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Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan, in 
plaats van wat het niet kan. Dat is voor mij de kern van passend 
onderwijs, dat op 1 augustus van dit jaar officieel van start gaat. Eind 
vorig jaar kregen de bestuurlijke voorbereidingen hun beslag in de 
oprichting van de regionale samenwerkingsverbanden. Daarmee is het 
fundament gelegd. Maar nu is het hoog tijd voor  ouders, leraren, 
schoolleiding en besturen om het samen over de inhoud te hebben en 
de praktische invulling te bespreken. 

Vanzelfsprekend spelen leraren daarbij een sleutelrol. Het is hun 
missie om de talenten van elk kind te ontdekken en tot ontplooiing te 
brengen. Zij kunnen beoordelen welke leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben om eruit te halen wat erin zit - en of de school die 
ondersteuning ook daadwerkelijk kan bieden. Mogelijk hebben 
docenten hiervoor bijscholing nodig. Daarvoor kunnen ze een beroep 
doen op de Lerarenbeurs. Of ze hebben behoefte aan assistentie in de 
klas. Dan is het goed om te weten dat de reguliere scholen die meer 
leerlingen uit het speciaal onderwijs opnemen, daar ook extra geld voor 
krijgen. Dat kan worden gebruikt voor klassenverkleining of extra hulp 
in de klas. 

Het is ook heel belangrijk dat ouders meepraten over de manier 
waarop de school passend  onderwijs wil aanpakken. Het gaat immers 
om hún kinderen, die zij natuurlijk door en door kennen. Een goed 
samenspel tussen ouders en school is dan ook een voorwaarde om 
maatwerk te kunnen leveren. Onderwijs dat recht doet aan de verschil-
len binnen een klas.

In de aanloop naar de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 
aanstaande, organiseren we samen met de onderwijsorganisaties de 
‘Week van het passend onderwijs’ (24 t/m 28 maart 2014). Die week is 
bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. In dit kader wil 
ik u ook wijzen op de site passendonderwijs.nl: hét platform voor 
informatie over dit onderwerp, boordevol nieuws, achtergronden, 
praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en antwoorden, interviews 
met betrokkenen, enzovoort.

Tot slot wens ik u veel leesplezier met dit themanummer van Zorg 
Primair over passend onderwijs. Ik hoop dat u hierin veel tips en 
inspiratie zult vinden!

Sander Dekker 
Staatssecretaris van Onderwijs

“Hoog tijd   voor inhoud en
praktische invulling..”
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Nr. 3 2014 is een themanummer over het digibord.  
Praktijkverhalen die je wilt delen in ZP? Neem contact met ons op! 

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 

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.
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AGENDA:
 
MAART 2014
l  13 maart 2014: Conferentie: Transitie in groen. 

Over de pedagogische kracht van natuur in 
onderwijs en opvoeding. Locatie: Kasteel Groene-
veld, Baarn. Kosten: € 125,00. (voor 15 februari 
2014 aanmelden: € 95,00) Meer informatie: 
sophie@sliepenonderwijsadvies.nl 

 TIPS
 
Cijfers geven werkt niet! 
Wat is het verschil tussen summatieve evaluatie en 
formatieve evaluatie? René Kneyber geeft de volgen-
de definities: ‘Summatief is om tot een oordeel te 
komen, zoals met behulp van een toets en een cijfer. 

Resultaat is dan de 
leerling weet of hij/zij 
voldoende begrip heeft 
van de stof. Formatief is 
het wanneer de leraar 
op basis van de evaluatie 
het begrip of het leren of 
zijn uitleg wil verbete-
ren.’ Voor ons begrip 
stelt Kneyber: ‘Van 
cijfers gaan leerlingen 
niet beter hun best 
doen.’ 
Kneyber geeft deze 

ACTUELE EN BRUIKBARE ZAKEN VOOR DE LEERKRACHT DOOR JAN VAN BALKOM

uitleg in het voorwoord van het boek van Dylan 
William ‘Cijfers geven werkt niet.’ Als medeauteur 
van het boek Het alternatief. Weg met de afreken-
cultuur in het onderwijs zijn dit soort uitspraken 
wiskundedocent Kreyber op het lijf geschreven.  
(zie de recensie bij de boekenrubriek achterin deze 
editie van ZP). Kneyber is een warm pleitbezorger 
voor de pedagogische professionaliteit van de 
leerkracht. Een goede leerkracht stelt de juiste 
vragen, geeft stimulerende feedback en leert 
kinderen heldere leerdoelen te stellen. Vaardig-
heden die in het kader van Passend onderwijs niet 
onbesproken mogen blijven. In 75 pagina’s wordt 
glashelder uitgelegd hoe eenvoudig het is om meer 
plezier en voldoening uit lessen te halen.
(Cijfers geven werkt niet. Dylan William. Ten Brink 
Uitgevers/Didactief, Meppel. Prijs € 14,95.)

Themanummer Natuuronderwijs
Het juninummer van Zorg Primair is geheel gewijd 
aan de pedagogische kracht van natuur in onderwijs 
en opvoeding. Thema’s die aan de orde komen in  
dit themanummer zijn: groene pedagogiek, kind en 
dier, leer-/gedragsproblemen en natuuronderwijs, 
wijk en schooltuin, groene schoolpleinen, de 
boerderijschool. 
Het themanummer sluit aan bij de conferentie 
Transitie in Groen. Deze conferentie gaat over hoe 
een natuurlijke leer- en leefomgeving ondersteunt 
bij onderwijs en opvoeding. Sprekers zijn onder 
andere dr Bas Levering (Universiteit Utrecht) en  
dr Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden). Wie voor 
15 februari zich aanmeldt, betaalt slechts € 95,00. 
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(daarna wordt het € 125,00). De conferentie wordt  
op 13 maart 2014 gehouden in Kasteel Groeneveld  
te Baarn. Meer informatie en aanmelden bij  
sophie@sliepenonderwijsadvies.nl. 

‘Spiekboekje voor leerkrachten’
Zo noemen de auteurs van De Onderwijsklapper de 
ringband vol met tips en tools voor de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Ze adviseren om de klapper, 
gemaakt in samenwerking met de Landelijke 
Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs 
(LBBO), op je bureau te zetten. Zo zijn belangrijke  
en minder belangrijke onderwijszaken binnen 
handbereik. Waar moet je dan aan denken? Een 
greep uit de inhoud (alles past telkens op 1 pagina!): 
10 aandachtspunten voor klassenmanagement; 
coöperatieve werkvormen; woordenschatdidactiek; 
effectieve rekeninstructie; de leerpiramide van 
Bales; een aantal specifieke didactische behoeftes; 
ontwikkelingsperspectief…. Vijftig appetizers als  
de kinderen even aan het werk zijn. In handige 
standaard zo te plaatsen.
(De Onderwijsklapper door Josje Jaasma. € 18,50.  
Pica, Huizen)

Aspergerbrein
Wendy Lampen heeft jarenlang ervaring als 
leerkracht in het Vlaamse en Nederlandse onder-
wijs. Ze doceerde en begeleidde studenten op weg 
naar de Master SEN. Haar ‘Aspergerbrein’ helpt 
haar om scherp te analyseren en om dat op 
creatieve wijze te presenteren. Ze deed dat ook  
al eens tijdens een TEDX-lezing in Delft.  
In ‘Weerspiegelingen van mijn brein’ tekent ze  
haar zeer persoonlijke kennis en belevingen op. 
Haar studie filosofie in Leuven helpt haar bij het 
zoeken naar de juiste woorden. Wie even mee wil 
lopen met iemand die nog lang niet aan het eind is 
van de zoektocht naar de mogelijkheden van een 
creatief en kennisrijk brein. € 10,00. 
Bestellen via www.wendylampen.com

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 uitgebreide 
recensies van deze boeken.

l  Handelingsgericht werken in passend onderwijs 
door Erik van Meersbergen en Peter de Vries. 
Uitgave van Perspectief uitgevers,  
Utrecht. 200 pag. € 29,90.

l  Zet je collega’s in beweging door Ariette Riezebos 
en Peter Laros. Uitgave van Convoy BV,  
Dordrecht. 94 pag. € 22,50.

l  Passend onderwijs voor begaafde leerlingen door 
Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven. Uitgave van 
Van Gorcum, Assen. 152 blz. € 37,50.

l  Autisme op school. Een passend aanbod binnen 
Passend onderwijs door Ina van Berckelaer- 
Onnes. Uitgave van Boom, Amsterdam.  
160 pag. € 25,95.

l  Themanummer Passend onderwijs van  
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.  
Uitgave van Garant, Apeldoorn/Antwerpen.  
95 pag. € 15,00.

l  De professionel leergemeenschap in het  
onderwijs. Myriam Lieskamp. Uitgave van Pica, 
Huizen. 132 pag. € 32,50.

l  Opbrengstgericht leren, meer dan presteren.  
Een integrale aanpak van OGW en HGW.  
Bram de Muynck,  
Dick Both en  
Elsbeth Visser-Vogel, 
Uitgave van Coutinho. 
190 pag. € 22,50.

l  Hét basisschoolboek. 
Alles wat je als ouder 
wilt weten over 
kinderen en de 
basisschool.  
Jacqueline Wouda. 
Uitgave van Kosmos,  
Utrecht/Antwerpen. 
328 pag. € 22,95
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Goede voornemens
Vanaf 1 augustus moeten we goed passend onderwijs aan alle leerlingen bieden.  

In de 1-meting van november 2013 gaven jullie jezelf en je school cijfers tussen  

de 4 en de 6, dan is een voornemen om hier een goede voldoende van te maken snel 

uitgesproken. Maar hoe ga je daar komen? De stuurgroep heeft een handige tool op de 

website staan met een zevental stappen die je daarbij kunnen helpen.

Of je nu werkt in PO, VO of MBO, vanaf 1 augustus 
heb je te maken met respectievelijk de zorg-

plicht of de wet op gelijke behandeling. De afspraken 
hierover worden veelal eerst op ‘hoog niveau’ 
gemaakt, maar zullen ook in de klassen moeten 
gaan werken! Begin eens met de website van cnvo.
nl/passendonderwijs, in de nieuwsbrieven vind je 
good practices en op de site vind je algemene 
informatie. Misschien iets voor jou als goed 
voornemen, één van de zeven stappen zetten naar 
passend onderwijs: Zorgen dat je weet wat er 
speelt! Zorgen dat het School Ondersteuningsprofiel 
geen papieren tijger van de directie blijft, maar van 
iedereen wordt. 

Met weten hoe het zit zijn we er nog niet op 1 
augustus 2014. Natuurlijk mogen we best nuchter 
vooruit kijken en zal die dag echt niet de boeken 
ingaan als dé dag waarop er rijen leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften voor de reguliere 
scholen stonden te wachten op een plekje. Die dag 
wordt waarschijnlijk net als alle andere dagen begin 
augustus: een gewone (zonnige?) vakantiedag. Toch 
wordt van alle onderwijsmensen vanaf die dag wel 
verwacht dat ze weten welke leerlingen ze kunnen 
opvangen in hun (soms al grote) klas en mét de 
bestaande werkdruk. Als je dat nog niet weet, of dat 
de ambitie van je school of samenwerkingsverband 
hoger ligt dan wat jij nú aan kunt, dan is dat 
misschien wel een leuke toevoeging op je lijstje van 
goede voornemens. Jezelf voorbereiden op het 
bieden van passend onderwijs aan meer (diverse) 
kinderen dan dat je nu doet. We zagen in de 

1-meting dat de meeste leraren al scholing hebben 
gevolgd, maar denk bijvoorbeeld eens aan co-tea-
ching, een ervaren collega die letterlijk naast je gaat 
staan. Dat is leren van en in de praktijk.
De stuurgroep Passend Onderwijs wenst je veel 
succes met je goede voornemens voor 2014! 

KATALIN DE KLEUVER is voorzitter van de 
Stuurgroep Passend Onderwijs
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Vier portretten ‘Passend onderwijs in de praktijk’

Van elkaar leren
HAN KOOREMAN, STUURGROEP PASSEND ONDERWIJS

Bij de 1-meting zijn veel reacties binnengekomen van mensen die hun informatie 

wilden delen. Daar maakt de stuurgroep dankbaar gebruik van.  

Ervaringen, successen en lopende projecten bieden de mogelijkheid om een kijkje  

in de school te nemen. Daarbij waren die reacties ook divers wat betreft de rollen die 

er in de scholen spelen en de locaties in het land.

In dit themanummer geeft Jos van Zutphen te kennen dat de relatie een belangrijke rol 

speelt op zijn speelleercentrum in Uden. Uit Zeeland komt het bericht dat de  

opleiding tot master SEN inspiratie en motivatie genereert bij Martijn van de Aarssen, 

terwijl in Drenthe ‘kijken en luisteren’ z’n vruchten afwerpt in het samenwerkings-

verband bij Dorothé Busscher. In de Schilderswijk in Den Haag is duidelijk dat  

de oudercoördinator, Mirjam Valkenhoff, er toe doet! 

Kortom: veel raakvlakken met de op handen zijnde veranderingen in ons onderwijs,  

op weg naar 1 augustus. Daar is veel van te leren, in ieders eigen situatie.  

Laat u inspireren!
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Jos van Zutphen is directeur van het Speelleer-
centrum De Wijde Wereld in Uden. Hier zijn 
onderwijs en opvang op een bijzondere manier met 
elkaar geïntegreerd. Drie dagen per week is er 
sprake van een volledig dagarrangement.  
Dan worden er afwisselend blokken onderwijs en 
blokken andere activiteiten uitgevoerd. Daardoor 
ontstaat er dynamiek in het dagprogramma.  
Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de 
verschillen tussen kinderen en wordt tegelijkertijd 
passender onderwijs aangeboden. Jos laat z’n 
gedachten over Passend onderwijs echter verder 
gaan:  

Passend onderwijs: waar moeten we op rekenen? 
Zoals alle onderzoeken aantonen, valt Passend 
onderwijs nog niet echt binnen het blikveld van de 
mensen op de werkvloer. De grote onderwijs- 
verandering speelt zich tot nu toe af op bestuurlijk 
terrein. Daarbij komt dat groepsleerkrachten  
straks ook echt niet overspoeld zullen worden met 
kinderen die extra ondersteuningsbehoeften nodig 
hebben - 1 tot 2% per school?! De verschillen tussen 
kinderen hebben ons in het onderwijs altijd al 
beziggehouden en we zijn samen druk in de weer  
om het steeds nog weer beter te doen. Daar moeten 
we vooral mee door blijven gaan. Ons eigen plan 
blijven trekken en werken aan waarin we geloven. 
En daarbij zou dan eigenlijk het belang van de 
kinderen, boven de overheidsplannen, ons moeten 
motiveren om ons onderwijs voor hen steeds beter 
te willen maken. Hierbij mogen we ons dan niet 
beperken tot de basisvakken, maar moeten we meer 
en meer aan de slag met de talenten van de 
kinderen.  

Pedagogisch aspect 
Een belangrijke plaats moet worden ingeruimd  
voor het pedagogisch aspect van het onderwijs. 
Geloven in de goede bedoelingen van de kinderen, 
kinderen willen begrijpen en vanuit een goede 
relatie aan de slag gaan. Dit aspect vervolgens 
naast, of juist boven opbrengstgericht werken 

stellen. Ik geloof er namelijk in, dat wanneer je 
vanuit een goede relatie werkt, het kind her- en 
erkent, zijn of haar competenties wilt zien en daar 
gebruik van maakt, het niet anders kan dan dat  
het kind tot goed leren komt en daarmee goede 
opbrengsten haalt. Bij Passend onderwijs denk je al 
gauw aan handelings- en opbrengstgericht werken, 
terwijl de vraag rijst: is het niet meer dan dat? 
Natuurlijk kan het met alles altijd beter, dus ook  
in het onderwijs en zeker ten aanzien van de 
opbrengsten. Maar … is er niet meer? Meer dat 
aansluit bij het kind, want daar gaat het toch 
uiteindelijk om, juist bij Passend onderwijs. 

Het kind centraal
De huidige trend ten aanzien van de prestaties, loopt 
niet parallel met het kijken naar het kind. Dat kind 
dat gebaat is bij aandacht, persoonlijke aandacht. 
Verder (of: meer) dan een ontwikkelings-perspectief 
of groepsplan, waarin ook alle individuele plannen 
zitten. Aandacht die bestaat uit: er zijn voor elkaar, 
je welkom weten en samen contact hebben, bij 
leuke, maar ook bij moeilijke dingen, die we nu 
eenmaal allemaal elke dag tegenkomen. Alleen:  
de een kan daar makkelijker mee omgaan dan de 
ander. En dan niet alleen bij het ene of het andere 
kind, maar ook bij de ene of andere leerkracht.  
In deze tijd van zakelijkheid, kan het kind dan wel 
eens ‘over het hoofd worden gezien’. De aandacht is 
dan meer gericht op de prestatie, dan op de relatie.
Er mee opgegroeid zijn en/of er een neus voor 
hebben 
Sommige collega’s zijn geboren talenten, die vanaf 
dag één voor de klas prima presteren en het beste 
uit kinderen weten te halen. Zij hebben dat ‘van huis 
uit’ meegekregen / hebben het zogezegd ‘in de 
vingers’ en draaien hun hand niet om voor nieuwe 
uitdagingen. Maar dat is niet voor iedereen wegge-
legd. Daarbij komt  de vraag naar voren of de 
opleidingen (Pabo’s) wel voldoende inspelen op de 
nieuw(st)e ontwikkelingen. Is er nog voldoende tijd 
voor pedagogiek bijvoorbeeld? Is er voldoende 
aandacht om naar kinderen te leren kijken en er  

Speelleercentrum De Wijde Wereld te Uden 

“Plaats inruimen voor het pedagogisch aspect 
van het onderwijs”1
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zo achter te komen hoe kinderen eigenlijk leren en 
hoe je een goede relatie met hen opbouwt? Hoe zit 
het met het pedagogisch tact? En dan hebben we het 
nog niet over de basisvaardigheden met betrekking 
tot klassenmanagement, zelfstandig werken, sociale 
vaardigheden, oudergesprekken, omgaan met 
stress …  

Leren en groeien 
Een afgestudeerd leraar moet dan ook wel de tijd 
krijgen zich al die zaken eigen te maken en te 

groeien in zijn of haar bekwaamheden/competen-
ties. Logisch dat de term ‘startbekwaam’ om de 
hoek kwam kijken, maar geef die leraar een goede 
begeleider en laat hem/haar vier jaar doorgroeien 
naar senior leraar. Beloon hem/haar vervolgens 
marktconform en op die manier houden we het vak 
aantrekkelijk. Alleen prestaties lonen dus niet, er 
komt duidelijk meer kijken bij de ontwikkelingen 
naar Passend onderwijs. We moeten alleen alert zijn 
door de lat niet te hoog te leggen en geen veel te 
hoge verwachtingen te koesteren.

Martijn: “Misschien herkent u deze situatie: Een 
groep kinderen die één-op-één fantastisch zijn, 
maar met elkaar samen een grote ‘boevenbende’. Ik 
had zo’n groep en wist soms niet meer hoe ik met 
bepaalde gedragsproblematiek om moest gaan. 
Daardoor verloor ik plezier in werk.
Passend onderwijs was op komst en ik wilde goed 
voorbereid zijn op de komst van meer leerlingen met 
gedragsproblematiek. Ik besloot dat ik een oppepper 
nodig had. Misschien een opleiding of toch een 
sabbatical? Ik besloot een bijeenkomst Master SEN 
gedragsspecialist te bezoeken. Na afspraken over 
studieverlof en normjaartaak te hebben gemaakt 
met directie, schreef ik me in.” 

Passend onderwijs als ‘vangnet’ 
Tijdens het eerste thema werd Passend onderwijs 
behandeld. Door de manier waarop de docent deze 
verandering behandelde, was ik onder de indruk van 
dit ´vangnet´. Helaas moest ik concluderen dat 
binnen onze vereniging weinig aandacht werd besteed 
aan het onderwerp. Door duidelijk te stellen wat de 
zorgplicht voor ons onderwijs betekent, kunnen veel 
negatieve aannames worden weerlegd. Ik weet niet of 
we het moeilijker of zwaarder krijgen maar als het 
samenwerkingsverband een sterk en effectief onder- 
steuningsplan neerlegt, kan elk kind onderwijs 
krijgen; of het nu op onze school of op een andere 
school is. 

Met kennis meer werkplezier.. 
Vanuit mijn opleiding probeerde ik collega’s te 
betrekken bij het proces door ze te bevragen over 
hun ervaringen en kijk op de toekomst. Daarop 
volgden soms opmerkingen als ‘Ik hoef geen 
coaching of zo hoor!’ Waar komt die weerstand 
vandaan? Weten mijn collega´s dan wel genoeg over 
Passend onderwijs? Impliceren dat een specialist  
de wijsheid in pacht heeft, doe ik niet. Sterker nog, 
 ik waardeer de ervaring die mijn collega’s hebben 
opgebouwd en vraag hen regelmatig advies.  
Ik denk dat een specialist kan faciliteren in kennis 
en bijdragen aan het creëren van draagvlak. Met 
elkaar wordt bepaald welke kinderen opvangbaar 
zijn op school; het ondersteuningsprofiel, maar 
vooral het ondersteuningsprofiel ‘levend’ houden is 
belangrijk. Zo raken collega´s gewend aan passend 
onderwijs en weten zij dat hun mening telt. 
Inmiddels ben ik bezig met het tweede jaar van de 
opleiding. Mijn klas profiteert, ik krijg al onder- 
steuningsvragen van collega´s en mag namens de 
vereniging deelnemen aan de Ondersteunings- 
PlanRaad (OPR) van het samenwerkingsverband. 
Dat maakt mij een trotse specialist in spé. Weet ik 
echter al feilloos wat ik moet doen bij complexe 
gedragsproblematiek? Heb ik een antwoord op elke 
ondersteuningsvraag van collega’s? Nee! Wel heb  
ik handvatten verkregen om een oplossing aan te 
dragen… en plezier in werk; dat heb ik hervonden.

Martijn van de Aarssen: Master SEN Gedragsspecialist 
 

“Leerlingen en collega’s profiteren van mijn ‘nieuwe’ kennis”
2
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Dorothé Busscher maakt samen met een aantal 
andere collega’s deel uit van het bovenschools 
zorgteam van het Samenwerkingsverband 4.03 in 
Zuidoost-Drenthe. Het team bestaat uit een 
coördinator, twee orthopedagogen, een psycholoog/
orthopedagoog en Dorothé zelf. Dorothé is opgeleid 
als beeldcoach (vroeger video-interactie-begeleider) 
en is gekwalificeerd als opleider Beeldcoaching.  
De kennis die haar dit geeft over interactieprocessen 
is heel bruikbaar, ook als ze geen camera gebruikt. 
Het betekent dat ze goed moet kijken. Volgens 
Dorothé geeft ‘goed kijken’ de meest bruikbare 
informatie voor de praktijk. En meteen daarop volgt 
‘goed luisteren’. Het bovenschools zorgteam is 
oplossingsgericht opgeleid volgens de filosofie van 
Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Dat betekent 
vooral dat zij geloven dat het opsporen van defecten 
en gebreken bij kinderen weinig nut heeft; zij willen 
juist kijken naar kracht, mogelijkheden en kansen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten die 
binnen hun groep handen en voeten moeten geven 
aan de uitvoering van onderwijs aan kinderen die 
soms enorm verschillen in niveau en/of aanpak 
gedrag. Ook bij hen zoeken ze naar kracht.  
Praktisch betekent dit dat scholen bij Dorothé’s 
team een begeleidingsvraag kunnen indienen, als  
ze ervaren dat ze er onvoldoende uit komen binnen 
de interne zorg van de school. Dit kan een hulpvraag 
zijn op leer- en/of gedrags-gebied.

Werkwijze
De begeleiding start met een intake. Bij deze intake 
zijn de ouders, de intern begeleider en de leerkracht 
van de school aanwezig. Hiermee wil Dorothé inzicht 
krijgen in de situatie: Wat heeft de school al gedaan? 
Wat werkte er misschien al een beetje? Hoe gaat  
het thuis? Hoe gaan de ouders met het probleem 
om? Welke dingen doen zij waarvan ze vinden dat 
het kind er goed op reageert? Aan het eind van dit 
gesprek bespreken ze wat ze van elkaar kunnen 
verwachten. Ook heeft ze dan al enig inzicht 
gekregen welke ondersteuningsbehoeften het kind 
waarschijnlijk heeft, daarnaast weet ze al iets over 

de behoeften van de leerkracht en de ouders etc.  
Er is altijd veel te zien en te horen in zo’n gesprek. 
Vervolgens wordt besloten wat een passende 
vervolgactie is. 

Wat en hoe
Heel vaak resulteert de intake in een observatie. 
Dorothé spreekt het kind ook alleen om zijn/haar 
ervaringen te horen of om samen met het kind te 
werken en daarbij te kijken hoe hij/zij iets aanpakt. 
De uitkomsten worden vervolgens altijd met de 
leerkracht en de intern begeleider besproken. 
Herkent de leerkracht dit? Heeft de leerkracht nog 
aanvullende informatie? Hierna proberen ze vast  
te stellen wat de ondersteuningsbehoeften van het 
kind op dit moment lijken te zijn. De overtuiging 
daarbij is dat niet enkel WAT het kind aangeboden 
krijgt belangrijk is, maar zeker ook HOE dit gebeurt. 
Veel gedragsproblematiek lijkt samen te hangen 
met onvoldoende zicht op hoe een kind leert en of 
het kind zich gezien en begrepen voelt. De uitdaging 
ligt vervolgens in de inpassing in het klassen- 
management van de leerkracht. Samen zoeken ze 
naar mogelijkheden om zo optimaal mogelijk 
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften 
van het kind. Dan verkent Dorothé welke onder- 
steuningsbehoeften de leerkracht heeft om dit te 
realiseren. Op deze manier past het vervolg in de 
bestaande formulieren en plannen van de school. 

Extra
Soms lukt het niet voldoende zicht te krijgen op de 
ondersteuningsbehoeften. Op elk moment in het 
traject kan een collega gevraagd worden om een 
(intelligentie)onderzoek te doen. Doel is altijd meer 
zicht te krijgen op ‘hoe het kind slim is’ en niet enkel 
op ‘hoe slim het kind is’. Soms is er ondersteuning 
nodig in het gezin, dan wordt er samengewerkt  
met de jeugdverpleegkundige van Bureau Jeugdzorg 
of met Yorneo (biedt hulp en ondersteuning bij 
opvoeden en opgroeien). Wanneer Dorothé meer 
gedetailleerd zicht wil krijgen op de vaardigheden 
van de leerkracht, dan vraagt ze of ze de video mag 

In Zuidoost-Drenthe zijn al flinke stappen gezet op weg naar augustus 2014 
 

“Oplossingsgericht werken biedt mogelijkheden en kansen”
3
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inzetten. Tot nu toe blijkt dat zij tevreden zijn over  
de manier van werken en het resultaat.

Hoe gaan we met elkaar om
Altijd ligt de nadruk op hoe we wél met elkaar willen 
omgaan, in plaats van het probleem aandacht te 
geven. Want ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’.  

De begeleiding is dan vaak een combinatie van 
ondersteuning van de leerkracht en begeleiding aan 
de kinderen. De laatste jaren zijn hier heel positieve 
resultaten mee geboekt, waaruit blijkt dat kijken  
en luisteren maatwerk oplevert, dat precies past  
bij het kind. Allemaal trefzekere stappen op weg 
naar 1 augustus 2014!

“Sinds een aantal jaren is het werken als ouder-
coördinator één van mijn favoriete werkzaamheden 
op school. Als oudercoördinator sta je dicht bij de 
ouders. Je groeit in zo’n rol. Het was eerst wennen, 
maar nu weten de ouders mij wel te vinden.  
Soms met een vraag, soms met een probleem en 
dan kijken of bespreken we samen hoe we dit 
kunnen oplossen of wat er gebeuren moet. Vroeger 
konden ouders nederlands volgen op vrijblijvende 
basis. Daarna kwamen er verplichtingen, maar die 
verdwenen weer. Je merkt de achteruitgang van 
ouders die de Nederlandse taal goed beheersen op. 
Verplichten wekt weerstand op, naar mijn idee. 
Laagdrempeliger contact maken heeft bij ons op 
school meer succes.“ 

Ouders laten meedenken 
Iedere schooldag tussen 8.30 en 9.00 uur ’s morgens 
drink ik koffie met de moeders en tegenwoordig  
ook een vader. De opzet is het samenzijn, sociale 
contacten verbreden, met elkaar in gesprek gaan. 
Steeds vaker komen vooral de moeders ook met 
ideeën en dat is leuk. We laten de moeders mee-
denken en vertellen wat zij leuk vinden, vragen wat 
zij graag zouden willen doen. De afgelopen jaren  
zijn er daardoor een aantal activiteiten voor moeders 
ontstaan die steeds herhaald worden: fitness en 
zumba; kunstklas; ehbo-basis of kinder-ehbo 
(waarbij de moeders een officieel certificaat van het 
Oranje Kruis ontvangen); Kindersymfonie- (een 
cursus voor moeders met jonge kinderen waarbij 
opvoeden, spelen met je kind, voorlezen, bibliotheek 

en knutselen aan de orde komen). Binnenkort  
beginnen we bij de start van een nieuw thema van  
de vroeg-voorschoolse-educatie Piramide niet 
alleen meer met de introductie, waarbij de ouders 
aanwezig zullen zijn voor de fun, maar krijgen zij zelf 
een les. Wat kun je met je kind thuis doen in het 
kader van dit thema? 

Ouderdeelname is een proces
Ouders kiezen een school voor hun kind, maar zelf 
binnen stappen, meedenken, meedoen, is voor velen 
vaak niet vanzelfsprekend. Het is een proces, waar 
meerdere partijen bij betrokken zijn. Daar moet  
men zich bewust van worden. Je kunt als school niet 
alleen gewenste resultaten boeken, je hebt de 
ouders er bij nodig. We organiseren bijeenkomsten 
voor ouders met thema’s zoals: leerplicht, toetsen, 
veiligheid op school, in de wijk en thuis, we nodigen 
gastsprekers uit: de wijkagent, schooltandarts, 
schoolarts, leerplichtambtenaar, enz. Op de één of 
andere manier bereik je ze niet allemaal. Vaak zijn 
het steeds dezelfde ouders die komen. Toch blijf ik 
van mening dat je moet volhouden. Als je de teugels 
laat vieren ben je ze kwijt en dat is jammer.  
Die ervaring deed ik op, toen ik langdurig afwezig 
ben geweest door ziekte. Tegenwoordig werk ik 
samen met een collega, die net zo gedreven is als ik 
ben, in mijn werkzaamheden met ouders. We gaan 
ook met scholen in de omgeving in gesprek en kijken 
of we activiteiten kunnen bundelen. Als ouders op 
rapport- of 10 minuutgesprekjes komen, worden ze 
opgewacht bij de deur. Het zijn vaak de kleine dingen 

Mirjam Valkenhoff: oudercoördinator 

“Ouders moeten weten wat ze mogen verwachten  
van de school”4
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die het hem doen. Een kleine attentie voor de  
ouders die je altijd te hulp schieten bij feesten en 
activiteiten. Als je met ouders in gesprek bent is het 
belangrijk van hen te horen wat zij verwachten van 
een school, wat zij zoeken. Daar moet je ze toe 
‘uitlokken’, niet zelf een antwoord creëren.  
Juist zo zie je enthousiasme bij ouders ontstaan en 
de kunst is om dat enthousiasme vast te houden en 
er creatief mee om te gaan. 

NAWOORD PORTRETTENGALERIJ
We moeten met elkaar trots zijn op alles wat er in onze scholen gebeurt om er voor kinderen te zijn!  
Er is veel passie, enthousiasme en werkplezier, terwijl we soms tegen de stroom in moeten roeien.   
En er zijn veel scholen die ‘de weg naar het onderwijs van morgen’ al zijn ingeslagen: 1 augustus 2014 
nadert met rasse schreden. Onze kinderen hebben recht op onderwijs dat hen op het lijf geschreven is. 
Daar zijn we met elkaar hard op weg naar toe. Succes daarbij!
Met dank aan Jos van Zutphen, Martijn van de Aarssen, Dorothé Busscher en Mirjam Valkenhoff. 

Spijtig genoeg moet bij de stichting waar onze  
school onder valt, al het onderwijsondersteunend 
personeel binnen een paar jaar afvloeien.  
Dat betekent dat al de werkzaamheden, waaronder 
die van ouder-coördinator die ik nu vervul en waar  
ik uren voor vrij geroosterd wordt, extra werkzaam-
heden worden voor de groepsleerkracht ……  
Ik betwijfel of dat haalbaar is en hoop niet dat alles 
wat er in de loop der jaren opgebouwd is, verloren 
zal gaan.
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Succesvol overstappen  
van speciaal naar regulier 
onderwijs

MAARTJE REITSMA EN ALEID SCHIPPER

Veel leraren vragen zich af of met de komst 
van Passend onderwijs nu alle scholen  
voor speciaal onderwijs leeg-stromen.  
Het schrikbeeld is de bus vol met leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften die op  
1 augustus 2014 voor de reguliere school stopt. 

Van ‘verwijzing, terugplaatsing en doorplaatsing’ naar ‘overstappen’
De wet spreekt over verwijzing, terugplaatsing en doorplaatsing. Uitgangspunt bij dat alles is een 
optimale match tussen onderwijsbehoeften van de leerling en de onderwijssetting. Uit onderzoek van 
KPC Groep (www.SpeciaalGewoon.nl) blijkt dat het de leerling is die het moet doen; de omgeving is onder-
steunend aan het proces van de leerling. Om die reden en om de leerling meer recht te doen, spreken 
we in alle situaties liever over (tijdelijk) ‘overstappen’. Overstappen doe jezelf. Overstappen heeft 
daarmee een andere lading dan teruggeplaatst, verwezen of doorgeplaatst worden (wat je overkomt). 

Een beeld dat zeker geen reëel beeld is. Wel zal er steeds beter gekeken worden naar de 
onderwijsbehoeften van een leerling en welke onderwijssetting daar (tijdelijk) het beste  
bij past. Passend onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met  
de ontwikkelingen van de leerling voorop staat. Bij de verwijzing naar speciaal onderwijs 
verplicht de wet dan ook om van meet af aan te kijken wanneer de leerling weer ‘terug’ kan 
naar het regulier onderwijs. Want je gaat weer terug, tenzij….

Wat weten we eigenlijk over het overstappen van 
leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs? 
Komt dat vaak voor? 

De kans dat je als basisschool te maken krijgt met 
een overstapper is erg klein. Zo’n 12% van de 
bassischolen had het afgelopen jaar één of twee 
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Fase Inhoud 

fase 0 of fase 6 De rol van het samenwerkingsverband: gezamenlijke visie, afspraken en facilitering.
fase 1 Oriëntatie op overstappen. De leerling volledig in beeld brengen.  

Wat heeft hij nodig, welke setting past daarbij?
fase 2 Zoeken naar een school die passend is bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
fase 3 De overstap voorbereiden, zowel op leerlingniveau, als op groeps- en schoolniveau
fase 4 De start op de nieuwe school; een optimale introductie.
fase 5 De voortgang op de nieuwe school. Monitoring, evaluatie, en eventueel bijstellen  

van activiteiten. 

Voor een succesvolle overstap zijn kritieke succes-
factoren gevonden, die eveneens beschreven zijn  
in de handreiking. Het gaat om factoren van de 
leerling zelf en het gezin waarin hij opgroeit.  
Maar ook om houdingen, opvattingen en werkwijze 
van het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs  

en het samenwerkingsverband. En niet te vergeten 
de relaties tussen leerling en de school, tussen 
ouders en de school en de relaties tussen de 
scholen onderling. Geen enkele factor is doorslag-
gevend. Het gaat om het samenspel en de stapeling 
van factoren die het succes bepalen.

 
Rick
Rick zit in groep 5 van het speciaal onderwijs. Vanaf het medisch kinderdagverblijf is hij rechtstreeks 
daar naartoe gegaan. Hij heeft de diagnose PPD-NOS en ADHD.
In groep 4 rijzen bij de leraar en de orthopedagoog de eerste vragen of speciaal onderwijs nog wel de 
best passende plaats is voor Rick. Hij valt niet zo op in de klas. Doet rustig zijn werk, laat zich niet 
afleiden door andere kinderen. Rick is sociaal met andere kinderen, maar heeft weinig echte sociale 
contacten. Hij is ook een kwetsbaar kind. Hij komt niet zo voor zichzelf op en kan daardoor makkelijk 
‘vergeten worden’. Rick trekt zich terug als het niet goed gaat en hij raakt in paniek als het niet zo gaat 
als hij verwacht heeft. Dan wordt hij verdrietig.

overstappers op school. In het voortgezet onderwijs 
hebben beduidend meer scholen hiermee te maken 
(tussen de 43% en 78%, afhankelijk van de school-
soort) maar dan nog gaat het om kleine aantallen. 
Wel worden de meeste overstappen als heel 
succesvol ervaren (Reitsma et al., 2013).

Onder een succesvolle overstap naar het reguliere 
onderwijs worden in de praktijk verschillende dingen 
verstaan. ‘Succesvol’ wordt meestal in verband 
gebracht met een succesvolle schoolcarrière in het 
regulier onderwijs. Maar het kan ook betrekking 
hebben op het welbevinden van de leerling, de 
vrienden die hij heeft op school en de positieve 
sociaal- emotionele ontwikkeling die de overstapper 

(en/of zijn groepsgenoten) doormaakt (Reitsma & 
Schipper, 2013). 

Er komt heel wat bij kijken om een overstap 
succesvol te laten verlopen. De letterlijke overstap 
is zo gemaakt. De voorbereidingen vragen echter 
een zorgvuldig proces, waarbij de betrokken 
scholen, de ouders en de leerling samen onderzoe-
ken wat er nodig is (Inspectie van het Onderwijs, 
2013; Reitsma & Schipper, 2013).
Om het proces wat inzichtelijker te maken is er een 
handreiking gemaakt voor ouders en scholen. De 
handreiking deelt het overstapproces op in 6 fasen. 
Elke fase is van belang en vraagt nadrukkelijk om 
gezamenlijke afwegingen (Reitsma & Schipper, 2013).
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De ontwikkelingskansen van Rick liggen met name op het sociale en emotionele vlak. Een omgeving 
waarin hij meer kan leren van andere kinderen op sociaal en emotioneel gebied zou stimulerend kunnen 
zijn.
In eerste instantie zijn de ouders van Rick niet gecharmeerd van het idee om over te stappen naar een 
reguliere school. In groep 5 wordt het idee nog eens aangekaart. Toch besluiten de ouders en de school 
samen om in ieder geval Rick goed in kaart te brengen. Wat zien we in de klas, op het schoolplein, in de 
gang, in de bus naar huis, thuis, op de sport? Heeft Rick de zeer strakke structuur nodig van het speciaal 
onderwijs, of heeft hij genoeg houvast aan bijvoorbeeld de volwassene die naast hem staat? Iedereen 
wordt betrokken in het onderzoek. Ook komt een ambulant begeleider meekijken in de groep. Ziet hij als 
relatieve buitenstaander hetzelfde? En hoe schat hij de kansen in voor Rick in het regulier onderwijs?
Door samen te onderzoeken wordt het iedereen duidelijk dat Rick ontwikkelingsmogelijkheden heeft die 
buiten het speciaal onderwijs liggen. Met onderwijsbehoeften en handelingsadviezen in de hand start  
de zoektocht naar een reguliere basisschool die kan voldoen aan de vraag van Rick.
Logischerwijs wordt er eerst gekeken op de school waar Rick’s zusje zit. De school is gewend om 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op te nemen. Groep 5 lijkt qua samenstelling minder 
geschikt. Het is de vraag of hij over moet stappen naar een volgend leerjaar, of dat het verstandiger is 
om Rick het jaar nog een keer over te laten doen. Dan hoeft hij qua leerstof niet op zijn tenen te lopen en 
heeft hij meer energie om zich te richten op zijn groepsgenoten.
De rugzakbegeleidster van de basisschool gaat kijken op de school van Rick. Ze observeert Rick, de wijze 
waarop het speciaal onderwijs is ingericht en wisselt ervaringen uit met de leraar van Rick.
Gezamenlijk wordt er besloten dat Rick horizontaal kan overstappen, waardoor hij groep 5 nog een jaar 
overdoet. De voorbereidingen voor de overstap worden op zowel de speciale- als ook op de reguliere 
school in gang gezet. Rick wordt voorbereid op zijn overstap. Hij gaat kijken op zijn nieuwe school en 
maakt kennis met zijn juf en de groep. Hij neemt afscheid van zijn oude groep. In de vakantie gaat zijn 
moeder met hem de weg naar school oefenen en vertelt hem bijvoorbeeld over hoe de kinderen de 
school binnen gaan. Ze gaan hier niet in vaste volgorde een voor een naar binnen. 

Na de zomervakantie start Rick op zijn nieuwe school. Zijn juf wordt ondersteund door de rugzak- 
begeleidster die twee keer in de week een half uurtje samen met Rick kan werken aan bepaalde vraag- 
stukken. De ambulant begeleider komt met regelmaat observeren en ondersteunt de juf en de rugzak-
begeleidster. Ze werken in elkaars verlengde en vragen zich steeds af: ‘Wat laat Rick zien en wat zegt 
zijn gedrag over ons handelen?’ Zijn moeder is belangrijk in het proces en wordt volledig betrokken in 
het interpreteren van Rick’s gedrag en het vinden van de juiste begeleiding thuis en op school.  
Ook Rick zelf heeft een rol. Met regelmaat wordt aan hem gevraagd wat hij nodig heeft.

De overstap wordt een enorm succes. Rick ontwikkelt zich positief. Hij heeft meer sociale contacten  
en staat sterker in zijn schoenen. Hij gaat zich, zoals zijn moeder zegt, ‘regulierder gedragen’.  
De individuele aanpassingen die de juf bedenkt blijken op sommige momenten voor alle kinderen 
gunstig te zijn. Zo veranderde bijvoorbeeld de drukke start van de dag in een rustig begin nu inmiddels 
de hele groep een boek pakt bij binnenkomst en gaat lezen.

Doordat overstappen van speciaal naar regulier 
onderwijs nog niet veel voorkomt hebben we met 
elkaar nog weinig kennis opgebouwd. In het 
onderwijsveld komen we hierdoor veel (voor)
oordelen tegen. Die oordelen gaan dan over 
kinderen, ouders, speciaal onderwijs, regulier 

onderwijs, leraren et cetera die niet in staat zijn 
om… We denken vanuit een ‘niet kunnen’ en ‘niet 
willen’ en vanuit tegenstellingen:  “wij versus zij”. 
Het onderzoek van SpeciaalGewoon laat zien dat alle 
betrokkenen in het proces een bijdrage leveren en 
dat juist de relatie tussen alle betrokkenen cruciaal 
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is. Samen leren en onderzoeken, in plaats van op 
voorhand alles weten, is het devies. Een open 
houding is daarvoor essentieel. 
Het onderzoek laat ook zien dat de kinderen die 
succesvol overstappen beter in hun vel zitten in 
vergelijking met kinderen in het speciaal onderwijs. 
Dit lijkt in lijn te zijn met de uitkomsten van Cool 
Speciaal, waaruit blijkt dat kinderen in het cluster 4 
onderwijs zichzelf minder hoog scoren op ‘wel- 
bevinden met hun medeleerlingen’ in vergelijking 
met zorgleerlingen in het regulier onderwijs  
(Ledoux et al., 2012). Een van de kinderen uit 
SpeciaalGewoon verwoordt het als volgt: “Ik ben wel 
speciaal, maar ik wil niet speciaal speciaal zijn. 
Daarom wil ik regulier”, 

De auteurs zijn als onderzoeker en adviseur 
verbonden aan KPC Groep. Gedurende twee jaar 
hebben ze in opdracht van OCW praktijkgericht 
onderzoek verricht naar terugplaatsing van leer-
lingen van speciaal onderwijs (cluster 4) naar 
regulier onderwijs. De onderzoeksresultaten en de 
handreiking zijn gratis te downloaden op  
www.speciaalgewoon.nl. 

Meebouwen aan kennis over ‘overstappen’?  
We starten binnenkort met kennisdeling in een 
kennisnetwerk, zowel fysiek als digitaal. Wil je op de 
hoogte gehouden worden? Stuur een mail naar  
Aleid (a.schipper@kpcgroep) of  
Maartje (m.reitsma@kpcgroep.nl)
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Een passende plaats voor  
iedere leerling op het  
Deltion College

KERSTIN DE BEER

Het Deltion College in Zwolle staat bekend als een ROC met veel persoonlijke  

aandacht en maatwerk voor ieder individu. In het denken over Passend Onderwijs is  

het accent verschoven van het creëren van een goede zorgstructuur naar de rol, taken, 

kennis en kunde van de leraar voor de klas. We spreken met Renske Venhuizen  

(directeur studentenzaken) en Gusta van der Zanden (sectordirecteur gezondheidszorg, 

welzijn en sport). Op zoek naar positieve verhalen uit de praktijk van het MBO.

Passend onderwijs in het mbo
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De projectgroep Passend Onderwijs van het 
Deltion College is in 2011 gestart met de 

voorbereidingen op Passend Onderwijs. Zijn er alle 
eerste positieve ervaringen zichtbaar? De project-
groep adviseert in haar beleidskaders en uitgangs-
punten om het Passend Onderwijs te benaderen 
zoals bedoeld door de wetgever: Een passende 
plaats voor iedere leerling. Een jaar geleden heeft 
de projectgroep een adviesnota gepresenteerd 
waarin zij ambiëren dat op Deltion de kwaliteit  
van het onderwijs op een hoog niveau staat en 
waarbij een integrale benadering centraal staat.  
Het begrip ‘passend onderwijzen’ wordt  
geïntroduceerd.

Het accent ligt op de rol, taak, kennis en kunde van de 
leraar. Op welke manier krijgt Deltion het voor elkaar 
om Passend Onderwijs, of in jullie woorden ‘passend 
onderwijzen’, van onderaf betekenis te laten krijgen?

Deltion gaat daarbij uit van de visie dat Passend 
Onderwijs voor een heel belangrijk deel plaatsvindt 
in de klas. Dat betekent dat de leraar, die in veel 
gevallen ook studieloopbaanbegeleider is, in de 
manier waarop hij omgaat met diversiteit de 
kwaliteit van passend onderwijzen bepaalt.  
Dat betekent voor ons dat er heel nabij de teams 
mensen moeten zijn die leraren meenemen in die 
kwaliteitsverbetering. Dus kun je de keuze maken  
of alle teams geschoold moeten worden of eerst 
inzetten op een kleine groep. Deltion heeft gekozen 
voor het laatste, omdat zij het niet reëel achten  
in één keer professionalisering in te zetten bij de 
ongeveer 800 leraren, die werkzaam zijn binnen de 
organisatie. Elke opleiding beschikt over een team 
en een teamdeskundige. De teamdeskundige maakt 
deel uit van  de zogenaamde 1e lijnsbegeleiding.  
Er zijn nu bijna 45 teamdeskundigen opgeleid  
en er volgen er meer.
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Deltion legt de verantwoording bij alle 
betrokkenen en vindt het een uitdaging om 
hiermee om te gaan. 
 

De teamdeskundigen zijn mensen met veel ervaring, 
die ook in staat zijn te coachen met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering en professionalisering.  
Dit traject, de leergang Passend Onderwijs, is begin 
2013 gestart in samenwerking met  Hogeschool 
Windesheim. De eerste leergangen zijn afgerond, 
een derde loopt nu, een vierde en wellicht vijfde 
volgen. De bedoeling is dat alle teams gaan 
beschikken over een teamdeskundige die getraind  
is in het oplossingsgericht coachen van een collega 
of student. Daarbij is veel aandacht voor de rol van 
de deskundige en tot wie deze zich verhoudt.  
De teamdeskundige neemt de problematiek niet 
over, maar stelt door deze vorm van coaching de 
leraar in staat in zijn klas goed gedifferentieerd les 
te geven en de student beter op te vangen.  
Het is heel belangrijk dat de teamdeskundige  
geen superbegeleider wordt voor studenten met 
problemen. Daarmee creëer je een afhankelijkheid 
van een of twee mensen. Deltion legt de verantwoor-
ding bij alle betrokkenen en vindt het een uitdaging 
om hiermee om te gaan. Dit komt mede voort uit  
het feit dat 20 tot 25 procent van de studenten extra 
ondersteuning nodig heeft in welke vorm dan ook  
en dat dus iedereen hiermee te maken heeft/krijgt 
op school. Vanaf 2014 zullen er dan ook trajecten 
voor andere groepen leraren van start gaan.
 
Een voorbeeld hiervan is een leergang klassen-
management; hoe organiseer ik mijn lessen, hoe  
sta ik voor de groep, hoe houd ik orde of maak ik 
differentiatie mogelijk? Hier is al veel belangstelling 
voor. Daarnaast kan de teamdeskundige de leraar 
ondersteunen in zijn rol van studieloopbaan- 
begeleider. Bijvoorbeeld door een vraag te stellen 
over de effectiviteit van zijn gesprekken en het 
inschakelen van de 2e lijn, het Studenten Succes 
Centrum (SSC). Mogelijk ligt hier ook een onder-
steuningsvraag en kan de teamdeskundige ook 
hierin fungeren als critical friend. Het SSC biedt de 
mogelijkheid speciale loopbaanadviseurs in te 
zetten, die als intermediair fungeren tussen de 
opleidingsteams en het SSC. Zij helpen de vragen 

van de leraar te vertalen naar concrete oplossingen 
en schakelen andere partijen in, zoals schoolmaat-
schappelijk werk, wanneer dat nodig is. Zo kan en 
mag een leraar ook gewoon leraar blijven i.p.v. 
hulpverlener en blijft de relatie leraar – student in 
balans. Bij structurele vragen kan tevens de eigen 
Deltion-academie ingeschakeld worden. 

In de adviesnota wordt gesproken over verschil-
lende vormen van professionalisering: individueel, 
per team, intervisie, peer tot peer trajecten en 
coaching on the job. Kunnen jullie vertellen wat  
er al is gebeurd en wat de ervaringen zijn?

Een paar jaar geleden is Deltion begonnen met een 
pilot peer-mentoring, waarbij studenten elkaar 
ondersteunen. Ondertussen hebben honderden 
koppelingen plaatsgevonden. Binnen een aantal 
teams van de school valt dit nu onder de normale 
vormen van begeleiding. Dit werkt aan twee kanten 
positief. Zowel de peermentor als de peer-mentee 
leren er zelf heel veel van. Je ziet dat peermentoren 
vaak een heel andere taal spreken dan leraren en 
dat zij hun mentees veel directer aanspreken waar 
het op staat. Daarnaast ervaren peermentees bij  
hun mentor geen drempel bij het delen van hun 
ervaringen en het vertellen van hun problemen. 
 
Hieruit spreekt een relatie van vertrouwen die veel 
meer mogelijkheden biedt en waar we veel mee 
kunnen bereiken. Het leidt geregeld tot mooie 
veranderingsprocessen, zowel bij de peermentor  
als de peermentee. Deltion ziet voor de toekomst 
veel kansen. Een aantal peermentoren wordt ook 
opgeleid als mediator, zodat zij ook weten hoe te 
handelen bij conflicten. Overigens vraagt peer- 
mentoring een goede back-up van een professionele 
supervisor, ook om de grenzen te bewaken van wat 
tussen de peermentor en de peermentee gedeeld 
wordt.. Een andere vorm van peercoaching die wordt 
ingezet is de begeleiding door studenten onderwijs-
assistent aan studenten die moeite hebben met  
taal en/of rekenen. Zij helpen medestudenten een 
bepaald niveau van lezen en rekenen te halen. 
 

Het Studenten SuccesCentrum gaat op zoek 
naar de juiste match.
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Daarnaast heeft Deltion het project ‘Coach4More’. 
Hierbij zijn externe coaches betrokken die willen 
investeren in jongeren. Jongeren kunnen vaak zelf 
bepalen of zij een peermentor willen of een externe 
coach. Het SSC gaat op zoek naar de juiste match. 
Het Deltion  heeft een netwerk van coaches, die 
veelal werkzaam zijn in het bedrijfsleven of als 
zelfstandige en die zich vrijwillig in willen zetten 
voor studenten van Deltion. Er zijn ook bedrijven in 
de regio die dit initiatief actief ondersteunen door 
hun werknemers te stimuleren. De projectgroep  
ziet hier ook zeker kansen als het aankomt op 
‘passend onderwijzen’. Het maakt het mogelijk  
om nauw aan te sluiten bij wat de jongere nodig 
heeft. De school heeft ondertussen een scala  
aan mogelijkheden om daarop  te finetunen. 
Naast bovenstaande coaching op vrijwillige basis, 
heeft Deltion ook intensieve samenwerking met 
organisaties die op professionele basis begeleiding 
bieden, zoals  maatschappelijk werk. Zij bieden  
ons schoolmaatschappelijk werkers die intensieve 
contacten onderhouden met organisaties in de 
zogenaamde 3e lijn, zoals de GGZ, de jeugdhulp-
verlening, etc. Het opleidingsteam signaleert het 
probleem en zet vaak de eerste stappen, waarna 
een warme overdracht plaatsvindt plaats naar 
partijen die op dat specifieke gebied verstand van 
zaken hebben. Dit heeft ook alles met Passend 
Onderwijs te maken; de verantwoordelijkheid ligt 
primair bij het onderwijs, maar we moeten niet de 
neiging hebben alles zelf op te lossen.  
Dat kunnen we niet!

Is het naast bovenstaande professionalisering 
nodig om scholing te bieden aan leraren  
en/of studenten op het gebied van sociale 
vaardigheden en gedrag?

Het Deltion heeft een eigen academie, de Deltion 
Academie. Deze onderzoekt, samen met de teams 
en het SSC welke vragen er liggen op het gebied van 
scholing. Jaarlijks worden er trainingen aangeboden 
met betrekking tot het om gaan met ‘lastig’ gedrag, 
waarbij de individuele leervraag voorop staat.  
De verwachting is dat hier de komende tijd een  
extra aanbod nodig is, omdat de vraag hiernaar 
groter wordt. De aandacht voor de komst van 
Passend Onderwijs lijkt hieraan ten grondslag te 
liggen. Terwijl er in wezen voor het mbo niet veel  

zal veranderen, omdat het mbo eigenlijk altijd al 
Passend Onderwijs is geweest. Het mbo kent geen 
speciaal onderwijs, dus deze hele groep studenten 
hebben we al jaren in huis.

 
 
Het mbo leidt echt op tot een beroep.

 
 
Toch zien we die bewustwording als heel positief, 
omdat  mensen beter willen leren om te gaan  
met  verschillen. Daarbij dient de Wet Gelijke 
Behandeling voor ons natuurlijk als belangrijk. 
Iedere jongere die binnenkomt heeft dezelfde 
rechten, ongeacht zijn ziekte of handicap.  

Gusta van der Zanden is sectordirecteur gezondheids-
zorg, welzijn en sport. Renske Venhuizen is, directeur 
studentenzaken
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En dat is soms best lastig omdat je binnen het mbo 
nadrukkelijk te maken hebt met de beroeps- 
component. Iemand met kleurenblindheid bijvoor-
beeld zal in de elektrotechniek als monteur niet 
kunnen werken. Daar moeten we als school heel 
transparant in zijn, zonder onnodige drempels op  
te werpen. Het mbo leidt echt op tot een beroep en 
met die ogen wordt ook al gekeken bij de intake.  
Het zijn jongeren, ze ontwikkelen zich en daar 
komen, soms verrassend genoeg, heel mooie dingen 
uit. Een voorbeeld is een doof meisje, dat opgeleid  
is voor de kinderopvang en nu werkzaam is op een 
kinderdagverblijf voor dove en slechthorende 
kinderen. Van tevoren is daarbij wel aangetekend 
dat de verwachting is dat een regulier kinderdag-
verblijf haar niet op zou nemen.
Voor het onderwijs op niveau 1 (per 1 augustus 
entreeonderwijs) wordt als ondersteuning Positive 
Behavior Support (PBS) ingezet. Op dit niveau, voor 
jongeren zonder diploma waarbij in veel gevallen 
een problematiek zichtbaar is, denkt Deltion 
‘passend onderwijzen’ in te zetten met behulp van 
de pedagogisch didactische combinatie van PBS in 
dit onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief.

Deltion staat voor een integrale benadering, 
waarbij het niet alleen gaat om de studenten met 
een handicap of beperking, maar ook om andere 
(risico)studenten. Kunnen jullie iets vertellen over 
de zorg in de keten en de communicatie met 
ouders in deze levensfase, waarin nog meer 
zelfstandigheid wordt verwacht van studenten  
dan in het voortgezet onderwijs?

In principe hebben alle aankomend studenten een 
intake, die de deelopleidingen zelf organiseren en 
vormgeven. In ieder geval is er altijd een individueel 
gesprek voorafgaand aan de start van de opleiding, 
waarin studenten aan kunnen geven of er wel of 
geen aandachtspunten zijn. Voor leerlingen die 
instromen op niveau 1 of waarvan bekend is dat zij 
een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben of de 
VO-school heeft in de warme overdracht aangeeft 
dat zorg nodig is, is er altijd een intake gericht op 
begeleiding waarbij het SSC betrokken wordt.  
Op basis van de gegevens uit de intake worden er 
handelingsgerichte adviezen gegeven aan de keten; 
student, ouders en opleiding en zo nodig andere 
betrokkenen. Deltion vindt het dus belangrijk om 

ouders al vanaf het begin van de opleiding, tijdens de 
intake, te betrekken. Of dit mogelijk is hangt af van 
ouders en studenten. Zij kunnen beiden aangeven  
dit wel of niet te wensen. Dit is soms best lastig wan-
neer je ziet dat een student de ouders wel nodig 
heeft. De jongere heeft hierin meestal de beslis-
sende stem. Het belang dat Deltion hecht aan ouders 
wordt ook duidelijk door de medewerking aan een 
experimenteel onderzoek samen met het CPB om te 
kijken op welke manier de rol van ouders vergroot 
kan worden en wat de meerwaarde hiervan kan zijn. 
 

Er worden handelingsgerichte adviezen gegeven 
aan de keten… dus aan student, ouders en 
opleiding en zo nodig andere betrokkenen.

 

Deltion College heeft in de loop der jaren een goede 
naam opgebouwd. Er is een grote toestroom van 
studenten die vragen om ‘passend onderwijzen’. 
Deze toestroom komt uit een grotere regio dan die 
dit ROC eigenlijk bedient. Op zich is dit positief, maar 
er is ook zorg wanneer in de toekomst de gelden 
herverdeeld gaan worden. Hier ligt ook een uitda-
ging om ‘passend onderwijzen’ zo vorm te geven dat 
het ingebed is in het totale onderwijs op Deltion.  
De kracht van de leraar en de mogelijkheden van de 
jongeren staan centraal en dienen als uitgangspunt 
voor de visie en het beleid gericht op ‘passend 
onderwijzen’.
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Samenwerkingsverband RIBA: geen onnodige bureaucratie

Handelingsgericht Integraal 
Arrangeren (HIA)

EMIEL DE JAGER

Te vaak zien wij dat betrokkenen bij een kind, waar zorgen over zijn, het gevoel  

hebben dat zij alleen staan met hun bekommernissen; ouders voelen zich niet serieus 

genomen door de school, de rek is er uit bij de leerkracht, de intern begeleider heeft 

geen middelen meer voor handen om kind en collega te steunen. Partijen komen  

in dit soort situaties maar al te snel tegenover elkaar te staan en een conflict is  

geboren. En daarmee verdwijnt ook het perspectief op een oplossing voor de ouders, 

de leerkracht en het kind. Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) is een  

effectief middel gebleken om een vastgelopen situatie, om welke reden dan ook,  

weer vlot te trekken.

Perspectief ontwikkelen
Uiteraard zal elke leerkracht en elke basisschool 
haar uiterste best doen om een kind die ondersteu-
ning te bieden die het nodig heeft. Leerkrachten en 
teams blijken in de praktijk bijzonder vindingrijk in 

 
In het samenwerkingsverband Ridderkerk-Barendrecht-Albrandswaard (WSNS RiBA) zoekt men, net als 
in zoveel andere samenwerkingsverbanden, naar een antwoord op situaties waarin men lijkt vast te lopen 
in de zorg(plicht) voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Vorig cursusjaar is onder bege-
leiding van NTO-Effekt, een organisatie voor schoolontwikkeling, in het samenwerkingsverband gestart 
met het ontwikkelen van het Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA). Nu, meer dan een jaar verder, 
kan men constateren dat HIA in bijna alle gevallen een mogelijkheid biedt om schijnbaar vastgelopen 
trajecten weer vlot te trekken. Maar HIA is nog meer. HIA is een uitstekende systematiek om Passend 
Onderwijs handen en voeten te geven.

het zoeken naar oplossingen voor dagelijkse 
uitdagingen in de praktijk. Maar soms is die 
creativiteit uitgeput, zijn er talloze gesprekken 
gevoerd met ouders, onderzoekers, school maat-
schappelijk werkenden, jeugdzorg, noem maar op. 
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Als al deze afzonderlijke initiatieven niet tot een 
bevredigende oplossing leiden, ontstaat de span-
nende vraag: hoe moeten we verder met dit kind op 
onze school? In een HIA-gesprek gaan we op zoek 
naar een nieuw perspectief voor dit kind, deze 

leerkracht, deze school en deze ouders. We maken 
tijd, zo’n twee uur, om met elkaar in gesprek te gaan 
over het kind. Het doel is met elkaar perspectief te 
ontwikkelen voor een kind en dit concreet vorm te 
geven in een arrangement.

 
Praktijkvoorbeeld: Sanne*
Sanne is een groep 6 leerling van een veerkrachtige en betrokken basisschool. Jarenlang lukt het de school om 
Sanne te ondersteunen bij haar moeite om te leren lezen en haar werk te organiseren. Maar Sanne zit steeds 
slechter in haar vel, vindt de motivatie niet meer voor haar werk en wordt opstandig en boos. Thuis is zij vooral 
verdrietig. Tenslotte wordt een beschikking voor het sbo afgegeven. Er lijkt geen perspectief meer in de basis-
school.
Toch wordt een HIA-gesprek georganiseerd; met een verrassende uitkomst tot gevolg. Er wordt een ambu-
lante begeleider van het SWV ingeroepen. De (lees)behandelaar van Sanne komt naar de school. Ouders krijgen 
opvoedondersteuning via het CJG. In nauw overleg met ouders, leerkracht en behandelaar wordt het plan uit-
gerold. En het werkt! Sanne worstelt nog steeds met het leren lezen, maar kan nu haar werk beter organiseren 
en kan door pre-teaching beter mee in de klas. Het schoolplezier is terug. De thuissituatie klaart op. Sanne 
leert weer met plezier. 

Samen verantwoordelijk; één kind één plan
In een HIA-gesprek zit je met alle betrokken partijen 
tegelijkertijd om de tafel. Cruciaal daarbij is de 
deelname van de ouders en de leerkracht van het 
kind. Daarnaast spelen eventueel onderzoekers, 
gedragsdeskundigen, de logopedist én minstens één 
collega die namens de plaatselijke CJG, een rol in 

het gesprek. De samenstelling van de groep varieert 
dus per gesprek en is afhankelijk van wie bij een 
kind betrokken zijn. Het HIA-gesprek wordt geleid 
door de (onpartijdige) trajectbegeleider die de 
gesprekspartners op basis van een handelingsge-
richte en oplossingsgerichte systematiek, naar 
nieuw perspectief voert.

 
Praktijkvoorbeeld: Aïsha*
Aïsha is pas drie jaar als ouders bij het samenwerkingsverband aankloppen. Aïsha wordt behandeld in het  
revalidatiecentrum en kampt met een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand op het gebied van spreken, com-
municatie, begrijpen en motoriek. Het multi-disciplinair team van het revalidatiecentrum denkt aan plaatsing 
op een sbo-kleutergroep. De sbo-school vraagt om een HIA-gesprek. Met ouders, de toekomstige leerkracht 
van het sbo en het samenwerkingsverband wordt in dat gesprek besloten tot plaatsing. Aïsha wordt geplaatst 
in de kleutergroep met een ‘rugzak’ (lgf). Het revalidatiecentrum zal ondersteuning bieden. Het samenwer-
kingsverband voorziet in ambulante kind-begeleiding in de eerste maanden van de plaatsing; zij gaat met Aïsha 
oefenen haar weg te vinden in de klas, verder helpen in de communicatie en contact te maken met klasgenoten. 
Aïsha is net vier geworden en gaat in januari echt naar school.

Kindgericht arrangeren
Het doel van elk gesprek is het samen ontwikkelen 
van een uniek ‘arrangement’ voor dit kind, deze 
ouders en deze leerkracht. Het is van het aller-
grootste belang dat alle deelnemende partijen aan 

het gesprek zich kunnen vinden in het arrangement. 
De trajectbegeleider heeft namens het samenwer-
kingsverband het mandaat om mensen of gereed-
schappen toe te wijzen aan de school (NB: geen 
geld, wel natura). 
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De rol van de leerkracht
Samen met ouders wordt de leerkracht beschouwd 
als de grote deskundige van het kind; zonder de 
leerkracht wordt geen HIA-gesprek gevoerd. 
Bovendien is de afspraak dat het gesprek tijdens 
lestijd plaatsvindt en dat de leerkracht wordt 
vervangen. Aan het begin van het HIA-gesprek wordt 
naast het kind en de ouders, nadrukkelijk aan de 
leerkracht gevraagd wat de ‘puzzel’ is voor de juf/
meester van het kind. En aan het einde van het 
gesprek formuleren we een antwoord op de vraag 
die door de leerkracht is gesteld. Tussentijds 
besteden we ruim aandacht aan de situatie in de 
klas; wat werkt en wat werkt niet.

 
HIA gesprek met het s(b)o
Het is uiteraard denkbaar dat er geen perspectief 
meer ontwikkeld kan worden in de basisschool zelf, 
maar wel in het s(b)o. Ook vertegenwoordigers van 
deze scholen worden betrokken in, eventueel een 
tweede, HIA-gesprek. In dat gesprek wordt de vraag 
aan de speciale school gesteld of daar wel de 
ondersteuning geboden kan worden die het kind 
nodig heeft. Als dat het geval is, dan kan een kind 
worden overgeplaatst naar een s(b)o. In Passend 
Onderwijs terminologie: tijdens dit (tweede) HIA-
gesprek wordt de toelaatbaarheid getoetst en de 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. En dat 
zónder tussenkomst van een beoordelingscommissie!

 
Praktijkvoorbeeld: Sjaak*
Het kan ook andersom: Sjaak is een groep 5 leerling van een school voor ESM, cluster 2. Hij voelt zich daar niet 
gelukkig, ondanks dat hij hier duidelijk op zijn plaats zit. Ouders benaderen een basisschool in de buurt voor 
terugplaatsing van Sjaak. Vanzelfsprekend is er twijfel of de school Sjaak kan bieden wat hij nodig heeft.
In het HIA gesprek met ouders, basisschool en cluster 2 collega’s spreken we een proefperiode van drie 
maanden af. De school krijgt ambulante begeleiding vanuit cluster 2. Maar daarnaast krijgt Sjaak gedurende 
enkele uren per week ondersteuning van een ambulant begeleider(AB’er) van het samenwerkingsverband. Juf 
en AB’ers werken nauw samen. Sjaak bloeit op. Hij ontwikkelt vriendschappen en gaat elke dag stralend naar 
school. Vanzelfsprekend zijn zijn leermoeilijkheden niet over. Maar Sjaak boeit het niet. Sjaak is nu een 
rugzakleerling van een basisschool in Ridderkerk.
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De eenvoud van HIA
De bureaucratie rond het HIA-gesprek is minimaal. 
Uiteraard wordt er van uitgegaan dat alle deelne-
mers vanuit hun eigen expertise het kind volledig in 
beeld hebben. Maar anders dan wij gewend zijn 
wordt niet meer gevraagd om een onderwijskundig 
rapport en uitvoerige documentatie en bewijslast. In 
gesprek met elkaar ontwikkelen wij ‘inzicht’, 
‘overzicht’ en ‘uitzicht’ voor een kind, ouders en de 
leerkracht. Tijdens het gesprek schrijft de intern 
begeleider, zichtbaar voor iedereen, de bevindingen 
die wij delen op. Na het gesprek worden deze 
aantekeningen letterlijk overgenomen in een traject-
document. Het trajectdocument is hiermee een 
neerslag van het met elkaar ontwikkelde verklarend 
beeld, maar belangrijker nog, het overeengekomen 
arrangement. Dat is voldoende. 
De trajectbegeleider formuleert en accordeert 
samen met aanwezigen het arrangement dat voor 
dit kind is ontwikkeld en zorgt samen met de intern 

begeleider voor uitvoering van het arrangement. 
Voor het samenwerkingsverband geldt: er wordt 
uitgevoerd wat we in het HIA-gesprek als arrange-
ment hebben verwoord; afspraak is afspraak.

Met een open houding in gesprek
Deelname aan een HIA-gesprek vraagt om een open 
houding van alle deelnemers. Ondanks dat de 
openheid er in enkele gevallen er niet is aan het 
begin van een gesprek, constateren wij altijd 
achteraf dat dat wel is ontstaan. HIA helpt school, 
ouders en hulpverleners om gezamenlijk op te 
trekken. Immers, allen hebben wij het beste voor 
met het kind.
In de context van Passend Onderwijs is HIA een 
uitzonderlijk flexibel en inspirerend instrument 
gebleken in het arsenaal aan middelen dat door het 
samenwerkingsverband is ontwikkeld. Samenwer-
kingsverband RiBA gaat met vertrouwen de 
uitdaging van Passend Onderwijs aan!

Van
Problematiseren
Indiceren
Partijen tegenover elkaar
Wie is de schuldige?
Statische diagnostiek
Statische hulpverlening
Schotten tussen hulpverlening en onderwijs 

Naar 
Kindgerichte oplossingen 
Creatief en passend arrangeren
Bondgenoten van een kind
Ontschuldigen; het is zoals het is
Antwoord op concrete onderwijsbehoeften
Waar vraagt de situatie om?
Hulpverlening en onderwijs ontwikkelen samen 
één plan

*alle namen van genoemde kinderen zijn fictief. De verhalen komen uit de praktijk

Met dank aan: Jaap de Boer (CBS de Fontein, Ridderkerk), Max van de Pol (RiBA), Peter Pil (NTO-Effekt)

EMIEL DE JAGER is voorzitter van de PCL en  
coördineert de uitvoering van HIA in SWV RiBA .
 
“HIA gesprekken blijken een bron van ontmoeting, inspiratie en creativiteit; 
een verademing in de overgeprotocolleerde extra zorg voor onze kinderen. 
We zijn handelingsgericht in gesprek met allen die betrokken zijn op een 
kind en kunnen doorzetten op de benodigde arrangementen. HIA biedt  
ons de gelegenheid om terug te keren naar de kern; de ondersteunings-
behoeften van het kind staan weer centraal! Een team van traject- 
begeleiders werkt in ons samenwerkingsverband samen om deze  
inspirerende gesprekken te leiden op onze scholen. ”  

Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) is..

1
1
1
1
1
1
1
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Energie
Als ik op school kom, twijfel ik eerst aan mezelf. Het is donker op school, dus ik ga in mijn 
hoofd na of ik mij niet vergist heb, of ik te vroeg opgestaan ben, de klok verzet is, of dat het 
weekend is. Als ik overtuigd ben dat ik niets verkeerd gedaan heb, loop ik de donkere 
school binnen en ontmoet mopperende collega’s. Al snel is mij duidelijk dat de stroom is 
uitgevallen.
Ik vraag de directeur of hij het al gemeld heeft bij de energiemaatschappij, maar hij vertelt 
me dat de telefoon niet werkt, die gaat ook op stroom. Dat hij even niet aan een mobiele 
telefoon gedacht heeft snappen zowel hij als ik niet. De collega van groep drie komt 
mopperend binnen lopen en zegt tegen de directeur, die net aan het bellen is, dat het ook 
koud is in de klas. Logisch, de ketel werkt ook op stroom. Ik zeg: ‘Kom, dan nemen we eerst 
een warme bak koffie’. Oeps even niet nagedacht, ook het koffieapparaat en de waterkoker 
werken op stroom.
In de klas kijk ik mijn lessen na om te zien wat ik kan doen zonder dat ik stroom nodig heb. 
De flipcharts die ik klaar had staan voor mijn digibord kan ik wel vergeten. Voor de kopietjes 
die ik nog had willen maken, moet ik ook even iets anders verzinnen. Op mijn whiteboard 
schrijf ik de dingen die ik vroeger op een krijtbord geschreven zou hebben.
Na de eerste vijf minuten spanning doen de leerlingen gewoon mee. Een enkeling heeft 
haar jas aangehouden. Gelukkig is het weer niet al te slecht en hebben we voldoende aan 
het buitenlicht. Om half tien komt er een ouder de klas in met een lekkere bak koffie, die ze 
thuis op een ouderwetse manier heeft gezet. Zij weet mij te vertellen dat de hele wijk 
zonder stroom zit en dat de verwachting is dat het tot in de middag kan duren voor alles 
opgelost is.
Tijdens mijn lessen vergeet ik bijna dat we geen stroom hebben. Af en toe moet ik even 
goed nadenken wat ik de leerlingen wil leren en wat ik daarvoor nodig heb. Het lijkt wel of 
ik er meer van geniet dan anders. Het voelt goed om de automatische piloot even uit te 
schakelen.
Aan het eind van de dag heeft de directeur voor een heerlijk drankje gezorgd om samen de 
dag te evalueren. Van het glaasje wijn dat ik neem, warm ik een beetje op. De moppersfeer 
die ik ’s ochtends ontmoette toen ik de school in liep, is totaal omgeslagen. We hebben 
allemaal genoten van de dag. We waren weer even op onszelf aangewezen en dat voelt 
goed. We lachen om de momenten dat we even niet aan de stroomuitval dachten en even 
moesten improviseren. We constateren dat we van de stroomuitval energie hebben 
gekregen om de lessen goed te verzorgen.
De directeur stelt na al deze positieve geluiden voor om ieder jaar een stroomvrije dag in te 
voeren. Hij krijgt er de handen voor op elkaar. Hij hoort ook dat enkele collega’s dan vooraf 
al een pakket lesstof klaar zullen maken voor die dag. De directeur zegt het juist onaange-
kondigd te willen doen omdat hij vandaag ervaren heeft welke onderwijskwaliteiten wij 
allemaal bezitten. 
Als hij bijna uitgesproken is gaan ineens alle lichten aan en ons team zucht in koor 
‘aaaahhhh’, alsof we nog even van de situatie willen genieten.
Bas Wijs
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Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling 
het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij 

of zij nodig heeft. Hoe eenvoudig dit uitgangspunt 
ook geformuleerd is, de cruciale vraag is hoe dit het 
beste georganiseerd kan worden. Voor deze grote 
taak staan alle samenwerkingsverbanden voor  
PO en VO die van OC&W de opdracht krijgen om 
uitvoering te geven aan Passend Onderwijs per  
1 augustus 2014. Binnen de kaders van de wet krijgt 
een samenwerkingsverband veel speelruimte om 
hierin zelf keuzes te maken. Welke keuzes dat zijn, 
is uiteindelijk een zaak van het bestuur van het 
samenwerkingsverband en daarmee van de 
verschillende schoolbesturen in het werkgebied. 

Sterk VO, het Samenwerkingsverband VO  
in Utrecht en Stichtse Vecht, startte op  
1 augustus 2013 versneld met passend 
onderwijs. In de visie van Sterk VO gaat het  
bij de uitvoering van Passend Onderwijs om 
twee hoofdopdrachten:
1. Het versterken van de basiskwaliteit van de 

ondersteuning op de scholen.
2. Ervoor zorgen dat de schoolloopbanen van de 

leerlingen ononderbroken kunnen doorlopen. 

Bij het versterken van de basis zet Sterk VO in op de 
kracht van de samenwerking tussen de school en 
een beperkt aantal kernpartners die voor de school 
direct beschikbaar zijn. Binnen hun eigen mogelijk-
heden (vastgelegd in het ondersteuningsplan) 
bieden de scholen zo veel mogelijk zelf de onder-

steuning die de leerlingen nodig hebben. Met de 
inzet van slechts vier kernpartners worden de vier 
belangrijkste leefgebieden om de leerling heen 
afgedekt: Leerplicht (leefgebied veiligheid), 
Jeugdgezondheidszorg (leefgebied gezondheid), 
Schoolmaatschappelijk Werk (leefgebied onder-
steuning/omgeving) en Samenwerkingsverband 
(leefgebied onderwijs/arbeid). 
 

Met de inzet van vier kernpartners worden de 
vier belangrijkste leefgebieden om de leerling 
heen afgedekt.

 

WEINIG TIJD VERLIEZEN
Op alle scholen van Sterk VO is nu een kernteam 
ingericht waarin de school met de vier kernpartners 
samenwerkt om de ondersteuning op leerlingniveau 
te regelen, maar ook om het proces van de onder-
steuning verder te ontwikkelen. Het kernteam komt 
bijeen tijdens de ZAT-vergaderingen op school, maar 
in toenemende mate vindt er buiten de ZAT’s om ook 
overleg plaats, waardoor weinig tijd meer verloren 
hoeft te gaan bij het vinden van passende oplossingen. 
De kernpartners werken grotendeels generalistisch 
en vormen voor de school de eerste steunlaag.  
Als dat nodig is, maken de kernpartners verbinding 
met het meer gespecialiseerde achterveld, zoals de 
Jeugdzorg, de GGZ en het gedwongen kader. Door  
de nauwe onderlinge samenwerking binnen dit 
visie-model slaagt Sterk VO er steeds beter in om te 
werken volgens het principe van 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 
en dit in samenspraak te doen met leerling en ouders.

Invoering en uitvoering Passend onderwijs vraagt om nieuwe functies

Samenwerkingsverband 
Sterk VO werkt aan twee 
hoofdopdrachten

FRANS JORDAAN
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 SCHOOLLOOPBAANDENKEN
Bij het schoolloopbaandenken richt Sterk VO zich op 
het verbeteren van de aansluiting tussen PO en VO 
en tussen VO en MBO. Daarnaast is er veel aandacht 
voor leerlingen die van de ene VO-school naar de 
andere moeten overstappen. Op verzoek van de 
schoolbesturen helpt Sterk VO de scholen bijvoor-
beeld bij het in beeld brengen van onderpresterende 
leerlingen, zodat er voor deze leerlingen goede 
begeleidingsplannen worden opgesteld en zij, als 
dat nodig is, aanvullend onderzocht kunnen worden. 

AMBASSADEURS IN VERBINDING
In de uitvoering van de taken van Sterk VO speelt  
het Team Passend Onderwijs een belangrijke rol.  
De elf begeleiders Passend Onderwijs, waar dit team 
uit bestaat, zijn de vooruitgeschoven posten van 
Sterk VO op alle VO- en VSO-scholen die deel uit 
maken van het samenwerkingsverband. 
De begeleiders Passend Onderwijs zorgen er met  
de scholen en de andere kernpartners voor dat de 
twee hoofdopdrachten van Passend Onderwijs uit- 
gevoerd worden. Zij zijn daarmee de ambassadeurs 
in de verbinding tussen de scholen en Passend 
Onderwijs. Voor Sterk VO is een ambassadeur 
iemand, die klantgericht en planmatig te werk gaat 
om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die iets 
extra’s nodig hebben op tijd in beeld zijn en dat de 
juiste interventies gedaan worden. 
Daarnaast wordt van de ambassadeur een kritische 
blik verwacht en het lef om op te schalen van het 
niveau van de zorgcoördinator naar de directie van 
de school wanneer de opgevangen signalen daartoe 
aanleiding geven. 

VOLGEN EN STUREN VAN DE ONDERSTEU-
NINGSPROCESSEN
Begeleider Passend Onderwijs is een functie, die wel 
raakvlakken heeft met andere bestaande functies 
(zoals die van ambulant begeleider), maar in feite 
geheel nieuw is. De rol die de begeleiders hebben,  
is tamelijk complex, omdat zij aan de ene kant 
beleidsmatig met een school in gesprek moeten zijn 
(van hen wordt ook verwacht dat zij signalen 
opvangen en deze op een adequate manier terug-
koppelen) en aan de andere kant ervoor moeten 
zorgen dat er voor de leerlingen die iets extra’s 
nodig hebben, de juiste dingen gebeuren. 
Daarbij moeten zij ervoor waken dat zij geen taken 
van de scholen en andere kernpartners overnemen. 
Ze hebben dus een verantwoordelijkheid in het 
volgen en sturen van de ondersteuningsprocessen 
op school. Tegelijk dragen ze een verantwoordelijk-
heid voor het organiseren en soms ook uitvoeren 
van bepaalde activiteiten, zoals klassenobservaties, 
handelingsgericht werken, dossieropbouw, actie-
tafels, training van docenten/mentoren e.d.. 
De ervaring tot nu toe leert dat het een pittige functie 
is, omdat er andere eisen aan de begeleiders gesteld 
worden, dan zij vanuit hun voorgaande functies veelal 
gewend waren. Toch is het ook een uitdagende 
functie, waarmee binnen Passend Onderwijs het 
verschil gemaakt kan worden om leerlingen zoveel 
mogelijk handelingsgericht te kunnen laten onder-
steunen door de scholen zelf. Maar, als de grens van 
de mogelijkheden van de school echt bereikt is, kan 
er juist door de interventies van de begeleiders 
Passend Onderwijs ook snel en soepel geschakeld 
worden naar alternatieve onderwijsarrangementen.
De uitdaging die het samenwerkingsverband Sterk 
VO als ‘pionier in Passend Onderwijs’ is aangegaan 
sluit mooi aan bij het 7-stappenplan dat door de 
stuurgroep Passend Onderwijs geïntroduceerd is.
1. Voldoende training op vaardigheden in de praktijk.
2. Voldoende ondersteuning op de werkvloer.
3. Personeel en medezeggenschapsraden erbij 

betrekken.
4. Maximale focus op het primaire proces.
5. Leraren beschikken over voldoende basis- en 

complexe vaardigheden.
6. Elke leraar kan zelf vorm geven aan de basison-

dersteuning.
7. Voldoende tijd, ruimte en mogelijkheden om het 

onderwijs professioneel vorm te geven.

© www.sterkvo.nl
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Professionaliseren kan je leren

LeerKRACHT in de praktijk
HAN KOOREMAN

Het team van de Cornelis Haakschool in 

Rotterdam-Oosterflank, besloot eind 

vorig schooljaar om in 2013-2014 mee te 

doen met het traject leerKRACHT.  

Al na korte tijd blijkt dat ze er geen spijt 

van hebben … terwijl je er toch ook niet zo 

maar ‘instapt’. De feiten op een rij.

Sinds het schooljaar 2012-2013 is Stichting 
leerKRACHT gestart met een pilottraject op 16 

scholen, om samen met leraren en schoolleiders te 
werken aan een - nieuwe - cultuur van ‘samen elke 
dag een beetje beter’. Op de deelnemende scholen 
heeft dit transformatieprogramma veel energie en 
enthousiasme opgeleverd. De eerste resultaten zijn 
positief te noemen. Zo is 80% van de leraren in het 
traject overtuigd dat de onderwijskwaliteit door het 
deelnemen omhoog gaat.  

DRIE DOELEN
Dit schooljaar is leerKRACHT op 75 scholen 
geïntroduceerd, met een drieledig doel:
1. de kwaliteit van onderwijs helpen te verhogen;
2. de effecten van het initiatief onafhankelijk te 

laten onderzoeken;
3. een basis te leggen om leerKRACHT verder  

‘uit te rollen’ over de scholen. 

Er zijn door de enthousiaste verhalen van de eerste 
groep scholen zo veel geïnteresseerde scholen voor 
het traject, dat er in verband met de zorgvuldigheid 
via een stappenplan moet worden ingeschreven. Er 
wordt dus niet over één nacht ijs gegaan en dat 

impliceert dat de werkwijze, de inhoud gewaarborgd 
is. Er moet dus aan strikte regels en afspraken 
worden voldaan om mee te kunnen doen.   

Het team van de CHS heeft de ambitie om de 
kwaliteit van het onderwijs op school te verhogen en 
het team is er van overtuigd dat een cultuur van 
‘elke dag samen een beetje beter’ daar een belang-
rijke bijdrage aan kan leveren.  
 

Erik-Jan vertelt: “Sinds half september zijn we 
aan de slag; vanuit de Stichting kregen we de 
mogelijkheid om mee te doen. Een bootcamp via 
McKinsey was de start, waarbij twee leerkrachten 
en de locatieleider aanwezig waren. Daar hebben 
we alles geleerd. Het nut en het effect op andere 
scholen werd vooraf en naderhand duidelijk 
(gemaakt). De nadruk ligt op cultuurverandering. 
De directie draagt niet meer op: het is een 
gezamenlijke (team)verantwoordelijkheid. Als 
team hadden we een goede motivatie: eerst was er 
veel verandering, maar dat leverde geen goed 
resultaat op. Excellent is de feedback, het leren 
van elkaar”. 
 

Het team is verdeeld in twee groepen, golf 1 en golf 
2. Golf 1 (8 leraren) is met het traject begonnen en 
binnenkort start golf 2 (rest van het team). De 
bordsessies maken een belangrijk deel van de 
nieuwe cultuur uit. De borden zijn een middel, geen 
doel. Het kan heel goed dat golf 1 anders te werk 
gaat dan straks golf 2. 

VIER ACTIES
De volgende vier acties vormen de leidraad bij de 
cultuurverandering: 
1. Bordsessies
2. Gezamenlijke lesvoorbereidingen
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3. Lesbezoeken
4. Evaluatiesessies met PO-VO. 

Erik-Jan vat leerKRACHT kort en krachtig samen: 
voor ieder(s) probleem is er een oplossing binnen  
de school aanwezig. 

BORDSESSIE
Ik ben aanwezig bij een bijeenkomst van golf 1 na 
een bordsessie bij ING (ook binnen het bedrijfsleven 
wordt deze methode toegepast en daar kan ook  
van worden geleerd blijkt). Het valt direct op dat er 
kort en krachtig wordt gesproken en praktisch 
iedereen is betrokken, c.q. praat daadwerkelijk mee 
of reageert. Wanneer een reactie op het gevolgde 
traject wordt gevraagd is werkelijk iedereen positief 
(de naam leerKRACHT klopt: er gaat KRACHT uit  
van het leren van elkaar; Het houd je scherp;  
Bij elkaar kijken en ervaren dat het ook anders kan). 
Wat een positieve uitspraken! … En last but not least 
geeft de schoolleiding aan dat het allemaal uit de 
teamleden zelf komt. Er is geen directe aansturing 
voor nodig: dat doet iedereen zelf.  

VERBINDINGSESSIE
In de zogenaamde verbindingssessie, waar golf 1 
golf 2 informeert over het traject en de tot nu toe 
behaalde resultaten (en als het ware het stokje 
doorgeeft) is ook weer sprake van een prima sfeer. 
De sessie begint met een zelf gemaakt filmpje, dat 
alle onderdelen van het traject belicht. De energie 
spat werkelijk van het scherm. Er is veel actie en de 
resultaten zijn direct zichtbaar. Er is veel werkple-
zier. Een goede start en tussendoor: vragen stellen 
en actieve opzet: binnen- /buitenkring. Drie rondes 
waarbij je samen een vraag beantwoordt: 

Wat sprak je het meest aan?
Wat maakt je het meest 
nieuwsgierig?
Waar maak je je zorgen om? 

RESULTATEN
-  heel veel overzicht en
    inzicht, omdat je er steeds
    samen, intiem over praat;
-  er zijn direct oplossingen,
    voor iedereen: je leert dus
    heel snel op deze manier; 

- onderwijsinhoudelijk ben je via de doelen en het 
kijken bij elkaar heel diep met je vak bezig;

- dezelfde problemen komen makkelijker bij 
elkaar, waardoor de oplossingen boven komen;

- extra en veel verdieping, door samen;
- bouwdoorbroken - alles bespreekbaar te maken;
- alles is heel concreet;
- in de klassen is het ook menens: de kinderen 

pakken het ook goed op en weten dat er een 
goede inzet van hen gevraagd wordt;

- samen de lessen voorbereiden: meer ideeën, 
waar je lang mee vooruit kan; 

- vergaderen: open en grote meerwaarde; je weet 
nu wat er leeft;

- snelle reacties op acties, zodat er de volgende 
keer al resultaat is. Werkt heel uitdagend en 
uitnodigend en brengt het werkplezier terug;

- uit het Veranderverhaal van de schoolleiding 
blijkt dat het eigenaarschap en de verantwoording 
nu bij het team ligt. Dat is een mooie ontwikke-
ling;

- doelen moeten nu besproken worden: waar willen 
we heen?

- het is van belang dat er direct feedback op allerlei 
zaken komt;

- schoolleiding en team moeten samen actief 
betrokken blijven. 

 
Voor meer informatie over stichting leerKRACHT: 
www.stichting-leerkracht.nl 



Op 5 april 2014 organiseert 
CNV Onderwijs in alle  
12 provincies een event, met 
elk een eigen programma, 
dat in het teken staat van 
talent in het onderwijs.  
Het event wordt door 
CNV Onderwijs gratis 
aangeboden aan iedereen  
die werkzaam is of was in  
het onderwijs. 

Kijk voor het hele programma in jouw provincie op www.cnvo.nl/o-factor.
Schrijf je nog in januari in en krijg een mooi welkomstcadeau bij binnenkomst. 

Groningen
•	NLP	in	het	onderwijs	 (Marjan Ruiter)
•	Niet	de	beperking	centraal	maar	de		
ontwikkelbehoefte		(Emiel van Doorn)

Noord-Holland
•	Basiscursus	stemgebruik		(Doesjka Nijdeken)
•	Structureel	pesten	onmogelijk	maken			

(Celine de Lange en Matheus Hoogakker)

Zuid-Holland
•	Mindmappen	met	iMindMap		

(Robert Pastoor)
•	Lichaamstaal	is	ook	een	taal		

(Bram Keizerwaard)

Zeeland
•	Coöperatief	leren		(Carola Riemers)
•	Kinderen	leren	denken	 (Marjolein van der Klooster)

Noord-Brabant
•	Succes	met	ouders		(Emilie Groot)
•	LEGO	Education	build	to	express	 (Michel Cloosterman)

Utrecht
•	Professionalisering	door		
registerleraar.nl		(Daniel Koelink)	

•	Coöperatief	leren		(Berlinda Spier)

Overijssel
•	21th	century	skills		(Marcel Derksen)
•	De	liedjeskoks		(Eric van der Wal)

Gelderland
•	Bewust	Bewegen	in	de	Klas		(Gerda Ferbeek)
•	Drie	denkdiagrammen	om	lesstof	en	gedrag		
te	analyseren		(Carina Vranken)

Limburg
•	MOOI	duurzaamheid	 (Roland Willems)
•	Eenvoudig	kinderen	leren	denken,	leren	en	
beslissen	via	denk-diagrammen		(Fiet Muris)

Drenthe
•	Knappe	koppies	in	de	kleuterklas			
(Baukje	van	Dijk)

•	Gratis	schoolfoto

Flevoland
•	Autisme,	hoogsensitief	..	of	de	
rode	draad	van	het	onderwijs		
(Mieke Vijn en Ria ten Bookum)

•	Wat	heeft	veel	effect	in	de	aanpak	
van	grensoverschrijdend	gedrag	
van	leerlingen?		(Gerard Weide)

Friesland
•	Het	IPC	of	hoe	chocolade	ons	onderwijs	
heeft	veranderd		(Reina van de Vliet) 

•	Ludieke	sketch	over	actuele	onderwijs-	
onderwerpen



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:

 Ik wil mijn contributie maandelijks betalen via automatische 
incasso. Hiervoor wordt een machtigingsformulier toegezonden.

  Naam + voorletters: M/V

Adres:
 Postcode: Plaats:

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

CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen 
voor aanvullende gegevens om de inschrijving definitief te maken. 
Vervolgens ontvangt u thuis een machtigingsformulier dat ingevuld
teruggestuurd dient te worden voor automatische incasso. 
Informatie over het lidmaatschap vindt u op www.cnv.nl

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   

 

IBAN-rekeningnummer/gironummer:

Datum: Handtekening:


