHD zou uitnodigen 
voor een verjaardagsfeestje. En ze denken dat een 
leerkracht van het reguliere onderwijs niet goed 
onderwijs kan geven aan kinderen met een beper-
king. Ook klasgenoten hebben, net als leerkrachten 
en ouders, een neutrale houding. Klasgenoten 
worden wel beïnvloed door het type beperking.  
Zo zijn ze het meest negatief over leeftijdsgenoten 
met ADHD. Ze nodigen hen liever niet uit voor een 
verjaardagsfeestje. Meisjes lijken meer sympathie te 
hebben voor leeftijdsgenoten met een beperking. 

ERVARING OPDOEN MET KINDEREN  
MET BEPERKINGEN
In het onderzoek is ook gekeken naar de houding van 
kleuters. Zij blijken de meest negatieve houding te 
hebben, zo laat het onderzoek zien. Kleuters willen 
niet graag spelen met een kind in een rolstoel en 
willen liever geen vriendjes zijn met een kind met een 
beperking. Deze negatieve houding zou verklaard 
kunnen worden uit de onwetendheid van deze jonge 
kinderen en de weinige ervaring die ze hebben in het 
omgaan met leeftijdsgenoten met een beperking.  
De houding van kleuters kan wel veranderd worden. 

Uit één van onze onderzoeken blijkt dat, wanneer 
kleuters ervaring opdoen met kinderen met beper-
kingen, zij positiever worden. Ook kunnen zij op 
eenvoudige manier meer leren over beperkingen, 
door bijvoorbeeld het voorlezen van prentenboeken 
waarin een personage met een beperking centraal 
staat en het voeren van een kringgesprek hierover. 
Onderzoek laat zien dat kleuters hierdoor een 
positievere houding krijgen. Contact tussen jonge 
kinderen met en zonder beperkingen lijkt de 
belangrijkste factor te zijn en het meest te beklijven. 
Dit pleit voor de ‘inclusie’ van kinderen met beper-
kingen vanaf de start van de basisschool.  

NEGATIEVE (VOOR)OORDELEN WEGHALEN
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is het 
negatieve effect van een klassenassistent op de 
acceptatie van kinderen met een cluster 4 indicatie. 
Deze uitkomst komt overeen met onderzoek 
uitgevoerd in andere landen. Het lijkt er op dat het 
kind met een beperking een uitzonderingspositie 
krijgt door een klassenassistent waardoor het kind 
extra opvalt. Het geven van ondersteuning in kleine 
heterogene groepjes lijkt een betere oplossing, in 
plaats van individuele begeleiding (buiten de klas).
Naast de klassenassistent is de houding van 
klasgenoten van belang in de acceptatie van kinderen 
met een beperking. Hoe positiever klasgenoten zijn, 
hoe meer kans een kind met een beperking heeft om 
geaccepteerd te worden. De houding van kinderen 
wordt beïnvloed door hun ouders. Ouders met een 
meer negatieve houding hebben een negatieve 
invloed op hun kind, en andersom. De rol van 
klasgenoten en ouders in ‘inclusief onderwijs’ moet 
daarom niet onderschat worden. Het creëren van een 
positief sociaal klimaat in de klas is van groot belang. 
Daarnaast is het belangrijk om ouders voor te lichten 
over hun eigen rol en de invloed die ze hebben op hun 
kind. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het 
organiseren van ouderavonden en daarbij vooral 
negatieve (voor)oordelen weg te halen. 

 
 
Meer informatie over het onderzoek is te lezen in een praktijkboekje.  
Dit boekje, of meer informatie, is op te vragen via: anke.de.boer@rug.nl.
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Onderwijsstichting KempenKind is een organisatie 
in de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden en 

Eersel met vijftien basisscholen, een school voor 
speciaal basisonderwijs (De Piramide) en een school 
voor zeer moeilijk lerende kinderen (De Groote 
Aard). Het externe begeleidingsteam van De 
Piramide en De Groote Aard heeft een regionale 
functie. Het team ondersteunt reguliere basisscho-
len bij tal van hulpvragen. De praktijk leert dat de 
gevraagde ondersteuning steeds diverser wordt.  
De doelstellingen zijn vaak gericht op het vergroten 
van de deskundigheid  en de vaardigheden van de 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de invoering van de Wet Passend Onderwijs een feit.  
Scholen krijgen de zorgplicht. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat leerkrachten steeds 
meer geconfronteerd worden met groter wordende heterogeniteit van de groep. Zij moeten 
binnen de eigen klas aan meer kinderen met uiteenlopende specifieke onderwijsbehoeften 
onderwijs op maat kunnen bieden. Gelukkig mag de leerkracht rekenen op ondersteuning. 
Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-job die uiterst effectief blijkt te zijn.

leerkracht. Om de eigen begeleiders zo goed 
mogelijk toe te rusten, heeft KempenKind een 
innovatieproject opgezet: ‘Co-teaching: een pas-
sende aanpak voor Passend Onderwijs!’

AANPAK OP GROEPSNIVEAU
Co-teaching is een aanpak op groepsniveau. 
Uitgaande van de differentiatie in heterogene 
groepen leert de leerkracht in de eigen klas om 
beter om te gaan met verschillen, zodat uitval of 
uitstroom niet of minder aan de orde is. Het 
innovatieproject bestaat uit twee fases. 

TEAM SBO DE PIRAMIDE EN DE GROOTE AARD
CO-TEACHING

Een krachtig hulpmiddel bij de 
uitvoering van Passend Onderwijs
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In fase één worden alle begeleiders van het begelei-
dingsteam opgeleid tot co-teacher door Sandra Koot, 
de grondlegger van co-teaching. Vanuit de groeps-
besprekingen en de daarop volgende leerling- 
besprekingen wordt bij leerkrachten van De Piramide 
en De Groote Aard een ondersteuningsvraag 
geformuleerd voor de begeleiders. Deze ‘interne 
stage’ vond plaats in schooljaar 2012-2013. Hierna 
wordt het traject extern uitgezet. Het doel van deze 
aanpak (eerst intern dan extern) is tweeledig. 
Enerzijds bekwaamt het de begeleiders in hun rol als 
co-teacher. Anderzijds leidt het op de scholen direct 
tot borging en verbetering van leerlingenprestaties 
en leren leerkrachten om beter om te gaan met 
leerlingen met gedragsproblemen, om verschillende 
groepen te ‘managen’ en om goede oudergesprek-
ken te voeren. In schooljaar 2013-2014 start fase 
twee. In deze fase worden de co-teachingstrajecten 
aangeboden aan de scholen van Onderwijsstichting 
KempenKind. Hierop volgend krijgt deze dienst- 
verlening een plaats in het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs 30-09. Het doel van het totale 
innovatietraject is het professionaliseren van de leer-
krachten gericht op het vormgeven van Passend 
Onderwijs. Daarmee stelt Onderwijsstichting 
KempenKind de leerkracht centraal.

DE LEERKRACHT CENTRAAL
De opbrengsten van co-teaching zijn in het eerste jaar 
als volgt samen te vatten. De begeleiders ervaren  
dat de leerkrachten zelf eigenaar en daardoor meer 
betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Op een 
vooraf, duidelijk geformuleerde ondersteuningsvraag 
wordt gezamenlijk naar een antwoord gezocht.  
Als begeleider heb je bij het hele proces een actieve 
rol, werk je samen met de leerkracht en kom je er 
samen in de praktijk achter wat werkt en wat niet 
werkt. Bij deze samenwerking is gelijkwaardigheid 
essentieel. Leerkrachten geven zelf aan dat hun 
competentiegevoel is toegenomen. Dit is ook het geval 
voor de gespecialiseerde leerkracht. De ondersteu-
ningsvragen hadden betrekking op gedragsmanage-
ment, klassenmanagement en didactiek. 

Enkele voorbeelden zijn:
l Hoe kan ik het onderwijs in mijn groep zo 

organiseren dat er beter samengewerkt wordt?
l Hoe kan ik ‘Taal in blokjes’ inzetten als hulp- 

middel voor leerlingen met dyslexie? 

l Hoe kan MRT (motorische remedial teaching) 
geïntegreerd worden in de taal-leeslessen?

l Hoe kan ik convergent differentiëren?

Het doel van deze vorm van begeleiden is het 
optimaliseren van het onderwijs ten behoeve van 
alle leerlingen. De leerkracht speelt hierin de 
sleutelrol. Bij het formuleren van de ondersteu-
ningsvraag, het samen reflecteren en evalueren 
staat centraal dat de leerkracht naar zichzelf kijkt. 
De vraag is niet ‘Wat willen we dat de leerling 
leert?’, maar ‘Wat willen we dat de leerkracht leert 
om de leerlingen te laten leren’? Bij de eindevaluatie 
wordt dan ook de vraag gesteld: “Wat heb jij als 
leerkracht geleerd?”

LEERKRACHTEN WERKEN AAN EIGEN 
PROFESSIONALISERING
Onze ervaringen tot op heden laten zien dat 
co-teachen niet als vanzelf een succes wordt, er 
moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 
Het start met goed opgeleide en gemotiveerde 
co-teachers, die een relatie durven aan te gaan  
met de leerkracht. Maar ook van de te begeleiden 
leerkracht en de school wordt inzet verwacht.  
Inzet van de leerkracht in tijd, open houding, 
betrokkenheid en motivatie. De school dient zich  
te realiseren dat het een intensief traject is waarin 
de leerkracht werkt aan de eigen professiona- 
lisering. Dit vraagt om facilitering door de school, 
bijvoorbeeld door voor- en nabesprekingen mogelijk 
te maken. 

Zoals hierboven beschreven starten we volgend 
schooljaar met het innovatieproject trajecten bij de 
basisscholen van Onderwijsstichting KempenKind. 
Daarnaast zijn de co-teachers beschikbaar voor 
scholen in de regio om ook daar co-teaching aan  
te bieden.
Een goede relatie is ons uitgangspunt in de samen-
werking. Samen met de scholen van KempenKind,  
de andere scholen in het samenwerkingsverband en 
de externe partners in de regio zijn we op weg naar 
Passend Onderwijs. De samenwerking wordt gere- 
gisseerd vanuit het ‘Centrum Passend Onderwijs.’ 
Met deze naam zien we de veranderende wetgeving 
met betrekking tot de zorgplicht met vertrouwen 
tegemoet. Meer weten over onze aanpak? 
Ga naar www.sbo-depiramide.nl.

ZP5-132639.indd   24 29-05-13   12:16



25

Implementatie van SWPBS

Opbrengstgericht en handelingsgericht 
werken rondom gedrag

Het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) is een samenwerkingsverband van het 

openbaar en christelijk onderwijs. SPOE werkt al jaren opbrengstgericht en handelings-

gericht aan het verbeteren van het lezen en van het rekenen. De 43 scholen halen  

hoge opbrengsten: in juni 2012 lagen de scores ver boven het landelijk gemiddelde.  

Dit schooljaar is SPOE ook gestart met opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

aan gedrag door de implementatie van SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).

SANDRA KOOT
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SPOE werkt proactief in het kader van 
passend onderwijs. Zo heeft elke 

school een basisteam en een breedteteam.  
Het basisteam bestaat uit de directeur, de interne 
begeleider, de collegiaal-consulent van WSNS en  
de onderwijsadviseur. Het basisteam werkt hande-
lings- en oplossingsgericht aan het verbeteren  
en versterken van de cognitieve en pedagogische 
ontwikkeling. Niet het deficit denken staat centraal, 
maar het versterken van de leerkrachtvaardigheden. 
Het breedteteam richt zich op leerlingen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften.  
In het breedteteam zitten een orthopedagoog,  
een collegiaal consulent en een leerkracht  
Passend onderwijs, de ambulant begeleiders van 
Attendiz.

DUURZAAMHEID EN BORGING
De begeleiders van het breedteteam zijn najaar 2012 
gestart met een opleiding tot SWPBS-medewerker. 
Deze SWPBS-medewerkers gaan de scholen 
versterken op gedrag in de basisondersteuning en 
breedteondersteuning. Door de opleiding binnen 
SPOE te geven, wordt er gewerkt aan duurzaamheid 
en borging op het datagestuurd werken aan gedrag.

De twee SBO-scholen zijn als eerste gestart met 
SWPBS. De teams gingen meteen voortvarend aan 
de slag, een essentieel onderdeel van SWPBS is 
ouderbetrokkenheid. Door goed na te denken over 
hoe ouderbetrokkenheid vorm te geven, kwam 90% 
van de ouders op een eerste ouderavond.  
Begin 2013 startten de eerste 11 reguliere basis-
scholen. Alle scholen worden getraind door een 
externe SWPBS-coach, de intern geschoolde 
SWPBS-medewerkers ondersteunen alle scholen 
gedurende de implementatie.

GEWENST GEDRAG AANLEREN EN  
BEKRACHTIGEN
Met SWPBS maken scholen concreet wat zij qua 
gedrag van leerlingen verwachten in en om de 
school. Het opstellen van waarden en normen en  
het bepalen van het gewenste gedrag, vindt plaats 
met het schoolteam. Het gewenste gedrag wordt 
actief aangeleerd en systematisch bekrachtigd.  
De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als 
geheel, de klassen en de individuele leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben. Deze niveaus zijn 
ook terug te herkennen in opbrengstgericht werken 
rondom de cognitieve vakken. 

Graag onderstaande afbeelding plaatsen? 

 

 

De scholen sturen op opbrengsten met betrekking tot gedrag. Dat betekent dat ze 
data verzamelen, analyseren en op basis van deze analyse het onderwijs voor gedrag 
vormgeven. Richting Passend onderwijs versterken de scholen daarmee hun 
basisondersteuning en daarmee is de school voorbereid op een eventueel 
veranderende leerlingpopulatie. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten 
en Noorwegen heeft al aangetoond dat SWPBS positieve effecten heeft op de 
leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten: 

•  Gewenst gedrag van leerlingen (en medewerkers) neemt toe. 
•  Effectieve leertijd van leerlingen wordt vergroot. 
•  We spreken gezamenlijk eenzelfde taal in het team als met ouders. 
•  Minder leerlingen in de leerlingenzorg. 
•  Bewust bekwame leraren. 
•        Schoolbrede verantwoordelijkheid ten aanzien van gedrag. 
 
Een continuum van evidence based interventies 
Elke school start het implementatietraject met het vormen van een PBS-team. In dit 
team zitten leraren, ondersteunend personeel, eventueel ouders en ketenpartners en 
een opgeleide SWPBS-medewerker. Dit PBS-team is verantwoordelijk voor het 
analyseren van data en het onderbouwen van de beslissingen die genomen worden 

Leerprestaties Gedrag 

1-5% 1-5% 

5-10% 5-10% 

Intensieve, individuele interventies 
•  Individuele leerlingen 
•  Vanuit LVOS 
•  Hoge intensiteit (ambulante 
begeleiding, remedial teaching)  

Intensieve, individuele interventies 
•  Individuele leerlingen   
•  Intensieve specialistische hulp in de school  
(ambulante begeleiding) 
•  Thuisprogramma’s 
•  Data-based  

Groeps-/ individuele interventies 
•  Enkele leerlingen (at-risk) 
•  Direct beschikbaar (handelingsplannen,  
groepsplannen) 
   
 
 

Groeps-/ individuele interventies 
•  Enkele leerlingen (at-risk) 
•  Direct beschikbaar (bv SMW) 

Universele interventies 
•  Alle leerlingen 
•  Preventief,  proactief

  

Universele interventies 
•  Alle situaties, alle leerlingen 
•  Preventief,  proactief 

Schoolbreed systeem voor leerlingsucces 
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De scholen sturen op opbrengsten met betrekking 
tot gedrag. Dat betekent dat ze data verzamelen, 
analyseren en op basis van deze analyse het 
onderwijs voor gedrag vormgeven. Richting Passend 
onderwijs versterken de scholen daarmee hun 
basisondersteuning en daarmee is de school 
voorbereid op een eventueel veranderende leerling-
populatie. Wetenschappelijk onderzoek in de 
Verenigde Staten en Noorwegen heeft al aangetoond 
dat SWPBS positieve effecten heeft op de leerpres-
taties en het welbevinden van kinderen en leer-
krachten:
l Gewenst gedrag van leerlingen (en medewerkers) 

neemt toe.
l Effectieve leertijd van leerlingen wordt vergroot.
l We spreken gezamenlijk eenzelfde taal in het 

team als met ouders.
l Minder leerlingen in de leerlingenzorg.
l Bewust bekwame leraren.
l Schoolbrede verantwoordelijkheid ten aanzien van 

gedrag.

EEN CONTINUUM VAN EVIDENCE BASED 
INTERVENTIES
Elke school start het implementatietraject met  
het vormen van een PBS-team. In dit team zitten 
leraren, ondersteunend personeel, eventueel  
ouders en ketenpartners en een opgeleide SWPBS-
medewerker. Dit PBS-team is verantwoordelijk  
voor het analyseren van data en het onderbouwen 
van de beslissingen die genomen worden op basis 
van deze data. Op deze manier ontwikkelen de 
scholen een continuüm van evidence based inter-
venties die gedrag en leren ondersteunen. 

Ze gebruiken data om beslissingen te nemen en 
problemen op school op te lossen. Het PBS-team 
implementeert SWPBS en meet de resultaten door 
regelmatig te screenen op de cognitieve en sociaal 
emotionele ontwikkelingsresultaten van alle 
leerlingen. Zij integreren onderwijs en zorg en 
denken na over het actief betrekken van ouders bij 
het onderwijsproces en SWPBS.  

DATA… DATA… DATA…
Data analyse door het PBS-team geeft waardevolle 
informatie. Deze data wordt verzameld door 
observaties, filmopnames, enquêtes, de incidenten-
registratie. Dit geeft informatie over:

Hoe ziet het probleemgedrag er precies uit? 
l Welk gedrag zien we het meest?
l Wie is erbij betrokken?
l Waar en wanneer vond het plaats?
l Welke leraar heeft het probleemgedrag geregis-

treerd?
l Hoeveel incidenten zijn er geregistreerd in een 

maand?

Op grond van deze objectieve data wordt bepaald 
welke acties er gewenst zijn: is er extra ondersteu-
ning nodig voor de leraar of de leerling? Moeten de 
gedragsverwachtingen nog eens onder de aandacht 
worden gebracht?

WEG MET HET ‘SUBJECTIEVE  
ONDERBUIKGEVOEL’
Leraren registreren pas een incident als de leerling 
niet gereageerd heeft op een voorspelbare en 
ingeoefende reactieprocedure. De incidenten 
worden geregistreerd in een Excelbestand of in het 
IRIS Schoolveiligheid registratie systeem.  
Dit laatste systeem is te koppelen aan de meest 
gangbare administratiesystemen. Administratie valt 
mee: uit ervaring blijkt een leraar per maand  
slechts 2-3 incidenten te registreren.

Nederland kent diverse gedragsmanagement- 
systemen, SWPBS is het enige systeem dat  
datagestuurd werkt, bestaande en gebruikte 
programma’s op een school worden opgenomen in 
deze opbrengstgericht aanpak. Het grote voordeel  
is dat we binnen een schoolteam eenzelfde taal 
spreken als het gaat om goed gedrag en incidenten, 
daarmee we af zijn van ‘het subjectieve onderbuik-
gevoel’. Gedragsproblemen zijn interactieproble-
men, waardoor we als leraar verschillend tegen 
gedragsuitingen aan kunnen kijken.
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PASSEND ONDERWIJS 
ben jij er klaar voor?

26 leerlingen 

2 ontwikkelingsperspectieven 

2 druktemakers 

1 slimmerik 

1 ringleiding    +

1 klas  

Jij bent aan zet: 

 Ik wil training van vaardigheden in de praktijk

 Ik krijg ondersteuning op de werkvloer

 Ik word betrokken bij de inrichting van het samenwerkingsverband

 Ik wil in ons SWV maximale focus op het primaire proces

 Ik blijf werken aan de basis- en complexe vaardigheden 

 Ik geef zelf vorm aan de basisondersteuning

 Ik ben de professional die passend onderwijs vormgeeft 

Wij helpen je graag! 

Ga voor alle informatie naar  www.cnvo.nl 

Meetlat
Al in 2009 maakten we als leden van CNV Onderwijs een statement over passend onderwijs. In zeven heldere 
punten maakten we aan staatssecretaris Sharon Dijksma duidelijk hoe we er als vereniging in stonden. In ver- 
korte vorm scandeerden we drie jaren daarna het als volgt: ‘elk kind telt’. De tribunes van Arena trilden ervan!

In aangepaste bewoordingen, ontleend aan de inmiddels aangenomen wetten, spraken de leden in  
november 2012 tijdens de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs opnieuw hun steun uit voor dit plan 
(voor de volledige tekst: www.cnvo.nl).  
Een goed gevoel hielden we er aan over: CNV ONderwijs is kOersVast. 

De weg van plan naar realisatie is op vele plaatsen al ingezet. Zeker vanaf het moment dat de grote  
bezuiniging van tafel ging. Je zou kunnen zeggen: op diverse plaatsen worden de zeven punten gebruikt als 
referentie, als een soort meetlat.

CNV Onderwijs brengt kort voor de start van het laatste voorbereidingsjaar deze meetlat met de poster  
die toegevoegd is aan dit themanummer van Zorg Primair, onder de aandacht van individuele leden.  
Kijk eens in de spiegel, maar ga ook het gesprek met elkaar (nog) eens aan. Daartoe daagt de vereniging je 
uit.

Loop de afzonderlijke punten eens langs. Wat kun je afvinken? Werd je door de MR geraadpleegd over het 
ondersteuningsprofiel? Zijn je wensen gehonoreerd om gecoacht te worden bij het beter omgaan met 
gedragsproblematiek in de klas?

Maar ook als collectief, als vaksectie of bouwgroep, 
kan de poster startpunt vormen voor actie.  
Hang ‘m op, neem elk twee groene en twee rode 
stickers, bepaal individueel waar volgens jou 
minder of juist meer accent op moet komen te 
liggen in het laatste voorbereidingsjaar.  
Plaats je stickers. Verwondering over de keuzes  
van collega’s? Vraag door en maak afspraken.  
En vergeet niet om een foto te maken als bewijs  
van jullie collectieve 0-meting!  
In december 2013 en juni 2014 herhalen en 
vergelijken. Om dan te kunnen zeggen:  
elk kiNd telt bij ONs eN wij zijN er klaar VOOr!

Frank Bulthuis, 
secretaris stuurgroep Passend Onderwijs
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Recensies van studieboeken Samengesteld door Thieu Dollevoet (Fontys OSO)

Groepsplan Gedrag. Planmatig werken aan passend onderwijs Overveld, K. van (2012). 
Huizen: Pica.  271 pagina’s ISBN 9 789077 671788

Waardering: Van Overveld presenteert met Groepsplan 
Gedrag een samenhangende en eclectische visie op pre-
ventie en de aanpak van gedragsproblemen op school. 
Die samenhang weet hij te bereiken door de achter- 
gronden van de meergelaagde gedragsvraagstukken in 
de juiste context te plaatsen en wetenschappelijk te  
onderbouwen. De richting van de aanpak van gedrags-
vraagstukken wordt gewezen doordat hij bij dit boek  
een instrument aanlevert in de vorm van een formulier 
groepsplan gedrag. In feite vormt dit groepsplan het  
gereedschap voor de concrete aanpak van gedrags-
vraagstukken op school. In dit groepsplan is evenwichtig 
plaatsgemaakt voor de onderwijsbehoefte(n) van de leer-
ling en de ondersteuningsbehoefte(n) van de leraar.  
Hiermee zet Van Overveld de traditie voort van een  
transactionele analyse binnen de ecologische pedago-
giek. Dit boek vormt een welkome aanvulling doordat de 
verbinding tussen theorie en praktijk herkenbaar en  
uitvoerbaar te vinden is. Een boek wat grote waardering 
verdient door genoemde samenhang. 
Kritische feedback: Naast de waardering die de schrijver 
verdient zijn er twee kritische punten te noemen. Het  
eerste punt betreft het gebruik van de vele bronnen:  
de theoretische verantwoording (internationaal en natio-
naal) is voor de fijnproever zowel indrukwekkend, kijk 
naar de literatuurlijst en het gebruik van de noten aan het 
einde van ieder hoofdstuk, als ook hinderlijk. Wanneer  
er feiten, ideeën of andere auteurs worden aangehaald  
is niet meteen duidelijk welke dat zijn, wat die bronnen 
precies gezegd of bedacht hebben en waar de auteur  
zelf spreekt en hoe recent die bronnen zijn.  Het gebruik 

van een numerieke notering van 
bronnen maakt dat je tijdens het 
lezen flink moet bladeren om 
hier meer duidelijkheid over te 
ver-krijgen. Bovendien leidt dit 
af en hindert het de beoorde-
ling van de inhoud en originali-
teit van deze auteur. Het 
tweede punt betreft de na-
druk op de benadering vanuit 
Schoolwide Positive Behavi-
or Support welke zo vaak genoemd 
wordt dat er het risico van overkill of van weerstand kan 
ontstaan. Dat is vast niet de bedoeling geweest want we 
zoeken als opleiders samen met de onderwijsmensen 
naar datgene wat werkt in de Nederlandse situatie. Het 
boek getuigt juist van een bredere, meer eclectische on-
derbouwing vanuit verschillende theorieën en de jaren-
lange praktijkervaringen van studenten en opleiders.
Inhoud: Voorkomen is beter dan genezen! In de beleving 
van veel leerkrachten komt probleemgedrag op scholen 
steeds meer voor, en neemt de intensiteit en moeilijk-
heidsgraad ervan toe. Desondanks ligt in het (basis)- 
onderwijs de nadruk de laatste jaren steeds meer op de 
academische vakken zoals rekenen, lezen en taal, en is 
er minder aandacht voor sociaal-emotioneel leren. Ook 
ligt er in de huidige praktijk nog veel nadruk op sanctio-
neren en achteraf repareren, terwijl uit allerlei onder-
zoek blijkt dat preventie hét middel is om gedragsproble-
men te verminderen. Gedragsdeskundige Van Overveld 
bepleit nadrukkelijk het stimuleren en aanleren van posi-
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tief gedrag en een preventieve aanpak van gedrags- 
problematiek, omdat dat een effectieve aanpak vormt die 
voor 85 tot 90% van de leerlingen volstaat. Door goed  
onderwijs te bieden, met evenwichtige aandacht voor 
cognitief en sociaal emotioneel leren, kunnen veel ge-
dragsproblemen worden voorkomen. De aanpak van ge-
dragsproblemen moet vooral gericht zijn op aandacht 
voor alle leerlingen, zodat iedere leerling binnen de groep 
op het goede niveau wordt ondersteund. Zo nodig kan die 
algemene basale ondersteuning voor enkelingen worden 
geïntensiveerd door een tijdelijke aanpak op subgroep of 
heel specifieke aanpak op individueel niveau. Dit cluste-
ren van leerlingen is al langere tijd bekend vanuit onder-
wijsconcepten als handelingsgericht werken, de 1-zorg-
route, de preventiepiramide, maar wordt tot nu toe vooral 
gebruikt bij de cognitieve leervakken, het zogeheten aca-
demisch leren. Van Overveld past deze gelaagde aanpak 
op hele praktische wijze toe op sociaal-emotioneel leren, 
daarin geruggensteund door het concept van School Wide 
Positive Behavior Support. Daarnaast geeft het boek ach-
tergrondinformatie over theorieën rondom groepsvor-
ming en groepsdynamiek, sociaal emotioneel leren, ef-
fectieve interventiemethoden en strategieën voor het 

hanteren van agressief en grensoverschrijdend gedrag. 
De praktische uitwerking van Groepsplan Gedrag is een 
schriftelijk planningsmodel waarin de leerkracht vastlegt 
hoe zijn groep zich ontwikkelt, en welke doelen hij daarin 
wil nastreven. Nadat is vastgesteld wat alle leerlingen 
(preventieniveau 1), sommige leerlingen (preventieniveau 
2) en een enkeling (preventieniveau 3) aan onderwijs-
behoefte(n) hebben, worden talrijke interventies gesug-
gereerd. Het is aan de leraar om daaruit vervolgens  
een keuze te maken, in de wetenschap dat het altijd om 
effectieve interventies gaat. Om die interventies ver- 
volgens ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, wordt 
ook de ondersteuningsbehoefte van de leraar bekeken. 
Zo wordt voorkomen dat een plan ongebruikt op de plank 
blijft liggen. Kortom: samen waar het kan, en alleen apart 
waar het nog moet. Dat is precies waar Van Overveld aan 
tegemoet komt. Hij neemt de lezer per preventieniveau 
heel praktisch mee bij het invullen van het door hem ont-
worpen formulier groepsplan gedrag.

ERIK VAN MEERSBERGEN (met dank aan student M SEN 
Bert van der Molen voor zijn bijdrage), Gedragsdeskundige, 
opleider M SEN, Domeincoördinator Gedrag Fontys OSO

fontys.nl/oso

Na je bachelor natuurlijk 
ook je master!

Master 
Special Educational Needs (M SEN)

Over leren, gedrag, begeleiden en passend onderwijs

Bezoek de open avond (18.00 - 21.00) op:
20 augustus 2013 in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, 
Utrecht, Sittard, Bergen op Zoom, Nijmegen en Rotterdam

Of bezoek een inloopspreekuur voor persoonlijke vragen.

Maak gebruik van de Lerarenbeurs. Inschrijftermijn 
verlengd t/m 14 juni 2013.

Kijk voor meer informatie over locaties en aanvraag van 
een brochure op fontys.nl/oso, mail naar oso@fontys.nl  
of bel 08850 77133. 

Jij maakt  
het verschil!
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Zorg Primair is het vakblad  

over onderwijspraktijk en hoe 

leerkrachten voortdurend bezig 

zijn om deze te verbeteren.  

Het is een uitgave van de  

Stuurgroep Passend Onderwijs.

DE REDACTIE BESTAAT UIT  

Theo Heskes (redactievoorzitter), 
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(Stuurgroep Passend Onderwijs) 
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E zorgprimair@cnvo.nl

Voordat u een artikel aanlevert,  

is het raadzaam de auteurs-

richtlijnen aan te vragen bij  

het redactie-adres. Digitaal 

aanleveren is een voorwaarde. 

Zorg Primair (ISSN 1567-1801) 

verschijnt 8 keer per jaar, in een 

oplage van 35.000 exemplaren. 

Een abonnement op Zorg Primair 

kost 2 30,00 per jaar (8 nummers) 

Aanmelden bij 030-7511003. 

OPMAAK

Janny de Vries 

(FIZZ Marketing & Communicatie)

DRUK EN AFWERKING

Ten Brink, Meppel

Foto omslag:  

Herma Kooreman
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Werf een nieuw CNV-lid en ga er samen op uit! 
U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE CADEAUBONNEN T.W.V. € 25,-:

Gegevens nieuw lid

  Naam + voorletters: M/V

Adres:
 Postcode: Plaats:

 
Tel.nr. overdag: ‘s Avonds:

 
Geboortedatum:

E-mail:

Sector waarin u werkzaam bent:

 Hierbij machtig ik het CNV de contributie automatisch 
maandelijks af te schrijven van mijn rekening

Bank/gironummer:

Datum Handtekening

  Naam + voorletters: M/V

Adres:
 Postcode: Plaats:

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende 
cadeaubon:

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen 
voor aanvullende gegevens om de inschrijving definitief te maken. 
De contributie verschilt per bond (volledige info vindt u op www.cnv.nl) 
maar bedraagt gemiddeld 15 euro per maand. Studenten, werklozen, 
gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast tarief. 

Uw gegevens

Tel.nr.:

Lidnummer:

  Theaterbon   Bioscoopbon   

Snowworld  VVV Cadeaubon
  Dinerbon   

U als aanbrenger van het nieuwe lid ontvangt uw gekozen aanbrengcadeau 
op uw privé-adres. Toezending kan pas plaatsvinden nadat de gegevens van 
het nieuwe lid telefonisch zijn gecontroleerd en een eerste contributie is geïnd. 

Aanmelden kan ook via: www.cnv.nl/actie 

Per post: CNV Info, Antwoordnummer 1096, 3500 VE Utrecht

• Snowworld Zoetermeer• Dinerbon • Theaterbon • VVV Cadeaubon • Bioscoopbon

 

 
Relatie tot het nieuwe lid:   Collega     Familie     Vriend/in   

  Anders, namelijk: 

Ik ben lid van: 
CNV Publieke Zaak  CNV Dienstenbond   
CNV OnderwijsCNV Vakmensen   
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