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Voorwoord
We delen allemaal één

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Voor u ligt dan ook wat ons betreft een prachtige

passie... Kinderen. In ons

Westland (SPOW) heeft ons de opdracht gegeven om

start, een kiem, van de ideale toekomst. Voor alle

een onderzoek te doen naar de beelden en visies die

kinderen een omgeving die ze inspireert en laat

er zijn over hoe de samenwerking in het onderwijs in

groeien. Het bouwen aan dit magazine heeft ons

het Westland eruit zou kunnen zien. Doel van deze

geïnspireerd. Om met elkaar te ontdekken hoe

samenwerking is het bieden van hoogwaardig onderwijs

deze omgeving eruit kan zien. Wij hopen dat het u

aan alle leerlingen, ook de leerlingen met speciale

ook inspireert om deze omgeving mee te bouwen.

komen. Naar school gaan

onderwijsbehoeften.

Dus: bouwt u mee?

is de gewoonste zaak, maar

Dit magazine biedt een weergave van gesprekken die

Veel leesplezier! Opdrachtgroep SENtrum

niet voor alle kinderen.

de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden tussen

werk willen we dat kinderen
veilig en zorgeloos opgroeien,
en optimaal tot ontwikkeling

Helaas... Er zijn kinderen die

mensen die bijdragen aan de (onderwijs)ontwikkeling
van kinderen in de basisschoolleeftijd. Visie, ervaringen

niet ‘passen’ in het huidige

en dromen om aan ieder kind in het Westland een

systeem. En dan?

deze gesprekken centraal.

passende plek in het onderwijs te bieden stonden in

In de zoektocht naar een passende titel kwamen we
uit op: De rode paprika: de tijd is rijp om te werken aan
SENtrum. Wat heeft een rode paprika met specifieke
ondersteuning van kinderen te maken? De rode paprika
is één van de beroemdste exportproducten van het
Westland. De paprika is ook een mooie vrucht: van
buiten een geheel en vanbinnen gesegmenteerd, met
zaadjes die symbool staan voor ‘kiemen’. En het is speels.
Verder laat deze metafoor zich goed visualiseren in de
verschillende interviews die u leest. U vindt hem namelijk
in verschillende formuleringen terug in de interviews in
teksten als: “De deur staat niet op een kier, maar open.”
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“Dit is de tijd”. “We moeten nu de kans pakken.”
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Wie ben ik?
Ik ben Neil Franke. Ik houd van met
mijn telefoon spelen, PlayStationen,
trampolinespringen, naar school gaan en daar
werken, met mama knuffelen, slapen, eten.

Neil Franke
(leerling)

Dat is ongeveer wat ik doe. Brullen doe ik ook
graag. Oh ja, en ik speel gitaar. Ik hou heel
erg van dieren en weet er veel van. Zo weet
ik dat de grote witte haai 1 druppel bloed in
4,6 miljoen liter water kan ruiken. Dat is pas
echt een roofdier! Soms maak ik ook vlogs
voor de Vogelkelder. En ik kan heel goed dino’s
tekenen. Ik houd van heel veel dingen.
Wel jammer dat er bij dit interview geen
camera’s zijn, want ik wil graag op tv! Maar als

“Mijn nieuwe school
is echt een heel stuk
rustiger. Dat
voelt best fijn.
Dat is iets wat ik
nodig heb.”

het een papieren interview is kom ik dan in de
krant? Ik wil dat wel graag. Yeah! Met een foto!

Nieuwe school
Ik ben naar deze school gekomen, omdat ik
autistisch ben. Het was op de andere school
ook te druk, met heel veel kinderen. Daar
werd ik soms kwaad en soms ook verdrietig.
Ik wil er liever niet over praten. Op mijn oude
school miste ik een beetje rustigheid en minder
kinderen in de klas. Ik was ook wel blij hoor
op mijn oude school, want er waren meer
kinderen en daar kon ik meer vrienden maken.
En dat heb ik ook gedaan, maar toen werd het
een beetje druk. Hier op school hebben ze
bijvoorbeeld de vragenkaart1, dat had mij meer

Door: Matilde en Dami
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kunnen helpen. Mijn nieuwe school is echt een

1

De vragenkaart is een gelamineerd papieren kaartje, de
ene kant is groen en de andere kant is rood. Wanneer
de kaart met de rode kant naar boven ligt, wil het kind
niet gestoord worden. Ligt de kaart op groen, dan heeft
het kind een vraag of opmerking.
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heel stuk rustiger. Dat voelt best fijn. Dat is iets
wat ik nodig heb.

Als ik de baas zou zijn
Als ik de baas zou zijn dan zou er extra hulp
voor de juffen moet zijn. Of als een kindje het

Belangrijk voor speciale
kinderen

echt moeilijk heeft met werken: een soort

Het is voor mij belangrijk dat het rustig is in

kinderen te zitten. Dan is een ander plekje fijn.

de klas en dat er weinig kinderen in de klas
zitten. Ook is het fijn dat andere kinderen mij
begrijpen, omdat ze zelf ook een probleempje
hebben. De juffen zijn heel aardig en helpen
me ook heel goed. Met mijn werk of als ik
een beetje boos ben. Ze zorgen ervoor dat
de overmoedige buien stoppen. Dan helpen
ze mij echt heel goed. Ik vind het fijn als ze
me helpen, dan mag ik op de groene stoel
bijvoorbeeld. De groene stoel is om op te
zitten, en om rustig te worden. Dat helpt
mij. Verder vind ik het fijn dat er een mooi

personal juf. En als kinderen niet zo’n leuke bui
hebben dan is het niet zo leuk om bij andere
Wij hebben al zo’n plekje voor kinderen, maar
het zou helpen en fijn zijn als er meer van
dit soort plekjes zijn. Voor ‘speciale’ kinderen
die op een gewone school zitten zou het net
zo moeten worden als hier op school. Het is
gewoon superfijn als het rustiger is.
Ik wil nog wel even vertellen dat ik deze school
wel fijner vind dan de vorige. Zeker om te
werken en te leren, ik wil niet kiezen tussen
mijn vrienden en mensen.

digibord is, en dat er een planning op het bord
staat. Dan kan ik zien wat er komt. Sommige
kinderen zijn autistisch, of hebben PDD-NOS.
Wat belangrijk is voor kinderen die ‘speciaal’
zijn is dat ze rustig kunnen worden en dat ze
vriendjes hebben die hen begrijpen.

“Als ik de baas zou zijn dan zou er extra hulp voor de
juffen moeten zijn, of als een kindje het echt moeilijk
heeft met werken een soort personal juf.”
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Monique Franke
(moeder Neil)
“Hij miste zijn vrienden van de
training. Dat was voor ons een
keerpunt. Hij zou veel beter
op zijn plek zitten als hij met
gelijkgestemden zou zitten.”

Neil Franke
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Monique Franke
(moeder van Neil)

Even voorstellen

Het is goed!

Mijn zoon Neil zit sinds dit schooljaar op de

Ik denk dat Neil zich op dit moment goed voelt.

Strandwacht, Cluster 4 (SO4). Hij zat eerst in het

En ik heb hem weer terug… Vooraf was ik bang

reguliere onderwijs (Montessorionderwijs). Daar

dat hij niet goed genoeg voor school zou zijn als

liep hij in groep 6 vast, omdat hij geen aansluiting

hij van zijn school af zou gaan. Maar er was een

meer op sociaal-emotioneel gebied had. Totaal

moment dat hij zei: “Ik kan niet meer”. Hij was

niet op de leerstof, want daar lag het niet aan. De

gewoon moe. Toen zei ik: “Stel dat er een school

juf gaf aan dat het niet goed ging en dat het niet

zou zijn met allemaal kinderen zoals jij?” Toen zei

fijn was. Hij was zichzelf niet meer en voelde zich

hij: “Bestaat dat dan? Dan zou ik dat echt heel

een loser. Dat was voor ons als ouders heel erg

graag willen”.

om te zien: je kind verdrietig en ongelukkig.
Begin groep 6 heeft hij een cursus gevolgd op
sociaal-emotioneel gebied (Op stap met). Daar
zat hij met gelijkgestemden in een groep. Vooraf
was ik bang dat het te kinderachtig was, maar
door de samenstelling van de groep was het

“Ik denk dat Neil
zich op dit moment
goed voelt. En
ik heb hem weer
terug.”

juist heel veilig en hij vond daar aansluiting met
gelijkgestemden. Voor zijn zelfvertrouwen was
dit een super omgeving. Iedere keer als hij daar
vandaan kwam was hij blij, maar zodra hij in zijn
eigen groep op school kwam was het weer heel
moeilijk. Toen de training stopte was het voor
Neil ook niet makkelijk. Hij miste zijn vrienden
van de training. Dat was voor ons een keerpunt.
Hij zou veel beter op zijn plek zitten als hij met
gelijkgestemden zou zitten.

De overstap
Wij hebben via het Samenwerkingsverband de
Ambulant begeleider Ulbe ingeschakeld. Die
had hem twee jaar geleden ook geobserveerd in
de klas. Hij kon echt aangeven dat Neil zichzelf
niet meer was. Tijdens een HIA gesprek2 met
leerkracht, directeur, Ulbe, iemand van het
samenwerkingsverband en ons kwamen we
tot de conclusie dat hij hier niet op zijn plek zit.
Hij moest hier weg. Maar wat dan… SBO was
geen optie voor Neil. Toen kwam Ulbe met de
Strandwacht! En wij hadden geen idee wat dit
voor school was. Terwijl we al sinds dat Neil vier
is met hulp bezig zijn voor hem. Er was nog nooit
eerder gesproken over de Strandwacht. Als we
dit eerder hadden geweten, was hij misschien al
eerder gekomen. Toen ben ik als ouder naar de
Strandwacht gegaan en heb een gesprek gehad
met de IB’er. We hadden een goed overleg met

2

Door: Matilde en Dami
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HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Voor
meer informatie zie: https://spow.nl/voor-ouders/hia2/
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elkaar en dit moest het gaan worden voor Neil.

ze zijn opgeknapt. Er wordt ook naar ouders

weten wat de beste plek is voor hun kind. Die

Helaas was er op dat moment geen plek voor

gecommuniceerd als er dingen spelen. En

laten hun kind dan maar op de basisschool zitten,

hem. We hadden gehoopt halverwege het jaar

natuurlijk zijn er ook kinderen die het moeilijk

omdat ze gewoon niet beter weten.

nog de overstap te maken, maar dat ging niet.

hebben hier op school, maar dat is niet vanuit

Dus is hij afgelopen september gestart. Kortom:

ouders direct negatief. Het is jammer dat het zo

er waren geen hobbels of drempels onderweg.

is, maar uiteindelijk is het belangrijk voor het kind

Alle neuzen stonden dezelfde kant op. We

dat hij daarin wordt begeleid.

hadden ook maar één doel en dat was dat Neill
weer gelukkig was!

Op het speciaal onderwijs zitten niet alleen
kinderen die niet kunnen leren. Maar vooral

Wennen

kinderen die baat hebben bij een andere aanpak

In het begin was het even wel wennen, omdat er

onderwijs toepassen. Mensen hebben al gauw

ook kinderen waren die extremer gedrag laten

een negatief beeld van het speciaal onderwijs.

zien. Neil kan het nu meer plaatsen in een ander

Maar dat vind ik echt onterecht. Het is jammer

perspectief. En dit komt grotendeels doordat er

dat op het regulier onderwijs de klassen ook

goed over gesproken wordt met elkaar. Zowel

groot zijn. Je kunt als leerkracht niet goed zien wie

thuis als op school. Constant beschermen is

er uitblinkt of juist meer nodig heeft. Als je een

ook niet goed, hij is gevoelig. Maar dit is ook de

klein beetje afwijkt van de norm is het wel moeilijk

samenleving.

om mee te komen.

Onwetendheid

Ideaal

Ik merk wel dat er te weinig kennis is op

Het zou ideaal zijn als het ‘speciaal’ (basis)

basisscholen over de mogelijkheden voor

onderwijs in een gebouw zou zitten en dan wel

kinderen die uitvallen. Het is belangrijk dat er

met ieder zijn eigen afdeling. Het is belangrijk

meer bekendheid komt voor de leerkrachten.

dat dit blijft. Zeker als ik kijk naar mijn eigen kind.

Waar kun je aankloppen als er kinderen zijn met

Vorig jaar heeft hij een half jaar middagen thuis

speciale behoeften? Bijna niemand weet wat

gezeten, omdat het niet ging op zijn oude school

de Strandwacht is als ik aan mensen vertel dat

en er geen plek was op het speciaal onderwijs.

Opgeknapt

Neil op deze school zit. Het is dat de ambulant

Dat is toch triest! De kinderen horen op school

begeleider met deze optie kwam… Dat moet toch

te zitten. Als je dan leest dat er zoveel kinderen

Ik merk aan Neil hoe goed dit voor hem is. Hij

anders.

in de regio geen plekje hebben. Dan word je als

heeft op sociaal – emotioneel vlak ondersteuning

Er zou veel meer gedaan kunnen worden aan

ouder toch gek. Ik vind dat er juist veel meer voor

nodig en die krijgt hij bij de Strandwacht. Ook

naamsbekendheid en de inhoud van mogelijke

speciaal onderwijs moet komen.

de reacties van andere ouders op het plein zijn

scholen voor kinderen met speciale behoeften.

positief. Zij geven ook aan dat hun kinderen

Hier ligt wel een taak van besturen. Er is een

enorm baat hebben bij deze aanpak en dat

hoop onwetendheid… Er zijn ouders die niet goed

Loslaten
Diep in mijn hart wilde ik helemaal niet dat Neil
weg zou gaan op zijn oude school. Ik was daar
soms vier dagen in de week als ouder aan het
helpen. Ik had daar een compleet sociaal leven
opgebouwd. Maar op zo’n moment als het niet
goed gaat met je kind is dat allemaal niet meer
belangrijk. Het loslaten van de oude school was
heel moeilijk. Ik kon namelijk goed in de gaten
houden hoe het met hem ging. Er waren weleens
periodes dat ik drie tot vier keer per week werd
gebeld omdat het niet ging. Ik had veel overleg
met de leerkrachten over hoe met Neil om te
gaan. Daar heb ik veel tijd in geïnvesteerd om
maar te zorgen dat het met hem goed ging op
school.
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“Maar er was een
moment dat hij aangaf
“Ik kan niet meer”.
Hij was gewoon moe.
Toen zei ik: “Stel dat
er een school zou zijn
met allemaal kinderen
zoals jij?” Toen zei hij:
“Bestaat dat dan? Dan
zou ik dat echt heel
graag willen”.

Onterecht
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Kun je eens vertellen wie je
bent en wat je doet?
Mijn naam is Miriam Reijnders. Ik ben moeder van
drie kinderen en leerkracht in de middenbouw
van het basisonderwijs. Tijdens dit interview voor

Miriam
Reijnders

(leerkracht en ouder)

“Laten we met
elkaar de
kinderen heel
houden.”

een SENtrum zal het vooral gaan om mijn rol als
ouder van een kind dat naar het SBO is gegaan.

Wat is de drive die je hebt
om dit interview als ouder
te doen?
Graag wil ik bewust maken dat het een heel
proces is voor ouders om de juiste weg te vinden
als je kind het op de basisschool niet lijkt te

is, zodat het zichzelf kan zijn en zelfvertrouwen

redden. Ik vond het een pittig proces dat tijd

kan opbouwen. Je bent er nog niet klaar voor

nodig heeft. Ook wil ik in het kader van passend

om te horen dat je kind zich beter zal kunnen

onderwijs aangeven dat SBO en SO in mijn ogen

ontwikkelen in een andere vorm van onderwijs.

zeer nodig zijn.

Bij dit proces wil je begeleid worden en wil je
ervaren dat mensen die met jouw kind werken

Je noemt het proces pittig.
Kun je daar meer over
vertellen?
Ik zal over onze eigen situatie vertellen. Ieder
gezin en ieder kind is anders, maar er zijn zeker
overeenkomsten te vinden in de verhalen van de
ouders. Het begint ermee dat je zelf merkt dat je

ziet dat je kind zich inzet en dat het niet lukt, maar
daarnaast zie je ook successen, mooie vondsten
en goede prestaties. De twijfel en de vraag waar

20
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Je wilt je gesteund voelen. Het gevoel hebben dat
men jou begrijpt als ouders, zodat je kind krijgt
wat het nodig heeft. Je kind vertegenwoordigt
immers meer dan schoolresultaten. Het is je
alles. Als ouders heb je een ander gevoel bij zorg,
hoe goed de betreffende leerkrachten het ook
verwoorden en bedoelen.

kind zich anders ontwikkelt. Je gevoel zegt dat er
iets niet klopt, maar je denken gaat er tegenin. Je

Door: Janneke en Gerda

goed kunnen luisteren en kijken naar jouw kind.

Het beeld dat je hebt van
een andere vorm van
onderwijs is belangrijk

mijn kind het beste op zijn plek zou zitten, is er

Het beeld dat ik had van SBO klopte niet met de

eigenlijk altijd geweest. Je hoopt dat je kind door

werkelijkheid. Doordat het een tijd moeilijk was

anderen gezien en gehoord wordt in hoe het

leerlingen door te verwijzen, werd het onduidelijk
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Hoe het SENtrum eruit zou
moeten zien?

wanneer een kind wel in aanmerking kon komen
voor plaatsing. Nu mijn kind op het SBO zit,
ervaar ik dat het in deze onderwijsvorm verder
kan komen in de ontwikkeling dan als het op het
regulier onderwijs was gebleven. Het krijgt wat
het nodig heeft. De zone van de naastgelegen
ontwikkeling wordt adequaat ingezet. Door deze
onderwijsvorm kan er meer aandacht en tijd
aan het kind gegeven worden, waardoor het
zelfvertrouwen groeit. Dat zou heel misschien op
een reguliere school ook kunnen, maar met 2-3
uurtjes extra hulp lukt dat niet. Daar is veel meer
voor nodig. Doordat er op het SBO gewerkt wordt
op een passend niveau blijft er energie over wat
het welbevinden ten goede komt.

Kansen SENtrum
Het uitgangspunt moet zijn dat ieder kind
krijgt wat het nodig heeft, zodat het zich vanuit
veiligheid en zelfvertrouwen kan verrijken
en ontwikkelen. In mijn beleving stond het
SBO en SO zo ver van mij af. Zonder te willen
beschuldigen voelde het als een zij-wij situatie,
waarbij ik dacht: “Hoe erg moet het met je kind
zijn, wil je aan deze vorm van onderwijs toe
zijn?” De werkwijzen van deze scholen, hun
populatie, maar ook de weg naar deze scholen
toe: alle betrokken partijen hebben baat bij meer
toegankelijkheid en betrokkenheid. Zelf heb ik
niet met het SKT of een zorgpoot te maken gehad
bij onze zoektocht, maar ik denk dat daarvoor
hetzelfde geldt. Het is goed als alle betrokkenen
op eenzelfde lijn zitten en van elkaar weten wie
wie is en wat hij/zij doet.
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“Het uitgangspunt
moet zijn dat ieder
kind krijgt wat het
nodig heeft, zodat het
zich vanuit veiligheid
en zelfvertrouwen
kan verrijken en
ontwikkelen.”

Hier heb ik niet direct een duidelijk beeld bij.

Welke vraag hebben wij niet
gesteld, die we wel hadden
moeten stellen?

SBO en SO samen gaat naar mij idee niet, daar

Je hoort vaak dat de kinderen, tegen beter weten

je dan nog meer moet gaan differentiëren

in, te lang in het BAO blijven. Zij krijgen te laat

binnen een groep. Nu is het een groep van

hulp met alle nare gevolgen van dien. Dat kan

vijftien kinderen die min of meer dezelfde

om diverse redenen zijn. Als de reden is dat

ondersteuningsbehoeften hebben en dat is juist

ouders moeite hebben met het acceptatieproces

fijn, maar waarin ook op verschillende niveaus

zou een tip voor de school en zorg zijn: Wees

wordt gewerkt. Wel kan ik me voorstellen dat ze

je bewust van het feit dat het hún kínd is. Het

in één gebouw in verschillende vleugels zitten,

vertegenwoordigt het belangrijkste in hun leven.

maar dan zou ook het reguliere onderwijs erbij

Val daarom nooit de persoon af, noch de ouders,

betrokken moeten zijn. Op dit moment heeft het

noch het kind. Wees als leerkracht/begeleider

regulier onderwijs naar mijn idee nog maar weinig

duidelijk, maar blijf positief in je woorden.

verlichting gekregen wat betreft middelen om het

De ouders hebben toch al het gevoel dat zij

passend onderwijs vorm te geven. Het zou fijn

voortdurend tekortschieten naar hun kind.

zijn als er een soort op maat programma voor
elk kind kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld
voor de cognitieve ontwikkeling een SBO-aanbod
en voor de sociaal-emotionele groei een SO-lijn.
Als dat binnen één gebouw met verschillende
vleugels zou kunnen!

Nachtmerrie
Mijn nachtmerrie is dat een kind niet uit zijn/
haar ontwikkeling kan halen wat erin zit.
Dat er onvoldoende toegekomen is aan de
ondersteuningsbehoeften van het kind, omdat
het zich niet gezien en gehoord voelt. Uiteindelijk
gaat het om de erkenning van de mens. Mijn
dringend beroep is dan ook: “Laten we met elkaar
de kinderen heel houden”. Belangrijk vind ik ook
dat er geen kinderen thuis komen te zitten. Er
moet voor ieder kind een plek zijn.

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum
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Onderwijsdrijfveren
Prachtige dag
Ik ben bestuursvoorzitter van het WSKO
(Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs).

Jos van der Ende

(bestuursvoorzitter WSKO en
voorzitter dagelijks bestuur SPOW)

Daarnaast ben ik voorzitter van het dagelijks
bestuur van het samenwerkingsverband. Ik
heb onder andere onderwijskunde aan de
RU Leiden gestudeerd, heb management- en
schoolleiderstrainingen gegeven en ben op
verschillende plekken directeur geweest. In de
jaren ’70 en ‘80 heb ik ook voor de klas gestaan,
in het LOM Onderwijs. Ik heb dat hartstikke
leuk gevonden. Ik werd gedreven vanuit het
feit dat ik me wilde inzetten voor kwetsbaarder
kinderen die het moeilijk hadden door leer- of
gedragsproblemen. Ik ging na schooltijd ook

“In zo’n expertisecentrum, of
SENtrum, geloof ik erin dat je
professionals vanuit het SO en
SBO met elkaar verbindt.
Dit, zodat het ten goede
komt aan de leerlingen.”
Door: Derk
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weleens vissen met leerlingen, of kaarten. Dan
hadden ze een prachtige dag! Ik herinner me
nog dat ik na diagnostisch onderzoek een keer
een kind naar huis bracht. Zo’n leerling vond het
dan zo leuk om te toeren door Den Haag dat hij
uiteindelijk bij aankomst van zijn huis zei: “Nee
hier woon ik niet, rij nog maar even door hoor.”

langs klaslokalen, waardoor je het contact met
leerlingen zowel letterlijk als figuurlijk niet uit het
oog verliest. Vandaag nog. Er waren twee kleuters
op de gang bezig met het bouwen van een auto.
Daar raakte ik mee in gesprek en toen ik wegging
vroegen ze: “Komt u over 10 minuten terug, dan
is de auto af.” Schitterend toch! Als bestuurder
moet je ook in verbinding met het onderwijs op
de werkvloer blijven.

Werken vanuit diversiteit
Ik mis het voor de klas staan niet. In die zin dat ik
het besturen ook fascinerend vind. Optimaliseren

Samenwerking

van de kwaliteit van onderwijs is hier mijn
drijfveer. In het belang van de kinderen. Kijkend

Kwaliteit van onderwijs

hoe je daar met elkaar, als scholen aan kunt

Als ik kijk naar ‘samenwerking’ dan denk ik dat er

werken vanuit diversiteit. Mensen, waaronder

onvoldoende wordt samengewerkt. De kansen

kinderen en ouders, zijn divers en moeten iets

zijn er om te kijken hoe we het met elkaar voor

te kiezen hebben. Als bestuurder kan ik daaraan

elkaar gaan krijgen dat er los van denominatie

mijn bijdrage leveren om dat te realiseren.

naar de specifieke belangen van het kind wordt

Daarnaast zitten wij (WKSO) als servicebureau

gekeken. Dat we zo samenwerken dat we ons

in een schoolgebouw. Dus ik loop dagelijks

richten op welke kwaliteiten ingezet kunnen
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worden om kinderen ook echt de kans te geven

kon dan misschien niet op papier, maar volgens

opneemt, betekent ook dat je iets voor ze kunt

reguliere basisonderwijs meekunnen, verder

zich vanuit talent door te ontwikkelen. Dat we

mij wel in de werkelijkheid. Als je de intentie

betekenen. Dit in plaats van door ze in hokjes

te kunnen helpen. In zo’n expertisecentrum, of

dat zo goed doen, dat 1 en 1 ook echt 3 is.

uitspreekt iets te willen betekenen voor elkaar

te plaatsen. Zo geldt dat ook voor leerlingen die

SENtrum, geloof ik erin dat je professionals vanuit

Samenwerking is in mijn optiek geen doel op

in het kader van het kind, dan moet dat kunnen.

speciale ondersteuningsbehoeften nodig hebben.

het SO en SBO met elkaar verbindt. Dit, zodat het

zich, maar een mooi middel om de kwaliteit van

We hebben met diverse partijen gesproken

We moeten dit vanuit een ander perspectief

ten goede komt aan de leerlingen.

onderwijs te kunnen optimaliseren.

en de ouders er ook bij betrokken, vanuit de

bekijken.
Dienstverlenend instituut

vraag: “Hoe kunnen we de scholen zo bij elkaar
Een bestuurlijk voorbeeld

brengen dat het een meerwaarde heeft?” Bij

Onderwijssystemen

Ik zie SENtrum als een dienstverlenend instituut.

Als WSKO bijvoorbeeld, hadden we twee SBO’s.

die gesprekken was ook externe begeleiding.

Nadenkend over onderwijssystemen zou

Hierin kunnen we iets betekenen voor de meest

Ik heb heel bewust afstand gedaan van het

Uiteindelijk heeft het geleid tot een informele

het zo kunnen zijn dat we misschien een

kwetsbare leerlingen die op dit moment (nog)

SBO en heb het overgedragen aan een andere

samenwerking, binnen driekwart jaar. Ik vind dit

aantal ‘systemen’ los moeten laten. Rond de

niet geïntegreerd kunnen worden in het reguliere

stichting. De reden dat ik dit gedaan heb, is dat

een mooi voorbeeld wat gaat over het bundelen

eeuwwisseling hadden we het al over ‘weer

basisonderwijs. Als ik kijk naar de systemen die

scholen zich primair zouden moeten richten op

van krachten in plaats van concurrentie.

samen naar school’. Nu over ‘passend onderwijs’.

er nu zijn (SO3, SO4 en SBO), dan zou het mooi

Deze termen gaan verder dan de termen an sich.

zijn als die met elkaar, vanuit verbinding en

kwaliteitsverbetering en professionalisering ten
behoeve van kinderen in plaats van onderlinge

Inzicht, luisterend gedrag en begrip

Het gaat om de achterliggende kernwaarden

expertise, in gesprek gaan om te kijken wat zij

concurrentie. Had ik deze stap niet gezet,

Als bestuurder heb ik in zo’n situatie drie dingen

en het gedrag dat daarbij hoort. Stel dat ik

kunnen betekenen voor die kwetsbare leerlingen.

dan hadden we drie SBO’s gehad, waarbij het

nodig: inzicht, luisterend gedrag en begrip. Begrip

elk kind met een rekenprobleem nadrukkelijk

Daarnaast is het mooi als er tevens een contact is

meer gaat om kwantiteits- concurrentie- en

gaat niet alleen over begrijpen, maar ook over het

apart zet op het gevaar af dat dit weer tot een

naar het reguliere basisonderwijs. Anders dreigt

machtsgedachten. Dat is niet in het belang

willen begrijpen van de ander. Natuurlijk mag je

minderwaardigheidscomplex of faalangst leidt...

het SENtrum geïsoleerd te worden van de rest

van kinderen en ouders. Machtsdenken is

verschillend denken over zaken, maar als je geen

Dan kun je je afvragen of dat wel ‘passend’

van de maatschappij.

gericht op het versterken van de eigen positie,

begrip hebt van achterliggende drijfveren wordt

is. Ik denk daarom dat we op een punt zijn

kracht denken is nodig voor een sterke

samenwerken lastig. Ik vind dat essentieel.

aangekomen dat we vanuit een veranderende

Gebouw

innovatieve organisatie waarin collega’s elkaar

samenleving meer van elkaars expertise

Als basisgedachte moeten we bij het gebouw niet

versterken. Kracht denken levert meer op dan

gebruik moeten maken. Geen scheiding, maar

beginnen met het aantal vierkante meters dat

onderscheiding. Gebruik maken van de expertise

een leerling nodig heeft volgens de wetgeving.

die op het BAO, BSO en SO aanwezig zijn en

Nee. Laat mensen eerst eens nadenken. Met

verbinden. Samen wijs in plaats van eigenwijs.

ouders: “Wat heeft mijn kind nodig om zich goed

machtsdenken.
Krachten bundelen
Ik moet ook denken aan een recent voorbeeld
in Maasdijk. Vanuit bestuurlijk perspectief,
waren er daar drie scholen. Twee jaar terug
werd het openbaar onderwijs in dit dorp zo
klein, dat ze zich terecht zorgen maakten over
het voortbestaan op deze plek. De bestuurder
daarvan is toen komen praten. In zo’n situatie
is het makkelijk om te zeggen: “Jammer, je hebt
geen bestaansrecht meer.” Maar we zijn dat
gesprek ingegaan vanuit samenwerking. Juristen
zeiden dat het op papier onmogelijk was. Dat
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Maatschappij
Inclusiever

te kunnen ontwikkelen?” En ook met leerlingen.

Ik denk ook dat we ons als onderwijs en
maatschappij moeten afvragen of we nu inclusief
of exclusief onderwijs willen. Vroeger waren we

Over SENtrum

vooral exclusief. Vanuit het maatschappelijke
beeld denk ik dat de samenleving er gebaat bij

Expertisecentrum

is dat onderwijs steeds inclusiever wordt. Ook

Kijkend naar ‘krachtgedachten’ vind ik de

als je hierin goed samenwerkt, creëer je een

ontwikkeling vanuit een samenwerking naar

omgeving waarin integratie in de klas plaatsvindt.

een expertisecentrum een mooie ontwikkeling.

Neem de vluchtelingencrisis: je kunt ze uit angst

Niet als doel op zich. Maar als een middel om

buitenhouden, maar het feit dat je mensen

uiteindelijk leerlingen, die momenteel niet in het

Mijn ervaring is dat leerlingen dat heel goed
onder woorden kunnen brengen. Er moet goed
nagedacht worden over de indeling van het
gebouw. Moeten we tot een scheiding komen?
Of zouden we kunnen integreren? En op basis
waarvan doe je dat dan? Wat mij betreft vanuit
overeenkomsten tussen leerlingen, niet vanuit
verschillen. Ik denk verder dat er één directeur
moet zijn in het instituut, om te vermijden dat
er aparte afdelingen ontstaan en dat iedereen

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

27

op zijn eigen manier te werk gaat. Tot slot is

is. Maar ik zie dat er nog steeds een enorme

het belangrijk om in de leerlingbegeleiding

beperking is, waardoor de échte professional

ondersteuning te hebben van mensen die

van zijn vak wordt afgehouden. Deze moet zich,

didactisch, pedagogisch, schoolmaatschappelijk

vanuit wantrouwen, steeds weer verantwoorden.

en psychologisch onderlegd zijn met een

De tijd die de leraar moet besteden aan het

holistische kijk op het mens zijn.

schrijven en verslag doen kan hij niet besteden
aan directe concrete zorg voor het kind. De leraar

Het algemene belang
We moeten bij een SENtrum echt kijken naar
het algemeen belang. Ik probeer daar naar de
gemeente toe ook duidelijk in te zijn. We zien dat
het aantal cluster 4 leerlingen op dit moment
lijkt te groeien. Vanuit de gemeente wordt met
de beste bedoelingen meegedacht en een
aparte locatie gevonden. Dat komt misschien
ten goede aan het huisvesten van cluster 4,
maar de vraag is of het niet voorbij gaat aan
de visie en samenwerkingsgedachten. Ook in
het licht van wat we aan het onderzoeken zijn
met elkaar: SENtrum. Straks blijkt de uitkomst
van dit magazine heel mooi te zijn, maar is het
niet te realiseren, doordat er al onomkeerbare
maatregelen zijn genomen die niet aansluiten bij
wat we nu eigenlijk willen. Daar moeten we voor
waken.

Nachtmerrie en droom

“De tijd die de leraar
moet besteden aan het
schrijven en verslag
doen kan hij niet
besteden aan directe
concrete zorg voor het
kind. De leraar verliest
letterlijk het zicht op
het kind. Dat is wat mij
betreft een probleem.”

verliest letterlijk het zicht op het kind. Dat is wat
mij betreft een probleem. Een professional weet
wat ie moet doen. Laat hem zijn vak uitoefenen!
Matthieu Weggeman stelt dat ook, je moet de
professional met rust laten.
Iets moois
Over ruim twee jaar ben ik gepensioneerd. Ik
ben het Westland ingekomen met de vraag:
“Hoe kan ik hier bijdragen aan de kwaliteit van
het onderwijs?” En daarbij vanuit mijn SBO
ervaring: “Hoe is het mogelijk, dat er met dit
aantal inwoners, zoveel SBO’s zijn? Zou het niet
verstandig zijn om vanuit de kwaliteit van ons
onderwijs te kijken of dit wel goed is?” Ik hoop
dat we, rond mijn pensioen iets moois hebben
neergezet. Iets waarvan alle onderwijsmensen
en ouders uit het Westland denken: “Dit is een
verstandige en goede stap die we hebben gezet
een jaar geleden.” Dat hoop ik.

De échte professional
Mijn grootste nachtmerrie is dat de professional
niet meer de ruimte heeft om professional te
kunnen zijn. Dat zie ik veel gebeuren, mede
door de wijze waarop de overheid zich opstelt.
Er is door de overheid onlangs een roze boekje
uitgegeven om te bewijzen dat er geen regeldruk
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Kun je eens vertellen wie je
bent en wat je doet?
Mijn naam is Maaike Kramer. Ik ben directeur
en bestuurder van de Eerste Westlandse
Montessorischool (EWMM), lid van het dagelijkse

Maaike Kramer

(directeur en bestuurder Eerste
Westlandse Montessorischool)

bestuur van het samenwerkingsverband en van
het algemeen bestuur. Als directeur ben ik de
roerganger van deze school. De school telt 400
kinderen en 35 teamleden. De populatie is heel
breed. Er zijn kinderen met een cluster 1, 2, 3 en
4 beschikking. Op de school zijn ook kinderen met
een SBO beschikking en een SO terugplaatsing.
We koesteren hoge toekomstverwachtingen voor
de kinderen.
De financiële ondersteuning die we hiervoor
hebben is het budget van de basisondersteuning.
Sinds 2 jaar ontvangen wij geld voor de extra

“We moeten
het moment
nu pakken.”

Door: Janneke en Gerda
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school. Allen delen dezelfde passie, namelijk
het kind. Onze missie is: nieuwsgierigheid en
betrokkenheid.

ondersteuning en voor sommige kinderen geldt
de zware ondersteuning. Daarnaast maken

leerkrachten zijn uit het SBO of SO afkomstig.

Is de nieuwsgierigheid en de
betrokkenheid ook de reden
dat je het onderwijs ben
ingegaan?

Alle leerkrachten hebben een 2-jarige post HBO

Eigenlijk wilde ik al vanaf mijn vijfde jaar juffrouw

Montessoriopleiding en leren bij. De school

worden. Ik heb er mijn missie van gemaakt

kent diverse specialisten, onder andere voor

om een heel goede juffrouw te worden. Ik ben

hoogbegaafdheid, autisme, motorisch remedial

leerkracht geweest in zowel de onderbouw als in

teaching en leren innoveren. We zetten in op

de midden-en bovenbouw. Ook ben ik IB’er en

scholing en doen dit ook met andere scholen

adjunct geweest. Daarna ben ik een aantal jaren

samen. Allen gebruiken hun kracht voor school.

extern schoolbegeleider geweest bij NTO Effekt.

Bij het aannemen van leerkrachten wordt

Dat laatste met veel plezier, maar ik vond mijn

gekeken naar de kracht die de mensen kunnen

invloed te beperkt en voelde met toch eigenaar

inzetten. Ik heb geleerd om mensen aan te

van het proces. Als directeur van een school

nemen die niet op mij lijken. Zo krijg je een heel

heb ik wel invloed en kan het verschil maken. Er

breed spectrum aan kennis en kunde op de

komen veel mensen de school bezoeken met

we gebruik van de regeling van ambulante
begeleiders van cluster 1 en 2. Bovendien
hebben wij veel interne expertise. Veel van de
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diverse vragen. De bezoekers willen zien hoe wij
het passend onderwijs aan zo’n brede populatie
anders vormgeven.

Een van mijn dromen ...
...is een expertisecentrum met een heel groot
hart voor de kinderen. Het Westland is gebaat bij
gerichtheid. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt

“Ik heb geleerd om
mensen aan te nemen
die niet op mij lijken. Zo
krijg je een heel breed
spectrum aan kennis
en kunde op de school.
Allen delen dezelfde
passie, namelijk het
kind.”

Komt het informeren van
mensen het dichtste bij
jouw drive?

zal zijn: Ik ga jou helpen met jouw kinderen en

Vanuit het Montessori concept is het passend

kunnen doen. Ik denk dat er in het Westland veel

onderwijs juist het idee: Er is een kind, dat het

behoefte is aan maatjes die met jou meedenken.

goede aanbod op de juiste manier en op de

Ik ben allergisch voor het begrip exclusie. Het gaat

juiste tijd ontmoet. In die zin is het passend

er mijns inziens om het kind zo lang binnen de

onderwijs niet nieuw voor ons. Het is een way

reguliere setting te houden als dat goed is voor

of life. We hebben de financiële middelen en

het kind. Het gaat niet om de belemmeringen

de mogelijkheden in de uitvoering dichterbij

van leerkracht en de organisatie. Om die te

gebracht. Maar de intentie “inclusief tenzij “ was

ondersteunen kunnen andere zaken ingezet

er al. Wel weten we nu beter waar onze grenzen

worden. Het zou goed zijn als de groepen binnen

liggen. Er kan veel, maar het individuele belang

het reguliere onderwijs ongeveer 24/25 kinderen

mag niet het belang van de andere kinderen

hebben. Te kleine groepen zijn niet wenselijk

verstoren. De grens ligt bij grensoverschrijdend

vanwege de socialisatie. Het zou eveneens goed

gedrag. Het welbevinden van elk kind is van

zijn als er geïnvesteerd wordt in 2 leerkrachten

cruciaal belang. We vragen veel van de kinderen.

voor een groep. De onderwijsassistenten kunnen

De school heeft daar voorwaarden voor gemaakt.

hierin een rol spelen.

in jouw klas om passend onderwijs te kunnen
geven. “Wat heb jij van mij nodig om dit te kunnen
doen?” Dat is daarbij een cruciale vraag om dit te

Zo wordt er bijvoorbeeld niet methodisch gewerkt
en is er geen vast rooster. We hebben regelmatig
leerlingen in crisisplaatsen, maar het komt ook bij
ons een enkele keer voor dat voor het kind een
andere setting de oplossing is.

Er is een verandering in het
denken nodig
Het gaat niet om de veranderingen in structuur
maar om de cultuur. Het samenwerkingsverband

De kans ligt er ...

zijn wij allen. Nu is het nog zo, dat er in de

...dat we in het Westland met elkaar een

denken is nog sterk aanwezig binnen scholen en

voorbeeld voor Nederland kunnen zijn. Ik zie dat
dat de bestuurders elkaar steeds meer gaan zien
en begrijpen. We zijn er nog niet, maar er is een
begin.

organisatie veel subculturen zijn. Het wij-zij
besturen. Er is nog niet echt een open cultuur.
Maar, onbekend maakt onbemind. Mijn gevoel
is dat er tussen de besturen van het regulier
onderwijs al meer verbinding komt. Je kunt de
visie hebben dat er voor sommige kinderen altijd
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specifiek onderwijs nodig is. Hierover met elkaar

assessment voor de IB’ers. Ook de kinderen

praten houdt het denken over de juiste plek

kunnen ons de benodigde feedback geven. Vraag

van het kind scherp. Dat is goed en we kunnen

maar aan kinderen: wat is voor jou een goede

elkaar hierin waarderen. De rol van het SPOW,

leerkracht en wat is eigenlijk een goede leerling.

maar straks ook die van de mensen van het
SENtrum, is het voorleven van het oude naar het

Mijn grootste nachtmerrie...

nieuwe denken. Het gaat niet om de organisatie,
maar wat goed is voor het kind. We moeten het

... is de ontkoppeling bij kinderen. Ontkoppeling

moment nu pakken. We hebben de wind mee als

zoals Marcel van Herpen dit duidt: ontkoppeling

je kijkt naar het regeerakkoord met onder andere
de visie op de kleutertoetsen, vermindering van
de werkdruk, betere waardering en het anders
mogen verantwoorden.
Verder dromend noem ik het belangeloos
nadenken. Het gaat er niet om wie de grootste
is of wie de meeste kinderen heeft. Het draait
niet om het hebben van de macht. Mijn leus is:
belangeloos is egoloos is machtloos. Ik lees op
dit moment een mooi boekje met de titel “Vrede
kun je leren“. Dit boekje zegt waar het om gaat,
namelijk het hebben van een open hart en een
open wil. Weten wat je niet weet en je zekerheden
ter discussie durven stellen.

Samenvattend ...
... wil ik zeggen dat mijn droom is dat er meer
aandacht voor het luisteren komt en er minder
moetisme is. Dat we terugkomen tot de
oorsprong van onze zintuigen. Soms is alleen

“De rol van het SPOW,
maar straks ook die
van de mensen van
het SENtrum, is het
voorleven van het
oude naar het nieuwe
denken. Het gaat niet
om de organisatie,
maar wat goed is voor
het kind.”

van leerstof, de leerkracht of de groep. Sommigen
zijn van alle drie ontkoppeld! Het niet kunnen
herkennen of erkennen dat het kind ongelukkig
is op de plek waar het zit door de volwassenen.
Dat komt door het niet aansluiten van de leerstof,
het geen of nauwelijks contact hebben met de
medeleerlingen of geen respons vinden bij de
leerkracht. Helaas werken wij als leerkrachten
vaak mee aan die ontkoppeling ook al hebben we
niet die intentie. Gelukkig besteden de PABO’s nu
meer tijd en energie aan het leren reflecteren op
het eigen gedrag van de aankomende leerkracht,
zodat deze weet dat het er voor alles om gaat
dat het kind het schoolgaan en leren (weer) leuk
vindt.

kijken of het stellen van vragen voldoende.
Het is een goede zaak dat bij ons op school
de ambulant begeleiders onze autonomie
herkennen en snappen en van daaruit de vraag
kunnen stellen wat een leerkracht van hem
of haar nodig heeft. Ook IB’ers kunnen die rol
vervullen. Ik ben om die reden blij met het
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Een aantal leraren op de Herman Broerenschool in Naaldwijk kregen
te horen waar opdrachtgroep SENtrum mee bezig was. Dat maakte
hen nieuwsgierig. Tijdens een lerarenvergadering pakten zij dan ook
een moment om eens even weg te dromen en te brainstormen over

Leraren van de
Herman Broerenschool in Naaldwijk
dromen over
SENtrum

SENtrum. Welke dromen, mogelijke obstakels en kansen zien zij?

Louise Buijs-Enthoven (leraar so rood)

Marloes Verheul (leraar so oranje)

Mandy Damen-Steentjes (leraar so geel)

Anne Lorsheijd (leraar
bewegingsonderwijs)

Door: Anne
Karina Steentjes (leraar so oranje)
38

DE RODE PAPRIKA

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

39

Deze leraren hebben gehoord over het werk van de opdrachtgroep SENtrum.

•

Zij hebben antwoorden geformuleerd rond de volgende punten:

HET KDC moet betrokken worden bij het SENtrum. De kinderen van het
KDC die een wat hoger niveau hebben behoren ook tot de doelgroep die
onderwijs behoeft (en verdient).

Dromen m.b.t. het SENtrum
•

Het ontwikkelen van een ‘sociale kaart’ waarop de organisaties/ scholen/
KDC’s e.d. staan met hun expertise (organisatiestructuur)

•

Iedereen hoort erbij

•

Twee leraren en een onderwijsassistent voor één groep

•

Het delen van unieke ideeën en ervaringen van ontwikkelde
materialen vanuit de verschillende scholen/ organisaties om niet
zelf steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden (denkend aan
het gebruik van tablets, pleinindeling e.d.)

•

(hulp van) expertise op bepaalde gebieden (ergotherapie,
gedragstherapie, speltherapie)

•

•

Met elkaar bespreken van grensgevallen

Mogelijke obstakels
•

Tijd om overlegmomenten te plannen

•

Financiële plaatje

•

EMB leerlingen hebben behoefte aan rust, ruimte, voorspelbaarheid. Zij
zouden niet in een groot gebouw passen waar zij snel overprikkeld raken.

•

Klassengrootte als alle leerlingen in één gebouw komen

•

Onze doelgroep is kwetsbaar- pestproblematiek

•

Overprikkeling

Uitwisselen van ervaring op andere scholen (‘nieuwe inzichten’
krijgen, ideeën op kunnen doen, ‘beter goed gejat…’)

Mogelijkheden

•

Samenwerking met KDC (zoals op het Westerhonk met de Zeebries)

•

Dat onze leerlingen kunnen buitenspelen met leerlingen van het reguliere

•

Didactische en vakinhoudelijke ondersteuning

onderwijs

•

Ik denk wel aan een brede school met alles onder een dak? Hierbij denk

•
•
•

ik aan interne ergo, fysio, logo, gedragstherapie, speltherapie en BSO.

Dat onze leerlingen sociaal gedrag zien van leerlingen van andere scholen
Leerlingen van meerdere scholen (disciplines) die samen activiteiten doen,

•

Voor- tussen en naschoolse opvang

zoals sport en spel, buitenspelen, creatieve uitwisselingen

•

Buitenschoolse sportieve activiteiten voor zowel leerlingen mét een
beperking als leerlingen zónder beperking

Een open cultuur waarbij scholen met verschillende doelgroepen
bijeen zitten en bij elkaar kunnen kijken/ aansluiten/ leerlingen kunnen

•

Zorg geïntegreerd in de school

‘uitwisselen’ en samen plannen kunnen maken en uitvoeren
•

Schooldoorbrekend bewegingsonderwijs

•

Het vertalen van verschillende leerlijnen naar 1 leerlijn van ZML tot
hoogbegaafd

•

Sportactiviteiten tussen verschillende scholen

•

Een gezamenlijke sportdag met scholen in het Westland

•

Sporttoernooien in de regio tussen BAO/SBO/SO/VSO. Op deze manier
kunnen de leerlingen in teamverband met iedereen kennismaken. En ook
met nieuwe sporten.

•

Kennis vanuit de zorg (KDC/MKD) betrekken bij de zorggroepen.

•

Een vloeiende samenwerking tussen onderwijs en zorg.

•

Een vakgroep bewegingsonderwijs tussen BOA/SBO/SO/VSO waarin ideeën
wat betreft sport en spel uitgewisseld kunnen worden.
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Wat is de kracht van de Herman
Broerenschool binnen het SENtrum?
•

Expertise op het gebied van gedrag

•

Expertise op het gebied van communicatie

•

Expertise op het gebied van het bieden van passende
onderwijsvormen aan (individuele) leerlingen

•

Open cultuur waarin de mogelijkheid wordt geboden
binnen onze school een kijkje te komen nemen.

•

Hardwerkende mensen met hart voor de doelgroep

•

Een lerende houding

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum
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Wie ben je?
Mijn naam is Vera Baljon. Ik ben
schoolbegeleider/orthopedagoge op Voorne
en Putten. Jarenlang heb ik als leerkracht in het
basisonderwijs gewerkt en vervolgens nog twee

Vera Baljon

(schoolbegeleider en orthapedagoge)

jaar als IB’er. In die tijd ben ik begonnen aan
de studie orthopedagogiek, daar ik me altijd
betrokken heb gevoeld bij kinderen die iets
extra’s nodig hebben. Ik wilde de kinderen leren
begrijpen en vervolgens nagaan wat ik ze verder
nog zou kunnen bieden bij hun ontwikkeling.

Wat was je drive om bij het
onderwijs te gaan?
Ik wilde kinderen graag iets leren. Als leerkracht
kom je je eigen beperkingen tegen. Vervolgens

“Een gedeelde visie
is zeer wenselijk, te
weten: één kind,
één plan.”

ga je zoeken naar hetgeen je kunt inzetten
om de kinderen verder in hun ontwikkeling
te krijgen. Als leerkracht werkte ik vanuit een
gevoel, voortkomend uit de vraag ‘op welke
wijze kan ik de stagnerende ontwikkeling van
dit kind positief beïnvloeden.’ Nu kan ik aan dat
gevoel woorden geven en er gericht actie op
ondernemen. Om het gedrag en handelen van
een kind te begrijpen is het nodig om vanuit
een interactioneel kader te denken. Naast kind
factoren wordt bekeken welke omgevingsfactoren
van thuis en school een rol spelen en welke
factoren al dan niet beïnvloedbaar zijn en waar
kansen liggen. Centraal staan de onderwijs/
opvoedingsbehoeften van het kind en de
hierbij passende leerkrachtvaardigheden en/of
opvoedingsvaardigheden.

Door: Janneke en Gerda
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Soms ben je in de
uiteindelijke begeleiding van
een kind minder succesvol
dan je zou willen

die passend is bij de hulpvraag, hierbij rekening

kan worden. Nu zijn er nog verschillende visies

houdend met de afspraken vanuit het SOT en

en soms naast elkaar lopende trajecten voor

het HIA. Van belang hierbij is dat de mensen in

het begeleiden van het kind. Een gedeelde visie

het werkveld elkaar kennen, elkaars expertises

is zeer wenselijk, te weten: één kind, één plan.

weten en kunnen samenwerken. Goede duidelijke

Het bieden van hulp aan het kind moet centraal

Zo kreeg ik als schoolondersteuner de vraag of ik

communicatie is nodig tussen onder andere

staan. De verantwoording durven nemen tijdens

een rekenonderzoek bij een kind wilde uitvoeren.

de Kindkracht specialisten (de voormalige ab-

het proces is nodig. Ook al betekent dit soms

Het kind werkte met een eigen rekenleerlijn. Maar

ers), IB’ers en onderzoekers. Het gaat erom de

ook ‘nee’ durven zeggen bij het ontbreken van

er bleek meer aan de hand te zijn. Gaandeweg

krachten te bundelen. Een HIA vormt hiervoor

de benodigde expertise. Nu is er nog te veel

het rekenonderzoek merkte ik op dat het kind

een goed platform, daar er al veel partijen bij

tijdverlies door het onvoldoende bundelen

betrokken zijn. Goede samenwerking met de

van krachten. Nascholing van alle experts en

indicatiestellers, waaronder de gemeente, is

leerkrachten is heel belangrijk, zodat eenieder

eveneens zeer noodzakelijk. Op de website

dezelfde taal spreekt. Een flexibele evaluatie

van het samenwerkingsverband Voorne-Putten

termijn van een plaatsing op het SO of SBO met

hebben de IB’ers een eigen informatiesite. Dit

het oog op een terugplaatsing op het reguliere

gedeelte van de website zou ook toegankelijk

basisonderwijs geeft ook mogelijkheden.

gemaakt moeten worden voor de direct

Op Voorne-Putten wordt gewerkt met een

betrokkenen, zoals de schoolbegeleiders.

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) met een

de structuren bij het rekenen niet zag, lastig aan
het werk kon gaan en onder andere moeite had
met het strikken van zijn veters. Verdere navraag
en dossieranalyse brachten naar voren dat
eerder onderzoek had aangetoond dat er sprake
was van een disharmonisch intelligentieprofiel.
De grote ondersteuningsbehoeften van dit
kind pasten niet bij deze school. Een andere
schoolvorm was gewenst. De ouders vonden het
echter beter dat hij naar een andere reguliere
basisschool zou gaan. Aldaar is men opnieuw
begonnen om alleen het rekenen aan te pakken,
helaas.

Welke kansen en
mogelijkheden zie jij binnen
een samenwerkingsverband
als het gaat om het
bieden van de beste
ondersteuning?

44

“Als leerkracht werkte
ik vanuit een gevoel,
voortkomend uit de
vraag: ‘Op welke wijze
kan ik de stagnerende
ontwikkeling van
dit kind positief
beïnvloeden?’.”

geldigheid van 1-2 of 3 jaar. Ouders zijn op de

Hoe kunnen die krachten
zodanig gebundeld worden
dat voor ieder kind met een
ondersteuningsbehoefte het
optimale resultaat wordt
behaald?
Jeugdzorg en onderwijs zo goed mogelijk op
elkaar laten inspelen is belangrijk. Het kan en
mag niet meer zo zijn dat ouders, die alles
geprobeerd hebben om de juiste hulp te krijgen
en hierbij tegen de grenzen van het begeleiden

Het is belangrijk dat een leerkracht niet met een

van hun kind oplopen, te horen krijgen dat het

hulpvraag achtergelaten wordt. Dat betekent

een schoolprobleem is en dat ze geen hulp

dat er mensen nodig zijn die op de verschillende

vanuit Jeugdzorg kunnen ontvangen. Bij dit

ontwikkelings/leergebieden geschoold zijn.

soort ernstige problemen zouden er in het

Personen die de competenties hebben om

werkveld korte lijntjes moeten zijn naar de

vraag gestuurd te werken en expertise bezitten

hoofdindicatiesteller, zodat direct ingegrepen
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hoogte van de flexibele evaluatietermijnen.

Welk talent zet jij in om het
kind de beste begeleiding te
bieden?
Dat is het verhelderen van de hulpvraag,
het analyseren van dossiergegevens en het
formuleren van het integratief beeld. In overleg
met ouders en school deel ik mijn inzicht,
stel dit ter discussie en scherp het aan. In het
eerdergenoemde praktijkvoorbeeld van het
kind bijvoorbeeld was een van de adviezen dat
schoenen met klittenband gewenst zijn, daar
het kind de veters niet kan strikken gezien
zijn hersenwerking. Het goed voeren van een
oudergesprek is een kwaliteit die ik graag wil
delen met de leerkrachten door model te
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staan in een gesprek. Ook het omzetten van

mogelijk kan worden (even praktische bezwaren

een onderwijsbehoefte in ander leerkracht

als reistijden van leerlingen buiten beschouwing

handelen of het aandragen van een andere

gelaten).

didactiek behoort tot mijn expertise. Helpend

Belangrijk is wel dat de ouders bij het zoeken

hierbij is dat ik jarenlang leerkracht ben geweest

naar passend onderwijs als serieuze partners

en dus goed kan pendelen tussen theorie en

worden gezien. Zij kennen hun kind immers het

praktijk. In het kader van het handelingsgericht

langst.

werken en het handelingsgericht denken

Passend onderwijs verdient ook de middelen

heb ik informatieformulieren ontwikkeld die

om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften

handig zijn bij de voorbereiding op een SOT

van kinderen van deze tijd. Gezien de forse

en een HIA. Deze formulieren zullen door het

problematiek en de uitval van leerkrachten is

samenwerkingsverband Voorne-Putten worden

het nodig om de toerusting van leerkrachten

gebruikt.

en scholen onder de loep te nemen. Passend
onderwijs onder de oude voorwaarden kan echt

Hoe zou zo’n Sentum eruit
kunnen zien?
Ik heb daarvoor geen goede oplossing. Aan

niet.

Mijn grootste nachtmerrie...

alles zitten haken en ogen. Het is in ieder geval

... is dat de klassen nog groter worden. Nu al zien

nodig dat er minder kinderen in een groep

we dat de meest enthousiaste en gemotiveerde

van een reguliere basisschool zitten. Hierdoor

jonge leerkrachten een burn-out krijgen

krijgen leerkrachten ruimte en tijd om op eigen

doordat zij het gevoel hebben te falen in de

handelen te reflecteren. Goede vragen voor deze

begeleiding van leerlingen. Zij zien en horen alle

reflectiemomenten zijn dan bijvoorbeeld: Wat

ondersteuningsvragen van de kinderen, maar

doe jij al in het kader van het handelingsgericht

kunnen ze niet allemaal begeleiden. Er komt

werken? Wat zou je nog meer kunnen inzetten?

te veel op hun bordje. Nog grotere klassen en

Indien gekwalificeerde en toegankelijke experts

daardoor nog meer uitval van deze talentvolle

de leerkrachten kunnen ondersteunen en

groep leerkrachten is mijn grootste nachtmerrie.

“Nog grotere klassen
en daardoor nog
meer uitval van
deze talentvolle
groep leerkrachten
is mijn grootste
nachtmerrie.”

leerkrachten tijd en ruimte krijgen hun eigen
expertise uit te breiden, blijft er maar voor een
klein deel van de kinderen een aparte vorm van
onderwijs nodig. Ik ben namelijk wel van mening
dat het systeem van de clusterscholen nodig zal
blijven, al dan niet in een andere vormgeving.
Hierbij zou dan gedacht kunnen worden aan een
verzameling van clusterscholen in één gebouw,
zodat meer uitwisseling en samenwerken

46

DE RODE PAPRIKA

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

47

Droomschool
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Waarom ben je de
kinderopvang in gegaan?
Van jongs af aan heb ik gedroomd om
met kinderen te werken. Ik kom uit een
transportgezin. Het leek voor mijn familie logisch
dat ik in de transportsector zou gaan werken.

Liesbeth
Koornneef

Het werkhoekje voor administratief werk was al
ingericht. Maar ik had dus andere plannen. Mijn
drive voor mijn werk is de kinderen die groot
worden. Om voor hen een veilige, creatieve
en inspirerende omgeving te maken waarin ze
kunnen doorgroeien naar de volgende fase en
naar het onderwijs toe. Het is lastig om een mooi

(directeur van Kwest)

“De deur naar elkaar
staat nu open en
niet meer op een kier.”

voorbeeld uit mijn werk te noemen. Dat klinkt gek,
maar dagelijks beleef ik zoveel mooie dingen met
de kinderen.

Kun je eens vertellen wie je
bent en wat je doet?

Succeservaringen

Ik ben Liesbeth Koornneef, geboren en getogen

wolken loop is een project in Woerdblok

Westlandse en sinds 27 jaar werkzaam binnen

waar de kinderopvang samenwerkt met een

de Kinderopvang. Binnen de kinderopvang heb

verzorgingshuis. Daar heb ik jarenlang op een

ik het hele traject doorlopen van medewerker

positieve manier voor gestreden en in geloofd.

op de groep, leidinggevende van een locatie

Het zijn twee doelgroepen die elkaar op een

tot directeur van Kwest. Kwest is als organisatie

natuurlijke manier versterken en elkaar zoveel

in 2002 ontstaan door een fusie van een

plezier geven. Het gaat vooral om het hebben

aantal kleine organisaties en hun besturen in

van contact. Dat is een belangrijke kracht in onze

samenwerking met de gemeente Naaldwijk. Als

samenleving. Als je het maken van het contact

Kwest hebben we de periode van de ongekende

ont-zorgt dan gebeurt gewoon wat je graag met

groei binnen de kinderopvang meegemaakt.

elkaar wilt bereiken. Er hoeft helemaal geen

Kwest heeft alle soorten kinderopvang in huis:

hoogdravend concept opgezet te worden.

Eén van de dingen waardoor ik echt op

hele dagopvang, halve dagopvang, buitenschoolse

Door: Janneke en Gerda
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opvang, tussen schoolse opvang, (gesubsidieerde)

Bij KwestHome ontmoeten de opa’s, oma’s en

peuteropvang, gastouderopvang. Ik vind het de

kinderen elkaar dagelijks, er is een aai over de

allerleukste baan die er is.

bol, er wordt samen gezongen en geschilderd,
een appeltje gegeten en een gezelschapsspelletje

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum
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Dromen

gedaan. Daar groeit iedereen van. Laat het
gewoon gebeuren! Je hoeft er als professional

Mijn droom is dat het gezin van begin af aan het

verder niets meer aan te doen. Het contact

uitgangspunt vormt voor ons allen. De wereld

faciliteren is genoeg. In Naaldwijk hebben wij

verandert snel. Er worden andere vragen gesteld

ook een samenwerking met Zonnehof. Daar
zijn meervoudig gehandicapte kinderen. Verder
werken we samen met een sportlocatie en met
het onderwijs. Daar gebeuren ook de mooiste
dingen. Waar het omgaat is dat het contact
vanzelfsprekend is. Het natuurlijk en organisch
voelen is een basiswaarde.

Hoe kunnen we wat jou
betreft de krachten in
het Westland zodanig
bundelen dat voor ieder
kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte het
optimale resultaat wordt
behaald?
De professionals dienen ervoor te zorgen dat
de omgeving, hetgeen er nodig is, heel makkelijk
vindbaar en inzetbaar is. Ook hier draait het
om contact, contact, contact. We moeten nu
allemaal boven onze organisatie durven denken.
Dan zijn er veel mogelijkheden. Te denken valt
aan een sociale kaart; het hebben van elkaars
telefoonnummers; een digitaal platform en
bijeenkomsten waarbij we elkaar natuurlijk

aan de omgeving. We zitten nu vaak met z’n

“Eén van de dingen
waardoor ik echt
op wolken loop
is een project in
Woerdblok waar
de kinderopvang
samenwerkt met een
verzorgingshuis.”

allen in termen van het kind te denken. Alleen
is dit niet genoeg. Dan blijft de ondersteuning
bestaan uit druppeltjes. Het is het kind en zijn
omgeving waar het om gaat. Als we het gezin
hebben dan hebben we het kind en andersom.
Het is dus belangrijk dat we de gezinnen
bereiken. Niet alleen het gezin inschakelen als
er iets fout gaat. Het zou heel normaal moeten
zijn dat we het gezin, de ouders, er voortdurend
bij betrekken. Het uitgangspunt zou moeten zijn
om samen een wereld voor het kind te vormen.
Dan ontstaat er een ander beeld naar elkaar.
Nu word je als pedagogisch medewerker, maar
ook als leerkracht, opgeleid voor het werken met
een groep en kinderen verzorgen. Nu krijg je de
ouders er zomaar bij. Soms geef je een folder
mee of je houdt een ouderbijeenkomst en dan
heb je weer voldaan aan de ouderbetrokkenheid.
In het veranderende wereldbeeld kan dat echt
niet meer. Er komen andere gezinnen en andere
problemen. Wij, onder andere de kinderopvang
en het onderwijs, zijn er nog niet voldoende op
toegerust. Met elkaar zullen we een bredere
scoop in ons werken moeten ontwikkelen. Dan
gaat het niet alleen meer over de overdracht van
kinderen, maar om overdracht van gezinnen.

ontmoeten. Deze bijeenkomsten moeten we met
elkaar faciliteren, evalueren en aansturen.
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“Wanneer zijn
we tevreden?
Wanneer kunnen
we met elkaar een
feestje vieren met
betrekking tot de
ondersteuning van
gezinnen? Nu zitten
we als organisatie
regelmatig in een
overlevingsstand
met betrekking tot
zorgvragen.”

Wat doe jij als directeur
van Kwest aan het werken
met kinderen die speciale
behoeften hebben?

Nachtmerries

Wij hebben video-interactiebegeleiding. En er
is bijvoorbeeld een medewerker die als spil
meedraait als er zorgen zijn over een kind.
Zij komt extra observeren en doet mee in de
gesprekken met de ouders. Binnen Kwest
vind ik het belangrijk dat leidinggevenden en
medewerkers extra opleiding en begeleiding
krijgen hoe om te gaan met de veranderende
wereld, opvang en zorg. Ik ben, samen met
de gemeente en collega-organisaties, actief
betrokken bij de ontwikkeling van meerdere
plannen die ons hierbij gaan helpen. Als
voorzitter van stichting Leergeld heb ik te maken
met armoede in de gezinnen. Ondersteuning van

verandering gaat heel snel. Denk maar aan de

Welke vraag heb ik nog niet
gesteld die ik had moeten
stellen?

nieuwkomers, vluchtelingen, het armoedebeleid

Wanneer zijn we tevreden? Wanneer kunnen we

en wat de kinderopvang van gezinnen verwacht

met elkaar een feestje vieren met betrekking tot

en andersom wat ouders van kinderopvang en

de ondersteuning van gezinnen? Nu zitten we als

onderwijs verwachten. We zitten allemaal in een

organisatie regelmatig in een overlevingsstand

bepaalde vorm van systeemdenken en denken

met betrekking tot zorgvragen. We houden

over privacy, gebouwen en ideeën, enzovoort.

een kind op de opvang terwijl er sprake is

Die drempels werken zo belemmerend. Waarom

van bijvoorbeeld zeer moeilijk gedrag of een

staat de deur maar tot 8.30 uur voor de ouders

betalingsachterstand. We werken hieraan mee

open en verlaten ze daarna het gebouw?

zolang we zien dat het een meerwaarde voor het

Waarom staat de koffie dan niet klaar? We

kind is en ouders bereid zijn afspraken te maken.

hebben de ouders nodig. De ontmoeting zorgt

Op dit moment is voor de kinderopvang nog

voor het broodnodige contact. Bij Kwest gaan

geen ondersteuning. Maar als we op een andere

we alles anders inrichten. Het wordt een plek

manier met elkaar perspectief kunnen bieden

voor iedereen. Het wordt een groot welkom aan

aan ouders door middel van een andere wijze

eenieder.

van organiseren kan de zorg op een natuurlijke

Dat de gezinnen en kinderen ons ontglippen. De

deze gezinnen is ook een speciale behoefte, een

wijze geregeld worden. De kinderen zitten

zorg.

naar verhouding zo kort op de kinderopvang.

in spelen. Laten we eens met elkaar definiëren

Wat heb jij nodig om de
nachtmerrie te voorkomen?

wat we onder zorg verstaan. Daar hebben we

Ik heb contacten nodig. Linksom of rechtsom, het

Hier kan een initiatief als SENtrum zeker een rol

helemaal geen eenduidig beeld bij.
De afgelopen periode is door alle betrokken
partijen geïnvesteerd in samenwerken. Dit is
goed. De deur naar elkaar staat nu open en
niet meer op een kier. We moeten de drempel

Sommigen maar een dag in de week. De tijd vliegt
dan snel voorbij. Dat is een belemmerende factor.

gaat om iedereen die iets kan betekenen in het
proces. Ik geloof in het initiatief van het SENtrum,
maar dan moeten we wel vanaf 0 jaar beginnen
en niet vanaf 4 jaar. Dan hebben we de basis al
gemist.

nu over. Er zijn allerlei mooie initiatieven,
maar we moeten wel de samenwerking in de
gaten hebben. Samen gaan bouwen. Er zijn al
voorbeelden, zoals de samenwerking bij Sterk
op School, ook met de JGZ is er een steviger
partnerschap en in ons zorgplan staat een pilot
zorg met Jeugdformaat (SKT).
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informatie over het kind. Wat zijn de niveaus van
het kind? Wat zijn de onderwijsbehoeften van
de kinderen? Dat maakt het wel lastig om goed
te bekijken waar het kind het beste op zijn plek
is. Het is voor ons soms moeilijk te zien waarom
gekozen is voor deze vorm van onderwijs. De

Jolanda van
Gelder

(groepsleerkracht op De
Diamant)

“Hier kunnen we ze
weer een veilig
gevoel geven
en ze weer laten
groeien!”

beslissing dat een kind een beschikking krijgt voor
SBO is niet aan ons. Maar het zou soms fijn zijn
als wij mogen meekijken en mee mogen denken.
Je wilt het kind graag direct op de juiste plek
hebben en dat heeft soms meer voeten in aarde
dan alleen een dossier.

Soms…
Maar ook wij hebben onze beperkingen binnen

Even voorstellen
Ik ben Jolanda van Gelder en ben op dit moment
groepsleerkracht op SBO De Diamant in
Naaldwijk. Ik ben sinds 1999 werkzaam in het
onderwijs. Eerst heb ik vijf jaar in het regulier
onderwijs gewerkt, daarna op de Strandwacht in
Den Haag. Na een paar jaar thuis te zijn geweest
voor de kinderen, ben ik sinds 3 jaar werkzaam
op De Diamant.

door onderbezetting binnen de school op de
vrijdag bijvoorbeeld. Je moet dan kiezen tussen
het kind en de klas en dat kan een belemmering
zijn. Op dit moment is het zo goed als mogelijk
geregeld, ik weet niet wat er in verbeterd kan
worden.
Leerkrachten hier zijn gewend om veel zelf op
de bel trekken. Dan komt het niet altijd gelijk

De kinderen in mijn klas zijn mijn drive waar ik

wat moet gebeuren. Het voortraject is dan niet

voor ga. Zeker de kinderen die wij op school

weer een veilig gevoel geven en ze weer laten
groeien! Daar word ik echt heel blij van!
Natuurlijk lopen wij helaas ook tegen zaken aan.
Soms als kinderen binnenkomen is er te weinig
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plek worden gezocht. Dat is niet altijd mogelijk

Veilig gevoel geven

onderwijs stuk gelopen en hier kunnen we ze
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voor zijn/haar klas moet er tijdelijk een andere

te lossen en als het echt niet lukt dan pas aan

hebben. Deze kinderen zijn in het reguliere

Door: Matilde en Dami

een groep. Heel soms als een kind niet veilig is

goed over wat er moet gebeuren en dat er direct
duidelijk, omdat de leerkracht het niet altijd goed
heeft laten zien. Dat kan lastig zijn. Dit ligt ook
bij de leerkrachten, omdat ze er minder over
gecommuniceerd hebben. Zij zouden eerder
een signaal kunnen geven met wat er allemaal al
gebeurt, zoals bijvoorbeeld een beloningssysteem
of een andere aanpak.
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Uitdaging!

gaat nu nog niet zo makkelijk. Een stukje

Ik denk dat we een behoorlijke uitdaging hebben

ambulante begeleiding, maar dat hangt af van

met betrekking tot een samenwerking, oftewel
SENtrum. Je komt allemaal uit verschillende
culturen, dat blijft altijd lastig. Je hebt om
bepaalde redenen keuzes gemaakt en dat botst
weleens. In één gebouw kun je daar tegenaan
lopen. En je kunt ook niet alles voor zijn, omdat
je er pas tegenaan loopt op het moment dat het
zo is. Binnen één school kan dat al ingewikkeld
zijn, en zeker met meerdere scholen bij elkaar.

ondersteuning hierin zou fijn zijn, misschien als
de behoefte die er is in het veld. Kinderen en
ouders merken dat ze gelijk op de goede plek
terechtkomen en niet na een jaar nog een keer

“Het mooiste en ideale scenario voor mij zou zijn als
alles in 1 gebouw kan/past. Je houdt de lijnen dan
makkelijk kort, ook voorzieningen bij elkaar geclusterd.”

moeten wisselen van school. Dat ze merken
dat alles bij elkaar hoort en bij elkaar past: de
hulpverlening, de zorg, de school, dat alles
direct aan elkaar hangt. Dat ze zo goed mogelijk
geholpen worden binnen één gebouw.

Nachtmerrie

ook een leerkracht zijn met bepaalde expertise.

Een nachtmerrie zou zijn als het hele speciale

een visiteweek of iets dergelijks kunnen plannen,

Een vorm vinden om elkaar aan te vullen is

(basis)onderwijs weg zou vallen binnen

noodzakelijk, dat kun je wel uitzetten van tevoren.

Kansen

Nederland. Dit soort onderwijs heeft ook een

Er zijn altijd dingen die anders zouden moeten

de kinderen een nachtmerrie zijn, maar ook voor

of kunnen. De samenwerking bijvoorbeeld, de

de leerkrachten binnen het onderwijs. Er zijn

scholen zijn nog echt aparte scholen. Het zou

leerkrachten die er bewust niet voor gekozen

leuk zijn als scholen meer een beeld hebben van

hebben om met speciale kinderen te werken.

hoe een andere school werkt en in elkaar steekt.

Als je kleinere klassen zou maken zou het beter/

Dit helpt ook bij de keuze voor de juiste school

gemakkelijker werken, maar dan heb je nog wel

voor een kind. Met de fusie tussen onze scholen

begeleiding en expertise nodig voor de ‘speciale’

kwamen we er namelijk achter dat binnen

kinderen.

Ik denk dat het met name gaat om kinderen die
in het regulier onderwijs stuk lopen, waarbij je
met elkaar kan bespreken wat er nodig is voor
dat kind. Kan een andere school ambulante hulp
bieden of moet het kind naar een andere school?
Elkaar aanvullen is een punt wat tevoorschijn kan
komen. Expertise uitwisselen en financiën delen
is wel iets waar aan gedacht moet worden. Dit
kan ingewikkeld zijn, want wie gaat het verdelen
en waar hangt dat van af. Het belangrijkste is een
stuk gedragenheid en vertrouwen.

hetzelfde type onderwijs ook grote verschillen
zijn. Het is goed als er iets te kiezen valt. Er moet
wel duidelijk zijn wat de verschillen zijn tussen
bepaalde scholen. Ook naar het regulier toe. Een

Het ideaal
Het mooiste en ideale scenario voor mij zou zijn
als alles in 1 gebouw kan/past. Je houdt de lijnen
dan makkelijk kort, ook voorzieningen bij elkaar
geclusterd. Dit is voor ouders en hulpverleners
makkelijk, omdat ook daar de lijnen kort zijn. Het
moet in een geheel met elkaar gedragen worden
en duidelijk zijn. Waar we heen willen met elkaar.
Waar nodig ook ondersteuning. Zo zijn er veel
mensen met een master SEN, maar de uitvoering

hele belangrijke functie. Het zou niet alleen voor

kind wat op de ene school niet werkt kan op een
andere school wel werken.
Ik heb niet de ambitie om het onderwijs te
veranderen. Het zou mooi zijn als elk kind in
zijn eigen buurt naar school kan met zijn/haar
eigen vriendjes/vriendinnetjes kan spelen.
En dat er kleinere klassen zijn en dat er extra
ondersteuning te halen is of binnen de school is.

Misschien zou je kort voor een mogelijk overgang
zodat ook de leerkracht bij wie het kind in de
klas gaat komen kan zien of het echt kan past.
Op deze manier ga je echt kijken of het kind past
in het bepaalde type onderwijs wat je voor ogen
hebt en wat het daar nodig heeft. Zo hebben
wij een leerling die pas is ingestroomd binnen
de school in een bepaalde groep. Maar na twee
weken vonden we toch dat hij in een andere
groep beter past. Tijdens een visiteweek hadden
we waarschijnlijk andere keuzes kunnen maken
en had het kind niet hoeven wisselen, omdat
het direct duidelijk was geweest waar het kind

‘Speciale’ kinderen
Als het SENtrum er niet komt is er wel meer

het beste past. Het is wel heel belangrijk dat er
behoefte is vanuit ‘het veld’. Anders heeft het
geen zin!

nodig voor deze ‘speciale’ kinderen. Heel veel
heeft te maken met het voortraject. Daarbij denk
ik aan de ‘partijen’ die eerder betrokken kunnen

Tot slot

worden. Bijvoorbeeld: We denken dat het kind

Ik denk dat het ook belangrijk is om ouders

speciaal basisonderwijs nodig heeft, zouden
jullie eens mee kunnen kijken of mee kunnen
denken? Zo kunnen we met elkaar een completer
beeld vormen, voordat het kind (eventueel) naar
een bepaalde plek gaat. Het zou fijn zijn als er
iemand van de school daar uren voor heeft en

te spreken. Ik denk dat zij ook een bijdrage
kunnen leveren. Of iemand die bij een (expertise)
centrum werkt. Wat zijn hun ervaringen? Want we
hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We
kunnen leren van anderen.

dat hoeft dan niet per se de IB’er te zijn, maar kan
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In gesprek met Robyn
Maas & Angèle Jehee
(directeur SWV VO Westland &
directeur SPOW)

Even voorstellen
ROBYN

Ik ben Robyn Maas en ik ben vanaf 2012 werkzaam als directeur
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland (SWV VO
Westland). Voor mijn komst bestond het SWV VO weliswaar, maar

“Eén Samenwerkingsverband Jeugd, één
organisatie die
aansluit bij wat een
kind nodig heeft.”

was het meer een kwestie van het doorsluizen van middelen naar
de scholen. Met passend onderwijs in het vooruitzicht hebben de
schoolbesturen vastgesteld dat er iemand moest komen die het SWV
VO verder zou opzetten. In de eerste jaren werkte ik deels bij het
Floracollege als orthopedagoog en deels als directeur SWV VO. Sinds
vier jaar werk ik fulltime als directeur SWV VO Westland.
ANGÈLE

Ik ben Angèle Jehee, directeur van het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Westland (SPOW). Ik ben gedurende 27 jaar werkzaam in
het onderwijs en ik heb in deze jaren eigenlijk alles gedaan wat er te
bedenken valt. Mijn start als directeur SPOW was net na de invoering
van passend onderwijs. Ik heb nooit te maken gehad met WSNS.
Daardoor kan ik met een open blik kijken en uitgaan van de huidige
werkelijkheid.

Door: Mathilde en Olga
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Hoe kunnen we wat jullie betreft de
krachten in het Westland zodanig bundelen
dat voor ieder kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte het optimale
resultaat wordt behaald?
ROBYN

ANGÈLE

Eén SWV Jeugd waarbij je zowel financieel als inhoudelijk één

Pleiten jullie dan voor een beleid waarin
de plaats van de school bepalend is voor
de aanvraag voor ondersteuning en
hulpverlening en niet de woonplaats zoals op
dit moment wordt gehanteerd?
ROBYN

Dat zou mooi zijn. Het zou dan wel landelijk moeten veranderen. In het

organisatie hebt waar vanuit je organiseert wat een kind nodig heeft.

VO pakken de schoolmaatschappelijk werkers wel alle cases op, ook al

Geen financiële schotten meer.

woont een leerling buiten het Westland. Uiteindelijk moet de hulpvraag
dan toch naar het CJG, wijkteam of SKT in de eigen gemeente worden

Aan welke deelnemers denken jullie bij een
Samenwerkingsverband Jeugd?

doorgestuurd met ieder hun eigen regels en procedures.

schotten maken het lastig om echt passend onderwijs te organiseren

Is een Samenwerkingsverband Jeugd iets wat
in een kleinere vorm in het Westland zou
kunnen worden opgestart? Bijvoorbeeld als
een pilot of moet het echt landelijk?

omdat je gauw discussie krijgt over wie wat gaat betalen. Dan zitten we

ANGÈLE

ROBYN

Onderwijs, Jeugdhulp, JGZ…

ANGÈLE

…en voorschoolse zorg. Eén samenwerkingsverband voor 0-18 jaar.
Je wilt de financiële schotten tussen SKT en onderwijs weghalen. De

Het zou heel interessant zijn om een pilot te starten. Natuurlijk zijn er

in het Westland nog goed omdat de partijen het doorgaans van mening

wettelijke grenzen maar als iedereen dit zou willen dan zou het mogelijk

zijn dat wat er nodig is, geregeld en betaald moet worden. Maar je loopt

moeten zijn.

soms tegen onnodige bureaucratie aan.
ROBYN

In het VO en het VSO hebben we ook regelmatig te maken met
leerlingen die buiten het Westland wonen. Soms heb je als school met
wel vijf gemeentes te maken die het allemaal op hun eigen manier
regelen en hun eigen procedures hanteren. Ik denk dat de scholen
er heel blij van zouden worden als er één centraal punt is waar vanuit
de extra ondersteuning wordt georganiseerd. Datzelfde geldt voor
Leerplicht. Op het moment dat het om Leerplicht buiten het Westland

Welke hobbels zouden er op jullie pad komen
bij een dergelijke pilot?
ANGÈLE

De individuele belangen. Echt samenwerken maakt dat je een deel
autonomie afgeeft.

ROBYN

Ja, dat belang van autonomie dat herken ik ook binnen het VO. Een
andere hobbel is het eerdergenoemde grensverkeer. Alle verschillende

gaat dan zijn de ervaringen en werkwijze wisselend.

gemeenten moeten dan ook bereid zijn om hieraan mee te werken.
ANGÈLE

Verder is de kinderopvang op dit moment niet verenigd. Irma Heuft
onderzoekt op dit moment naar de mogelijkheden dat de kinderopvang
zich organiseert. Eén en ander bemoeilijkt de aansluiting tussen de
voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs, omdat je lastig
sectorale afspraken kunt maken. Je kunt niet zeggen ‘we gaan allemaal
zo aanmelden’ bijvoorbeeld. Daarom hebben we vanuit SPOW ‘Sterk Op
School (SOS)’ opgericht omdat we hier tegenaan liepen.
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Robyn: “Ik denk dat de scholen er heel
blij van zouden worden als er één
centraal punt is waar vanuit de extra
ondersteuning wordt georganiseerd.”
Welke winst zien jullie in een pilot
‘Samenwerkingsverband Jeugd’?
ROBYN

Minder bureaucratie en een betere samenwerking.

ANGÈLE

Daardoor heb je minder risico dat kinderen tussen wal en schip vallen.

ROBYN

Dat je daadwerkelijk met de betrokken partijen rond een kind staat.
Kortere lijnen.

ANGÈLE

Helemaal idealiter zou zijn dat als er iets speelt rondom een kind er één
iemand komt vanuit het SWV Jeugd en die kan beschikken. Dat je niet
drie mensen nodig hebt, dat levert ook ten aanzien van de privacy en
het uitwisselen van de gegevens voordelen op.

ROBYN

Als je één persoon hebt die komt indiceren dan moeten het wel kanjers
zijn. Je hebt snel dat mensen toch vanuit hun eigen deskundigheid
blijven denken. Mensen die echt van alles wat weten zijn lastig te
vinden. Je zou hier wel naartoe kunnen werken. Wat verder een
voordeel zou zijn van een SWV Jeugd is dat het geld uit één pot komt
en dat ook ouders niet worden ‘lastiggevallen’ met verschillende
loketten. Zoals een ouder laatst zei: ‘Mijn kind bestaat niet uit allemaal
verschillende beleidsterreinen.’

ANGÈLE

Het mooiste zou zijn als een school zelf de benodigde hulp kan
indiceren zonder tussenkomst van andere partijen. Maar dat is een
kwestie van heel veel vertrouwen en binnen de huidige wetgeving nog
niet mogelijk.

ROBYN
ANGÈLE
ROBYN

Maar dan heb je het ook over het stuk vanuit Jeugdhulp?
Ja.
Vragen we dan niet te veel van scholen als we hen ook vragen om het
stuk vanuit Jeugdhulp in kaart te brengen? Want scholen en Jeugdhulp
werken wel al intensief samen maar Jeugdhulp levert vanuit eigen
expertise nog wel een belangrijke inbreng. School en Jeugdhulp komen
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er samen uit maar dat is wel met de nadruk op samen. Als je alles bij één
persoon legt dreigt het gevaar om te veel aan de oppervlakte te blijven.
Specialisten leveren mijns inziens een belangrijke bijdrage ten aanzien van
verdieping.

We onderzoeken vanuit de opdrachtgroep het
vraagstuk of er een SENtrum moet komen.
Stel er komt een SENtrum? Hoe zou dat eruit
kunnen komen te zien?
ANGÈLE

Als je het me een jaar geleden had gevraagd dan had ik gezegd; er komt
één gebouw, er zijn geen TLV’s meer voor SBO of SO, er kan gebruik
worden gemaakt van elkaars expertise en er kan beter worden ingespeeld
op onderwijsbehoeften van leerlingen. Met andere woorden; er kan
gemakkelijker een symbiose worden georganiseerd. Omdat het SENtrum
tot op heden niet van de grond is gekomen ben ik me ook steeds meer
gaan afvragen wat het voordeel voor het kind is. Worden de kinderen
er echt blijer van als ze in één gebouw zijn? Ik ben daar zelf nog niet uit,
daar worstel ik dus mee. Uiteindelijk heb je ook wel echt hele kwetsbare
leerlingen waaronder de EMB leerlingen en de leerlingen met zware
psychiatrische problematiek. Dan ga je wellicht toch weer een aantal
aparte groepjes maken die in de overige populatie niet mee kunnen.
Dan denk ik soms ‘het gaat toch allemaal prima?’ Het SENtrum moet wel
meerwaarde bieden ten opzichte van de huidige situatie.
Als we het over een SENtrum en mogelijke voordelen hebben dan denk
ik vooral dat je door de schaalvergroting economischer kunt werken.
Daar waar je nu aparte orthopedagogen hebt op de verschillende
scholen zou je bijvoorbeeld met één orthopedagoog kunnen werken en
aanvullend andere expertises aan kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld een
speltherapeut. Eigenlijk zou er een integraal kindcentrum moeten komen
met voor- en naschoolse opvang omdat de ouders ook vaak overbelast
zijn. Nu ik er over praat word ik er wel weer enthousiast over. Wat ik ook
denk is dat er een voordeel te behalen is voor de professionalisering voor
mensen die binnen deze school zullen werken over de gehele breedte.
Het zou daarin overigens jammer zijn als je het basisonderwijs er niet bij
betrekt.
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Wat zullen de grootste uitdagingen zijn met
betrekking tot een te ontwikkelen SENtrum?
ANGÈLE

Mijn intentie is niet dat alle leerlingen binnen het regulier onderwijs
blijven. Ik denk zeker dat er vormen van speciaal onderwijs nodig
blijven. Maar voor de grensgevallen moeten we ons hard maken om

Loskomen van de bestaande organisatie en over je eigen belangen

meer te bieden binnen het regulier onderwijs. Waar ik verder overigens

heen kunnen stappen.

een voorstander van ben -en dat gebeurt mijns inziens nog te weinigdat er meer samenwerking ontstaat tussen het VSO en het reguliere

Wat zijn de ontwikkelingen in het VO met
betrekking tot leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?
ROBYN

onderwijs. Daar zie ik nog kansen.
ANGÈLE

Ik vind jouw visie overigens wel belangrijk en hij sluit ook aan bij de visie
van het basisonderwijs waarin we uitgaan van de visie ‘inclusief tenzij’.
Vanuit die visie zou je ook kunnen concluderen dat er niet iets centraal

In het VO hebben we meer de tendens om steeds meer op de

zou moet worden geregeld maar dat de gelden naar het basisonderwijs

bestaande scholen neer te leggen in plaats van leerlingen eruit te

zouden moeten gaan of dat je een SENtrum per dorpskern moet

halen en op aparte locaties te plaatsen. Wij hebben op alle scholen

realiseren. Dan vervalt natuurlijk wel het voordeel van schaalvergroting.

bijvoorbeeld schoolondersteuners vanuit het VSO die minimaal één
dag maar op sommige scholen drie dagen per week aanwezig zijn.
Wij hebben als insteek dat de reguliere scholen steeds beter en
slimmer moeten worden in de ondersteuning van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. We proberen de scholen dus wijzer te
maken in plaats van faciliteiten te organiseren buiten de reguliere VO
scholen. Verder wil ik nog wel aankaarten dat de overstap vanuit het
SBO/SO naar het VO heel groot kan zijn. Wij hadden voorheen bij het

Als er binnen het basisonderwijs geen
SENtrum komt: hoe kunnen we de reguliere
setting zo optimaal mogelijk faciliteren om
in te spelen op een verscheidenheid aan
onderwijsbehoeften van leerlingen?

Floracollege een vierjarig traject VMBO4you; een speciale, kleinschalige
setting binnen het reguliere VO. Na het vierjarige traject gingen ze naar
het MBO en die overstap was vaak te groot.
Op een gegeven moment hebben we geconcludeerd dat het anders
moest. We hebben toen voor een vorm gekozen waarin de leerlingen
het eerste en tweede jaar in die veilige onderwijssetting zitten. Vanaf
klas drie stromen ze in bij een reguliere klas op hun eigen niveau maar
met begeleiding vanuit VMBO4you voor de leerling zelf en voor de
docenten die die leerling lesgeven. De overstap naar het MBO gaat
veel beter nu. Ik wil hiermee zeggen dat zo’n veilige, gestructureerde
setting op het moment wel fijn is maar de leerling moet op den duur
ook weer verder en hoe ga je hem zover krijgen? Als je de juiste
begeleiding binnen een reguliere setting kan bieden dan denk ik dat
dat in veel gevallen op de lange termijn meer oplevert dan in zo’n hele
gestructureerde, veilige omgeving.
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ANGÈLE

Welke uitspraak er ook zal worden gedaan over wel/geen SENtrum, de
vraag blijft hoe ‘het tenzij’ eruitziet. Als ‘het tenzij’ heel smal wordt dan
betekent het dat het overige deel moet worden opgevangen door het
basisonderwijs. Dat is prima maar dan moet je het wel met elkaar eens
zijn. Zeg je: ‘het BAO zit echt aan hun taks, inclusiever dan dit kan het
écht niet worden dan weet je dat ‘het tenzij’ groter is. Daarin is er mijns
inziens geen ‘goed’ of ‘fout’ maar het is wel belangrijk om te bepalen
welke populatie er in dat tenzij komt.
Idealiter zou ik zeggen: alle gelden naar de reguliere school en helemaal
geen SENtrum. Maar wat moet je dan doen om de leerkrachten zo
in hun kracht te zetten dat ze er niet aan onderdoor gaan? Ik kan
me voorstellen dat wanneer leerkrachten lezen dat het streven is
om inclusiever onderwijs te bieden op de basisschool, zij bij zichzelf
denken: ‘zij kan makkelijk praten vanuit haar ivoren toren.’ En dan
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geef ik ze ook nog wel gelijk binnen de huidige situatie. Dat vind ik het

bereid zijn om naar hun eigen handelen te kijken. Als de docenten zien

spanningsveld. Enerzijds gun je het reguliere basisonderwijs zoveel

dat het iets oplevert dan neemt het enthousiasme en de bereidheid

mogelijk financiële middelen om aan te sluiten bij leerlingen met

toe. Het moet een gezamenlijk traject worden. Er gaat vanuit het

speciale onderwijsbehoeften en anderzijds wil je de leerkrachten niet

Samenwerkingsverband bij ons veel geld direct naar de scholen om de

overvragen. Voor mij blijft een groot vraagstuk hoe we de leerkrachten

ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven.

zoveel mogelijk kunnen faciliteren.
Verder heb ik in het verleden op één van mijn scholen weleens
voorgesteld om in plaats van de klassen te verkleinen, twee groepen
samen te voegen en te bemannen met 1 (wetenschappelijk geschoolde)
leerkracht en 2 onderwijsassistenten zodat je meer flexibel kan werken.

Waar liggen de kansen in de samenwerking
tussen PO en VO?
ANGÈLE

basisschool omdat het een relatief kleine, veilige setting betreft.

Dat kon toen fysiek wel; we hadden aan elkaar gekoppelde lokalen maar

Misschien ziet de basisschool het probleem soms wel helemaal niet.

er was op dat moment onvoldoende draagvlak en het idee is nooit

Dan gaat het kind naar het VO met te weinig warme overdracht. Vanuit

van de grond gekomen. Ik denk wel dat er kansen zijn als we breder

het basisonderwijs realiseert men zich dan onvoldoende wat er binnen

gaan kijken dan de huidige manieren waarop we het onderwijs hebben

het VO wordt gevraagd van de leerling: grotere school, meer leerlingen,

ingericht. Recent werd ik bijvoorbeeld getipt over het Walhallab (www.

ieder uur een andere docent etc. Leerlingen kunnen daarop snel

walhallab.nl). Dat is een initiatief dat eigenlijk buiten deze discussie

vastlopen binnen het VO.

valt maar het is wat mij betreft wel een voorbeeld van hoe je buiten de
bestaande kaders van het onderwijs te werk kunt gaan met kinderen.
ROBYN

ROBYN

samenwerking en warme overdracht tussen PO en VO. Ik vind het

ideaalplaatje is dat er op iedere VO locatie zo’n trajectgroep komt.

overigens wel heel positief dat ik steeds vaker word benaderd door

Het gaat namelijk niet alleen om de leerling. Het is altijd het grotere

intern begeleiders vanuit het PO met leerlingen die nu in groep 7

plaatje van de leerling in combinatie met de klas, docent, de ouders/

zitten en waarvan men zich bewust is dat het hoogstwaarschijnlijk niet

thuissituatie etc. De trajectgroep richt zich op gedrag, op thuiszitters, op

vanzelfsprekend goed zal gaan binnen het VO. Ik word dan uitgenodigd

leerlingen die weer moeten integreren na thuiszitten, op elke leerling

om mee te denken op welke manier een overstap naar het VO wél

die om wat voor reden ook niet volledig in de klas kan functioneren,

succesvol kan worden.

die kan naar de trajectgroep. Daar worden gedragstraining gegeven,
er observaties in de klas gedaan; wat kan de docent anders doen in

ROBYN EN ANGÈLE

van het VO zodat men van elkaar weet wat aandachtspunten zijn. Dat

en op maat arrangeren. Er wordt per leerling gekeken welke lessen/

werkt veel sterker dan dat er vanaf bovenaf beleid wordt opgesteld.

activiteiten wél lukken en bij welke lessen meer ondersteuning nodig
geprobeerd is en dat zo’n trajectgroep niet meer werkt. Het doel
daarnaast is altijd terugkeer naar de klas maar dat het dan beter gaat.
Het werkt heel goed dat je in de school aanwezig bent. Voorwaarde is

We pleiten ervoor dat er meer contact plaatsvindt tussen

leerkrachten PO en VO en intern begeleiders PO en zorgcoördinatoren

de klas om de leerling tegemoet te komen? Het is een totaalpakket

is. We zetten het preventief in om te voorkomen dat er al van alles

Els Mulder is nu met de kenniskring PO-VO bezig en zou weer een
nieuwe poging wagen met een werkgroep voor een intensievere

Wij hebben in het VO trajectgroepen; een soort interne rebound. Mijn

gesprekken gevoerd, aan schoolwerk gewerkt. Tegelijkertijd worden

We merken bij sommige leerlingen dat het wel lukt binnen de reguliere

ROBYN

Mocht er binnen het basisonderwijs een SENtrum ontwikkeld worden
dan denk ik dat het belangrijk is om hier het VO bij te betrekken om de
aansluiting op het V(S)O zo optimaal mogelijk te maken.

wel dat er een open, leergierige cultuur is in de school. Dat de docenten
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Even voorstellen
Mijn naam is Marina Stolk. Ik werk bij de
Schakelklas in Monster. Als zij-instromer ben ik
bij het onderwijs terecht gekomen. Aanvankelijk
was dit als onderwijsassistente in het SBO. Na de

Marina Stolk

(leerkracht Schakelklas in Monster)

PABO ben ik als leerkracht gaan werken en ben
zo in aanraking gekomen met de Schakelklas.
Daar sta ik nu twee dagen voor de groep.
Daarnaast volg ik de opleiding tot IB’er. Op de
woensdag voer ik IB-taken uit en houd ik mij bezig
met organisatorische- en administratieve taken.
Waaronder het onderhouden en stimuleren van
de netwerken, het houden van oudergesprekken,
het uitvoeren van observaties bij leerlingen,
de leerkracht en de interactie tussen beiden,
bijhouden van leerling dossiers. De Schakelklas
heeft drie groepen van circa vijftien kinderen.

“Een plek waarin gedacht
wordt vanuit het
kind. Een plaats waar de
veiligheid van het kind
voorop staat.”
Door: Janneke en Gerda
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In iedere groep is er een leerkracht en een
onderwijsassistent. Sinds september zit hier ook
een onderbouwgroep bij. We vallen onder drie
besturen te weten SOOW, PCPOW en het WSKO.

Kun je daar een recent
voorbeeld waarin je het
meest in contact kwam met
die drive?
Er zijn mooie voorbeelden te noemen waardoor

Waarom ben je het
onderwijs in gegaan?

ik geraakt ben in mijn contacten en werken

Ik ben vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs

en bijna autistiform gedrag liet zien. Na een

gegaan omdat ik kinderen iets wil leren en wil

jaar taalonderwijs is zij doorgestroomd naar

meegeven in hun leven. Het werken met kinderen

een basisschool. Nu gaat het prima met haar.

met speciale behoeften trekt me het meeste

Zij spreekt honderduit, heeft vriendinnen en

aan. Bij de Schakelklas ben ik gekomen vanuit

komt goed mee op cognitief niveau. Achteraf

de gedachte “Als er oorlog komt hoe zouden wij

denken wij dat zij bij haar taalverwerving de “stille

ons als gezin kunnen redden in een ander land,

periode” heeft doorgemaakt. Tijdens die periode

waarvan je de taal niet spreekt en de gewoontes

wordt de taal geleerd, maar nog niet actief geuit.

van het land niet kent? Hoe zou ik voor mijn kind

De basisschool waar zij nu zit zei: “Wanneer je het

kunnen zorgen?” Die drive kan ik volledig kwijt in

meisje spreekt zou je niet geloven dat zij pas een

mijn huidige werk.

jaar in Nederland is”.

met de kinderen. Zo kwam er een meisje dat
niet sprak, zich niet op een andere manier uitte
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Een ander mooi voorbeeld is van een Syrisch

in het SENtrum. Ons team heeft veel ervaring

die jarenlang op de vlucht zijn geweest hebben

meisje dat geheel geblokkeerd was. Zij bleef

op het gebied van Nederlands als tweede taal,

hun motoriek, met name de fijne motoriek,

maar voor zich uit staren. Er was nauwelijks

moeilijk verstaanbaar gedrag, het lesgeven aan

onvoldoende kunnen ontwikkelen. Zo hebben

interactie. Na een jaar was er nog geen

getraumatiseerde kinderen en ook op het gebied

wij tienjarigen die nog niet kunnen knippen.

van culturele verschillen. Binnen de Schakelklas

Met traumabehandelaars hebben wij contact

werken wij nauw samen met logopedisten,

over zowel de cognitieve als sociaal-emotionele

fysiotherapeuten, het Sociaal Kern Team,

ontwikkeling. Kinderen die jarenlang in een

traumabehandelaars en tolken. Het zou mooi zijn

overlevingstand hebben gestaan hebben soms

om de kennis en elkaars expertise te delen met

moeite in hun sociale contacten. Hier zien we

anderen in het onderwijs en de zorg.

enkele overeenkomsten met de kinderen die op

sprake van een ontwikkeling in het leren en
in de verwerving van de Nederlandse taal. Na
inschakeling van specialistische hulp op gebied
van traumaverwerking is ze gaan praten, ook
over haar verleden. De leerstof die we haar
nu aanbieden beklijft. Zij maakt nu ontzettend
grote sprongen op zowel cognitief- als sociaal
emotioneel gebied. Na de zomervakantie gaat zij
naar het voortgezet onderwijs.
Wat veelvuldig voorkomt is dat leerlingen niet
tot nauwelijks onderwijs hebben genoten in het
land van herkomst en tijdens de verblijven in
opvangkampen. Een voorbeeld hiervan is dat een
11-jarige leerling een achterstand in taal (spelling
en begrijpend lezen) maar ook bij het rekenen
had. Deze jongen had nog maar negen maanden
onderwijs gehad in het eigen land. Hij stroomt
in januari door naar het voorgezet onderwijs.
Gelukkig is er een vo-school die deze leerling nog
een jaar extra (taal)onderwijs geeft ondanks het
feit dat er geen subsidie meer tegenover staat. Na
dit jaar kan deze leerling een schoolkeuze maken.

Welke kansen zie jij voor
samenwerking binnen het
samenwerkingsverband?
Ik zie veel kansen in het samenwerken en
het verkrijgen en onderhouden van kortere
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“Bij de Schakelklas ben
ik gekomen vanuit de
gedachte “Als er oorlog
komt hoe zouden wij
ons als gezin kunnen
redden in een ander
land, waarvan je de
taal niet spreekt en
de gewoontes van het
land niet kent? Hoe
zou ik voor mijn kind
kunnen zorgen?” Die
drive kan ik volledig
kwijt in mijn huidige
werk.”

het SBO zijn. Wij kunnen hier met elkaar lerend in

Kun je eens een aantal
voorbeelden geven van
situaties van samenwerking
die succesvol zijn geweest
de afgelopen tijd?

Slavische talen. In samenwerking met de

Hoe kunnen we wat jou
betreft de krachten in
het Westland zodanig
bundelen dat voor ieder
kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte het
optimale resultaat wordt
behaald?

logopedist verbeteren wij het aanbod van de

Door het onderhouden van de korte lijnen, het

Wij ervaren veel steun in de samenwerking
met de logopedisten op gebied van klankleer.
Hierdoor wordt kennis verkregen omtrent
de Arabische klanken en klanken vanuit de

mondelinge taallessen. Het aanleren van de juiste
klankuitspraak is de basis voor de taalverwerving
en is ondersteunend bij het latere Nederlandse
spellingsonderwijs.
Er zijn nauwe contacten met het
vluchtelingenwerk. Zij onderhouden de contacten
met de ouders en kunnen hen ook helpen op
praktisch gebied, bijvoorbeeld bij het aanvragen
van verzekeringen. Ook de tolken spelen
een verbindende rol tussen de school en de

lijnen tussen de betrokkenen. Ik zou de

ouders. Overigens zijn veel tolken vrijwilligers.

Schakelklas graag willen zien uitgroeien tot

De fysiotherapie draagt kennis over van de

een expertisecentrum voor het NT2 onderwijs

motorische ontwikkeling van een kind. Kinderen

DE RODE PAPRIKA

zijn.

kennen van elkaar en de wederzijdse expertises.
Wij hebben kennis over de cultuurintegratie
en de specifieke problemen bij een bepaalde
bevolkingsgroep. Het SENtrum zou hierbij
een vraagbaak kunnen zijn voor zowel NT2
vragen als bij vragen op cultureel gebied als
het gaat om het begeleiden van die specifieke
ondersteuningsbehoeften. Nu worden aan
de Schakelklasleerkrachten al veel vragen
gesteld. Het onderwijsveld heeft behoefte aan
antwoorden. Deze antwoorden zouden d.m.v.
netwerken, het uitzetten van congressen en het
geven van workshops gegeven kunnen worden.
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Dromen
Mijn droom is een SENtrum als plek van

Wat is je grootste
nachtmerrie?

aandacht. Een plek waarin gedacht wordt vanuit

Dat de Schakelklas ophoudt te bestaan. Het

het kind. Een plaats waar de veiligheid van het

werk dat daar gebeurt, kunnen de leerkrachten

kind voorop staat.

in het basisonderwijs nauwelijks goed uitvoeren
vanwege de gewenste inzet en organisatie. Zeker

Wat heb jij als
schakelklasmedewerker
nodig?
Als Schakelklasmedewerker zou ik graag een
speltherapeut, een traumabehandelaar, een
systeemtherapeut en een orthopedagoog willen
hebben die bij ons intern een dag(deel) met
onze kinderen aan de slag gaan. Er gaat nu veel
onderwijstijd verloren doordat kinderen (en
ouders) lange reizen met het OV maken voor een
bezoek aan specialistische zorg en hierdoor niet

binnen het huidige passend onderwijsaanbod
is deze organisatie voor een basisschool te
complex. Deze scholen hebben te grote groepen
en geen extra paar handen in de groep.

“Mijn droom is een
SENtrum als plek
van aandacht. Een
plek waarin gedacht
wordt vanuit het kind.
Een plaats waar de
veiligheid van het kind
voorop staat.”

naar school kunnen komen.
Ook zie ik de mogelijkheid om een ambulant
begeleider de nazorg bij de scholen te laten
uitvoeren. Hierdoor kan de kennis op de
werkvloer worden overgedragen. Deze kennis
zouden de teamleden met elkaar en met anderen
scholen moeten delen.
De samenwerking en de korte lijnen binnen het
onderwijsveld zijn broodnodig. Het SENtrum kan
hierbij een belangrijke rol spelen.
Ik zeg altijd: “Het houdt niet op na één tot twee
jaar onderwijs in de Schakelklas”.
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Droomschool
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Wie ben ik?
Elzeline van Ruijven, werkzaam op De Diamant als
zorgcoördinator.
Tijdens de Pabo lag mijn hart al bij het SBO
(Speciaal Basisonderwijs) Hier zitten kinderen die

Elzeline van
Ruijven

(zorgcoördinator op De Diamant)

zijn vastgelopen, waar “de handleiding” tijdelijk
kwijt van is. Samen met het kind zoeken we naar
de juiste modus. Zo gaaf om te zien als een kind
weer lekker in zijn vel zit en weer openstaat voor
ontwikkeling.
Na ruim tien jaar voor de groep te hebben
gestaan, ben ik een andere richting opgegaan.
Ik houd me nu in plaats van het groepsniveau
meer bezig met het schoolniveau. Drie jaar
geleden zijn de twee SBO-scholen, Boemerang
en De Windroos samengegaan. Ik voel me

“Het ideale expertisecentrum
betekent voor mij dat er
een professionele
cultuur met een goede

samenwerking
aanwezig moet zijn.”

medeverantwoordelijk voor de fusie die toen
plaats heeft gevonden. Een van mijn taken is
het uiteenzetten van de zorgstructuur. Er waren
verschillen in aanpak tussen beide scholen, maar

Naast het kennismaken en informatie uitwisselen
met elkaar zijn onderwerpen die besproken
worden: de aanmelding, zorgleerlingen,
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) en
terugplaatsing/verwijzingen.

in grote lijnen gaan we natuurlijk allemaal voor
het kind! Bij het uitzetten van de zorgstructuur
kun je denken aan het invoeren van school breed:
groepsmappen, groepsplannen, werkdocument
speciaal arrangement, toetsenbeleid, IB-

Krachten samenbundelen
Op dit moment ligt de werkdruk hoog. Ik denk dat
wij zelf ook invloed hebben op bepaalde punten.

consultatie, groepsbesprekingen enzovoort.

We zijn goed geworden in administreren, maar

Naast de interne ontwikkelingen van De Diamant

hierbij gebaat? Dit is de vraag die ik mij regelmatig

probeer ik ook een verbindende rol te spelen
met externe partijen. Zo heb ik contacten met het
SKT, SPOW, PCPOW, SO3 en SO4. Mijn hoofddoel
tijdens overlegmomenten tussen deze partijen is
dat deze partijen uiteindelijk zo effectief mogelijk
werken.

wat levert het ons nu uiteindelijk op? Is het kind
stel… Door onze krachten met elkaar te bundelen,
maken we gebruik van elkaars expertise. Dit kan
in de toekomst tijd opleveren. Als het SBO en
het SO meer gaan samenwerken, kunnen we
een kind beter begeleiden/volgen in zijn/haar
ontwikkeling.

Door: Matilde en Dami
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Ideale expertisecentrum

Om dit te voorkomen is er een professionele

Samenwerking met het voortgezet onderwijs

Het ideale expertisecentrum betekent voor mij

cultuur nodig. Er moet vertrouwen zijn dat dit

Naast de partijen zoals de basisscholen, het SO

niet gebeurt. We handelen tenslotte allemaal in

en de besturen is een goede samenwerking met

het belang van het kind. Wie weet kun je op deze

het voortgezet onderwijs (VO) belangrijk.

manier wel creëren dat kinderen echt tijdelijk

Ook hier kunnen we nog meer gebruik maken van

geplaatst worden en is het dan realistischer dat

elkaars expertise. Hoe kan de overgang naar het

ze terug kunnen naar de basisschool.

VO zo goed mogelijk verlopen? Wat hebben we

dat er een professionele cultuur met een goede
samenwerking aanwezig moet zijn. Het belang
van het kind moet te allen tijde voorop staan. Een
werkend systeem is mooi en geeft handvatten,
maar daarin moeten we het kind niet verliezen.
Niet elk kind is in een ‘hokje te plaatsen’. Een
open dialoog met ouders en het kind is dan ook
zeer wenselijk. Een valkuil is dat we over een kind,
dat op papier staat beschreven, praten in plaats
van met het kind zelf.

“Een valkuil is dat we
over een kind, dat op
papier staat beschreven,
praten in plaats van met
het kind zelf.”

Geen onnodige
bureaucratie

Sociaal Kernteam

Om dit proces goed te kunnen monitoren hebben

Ik noemde ook al eerder het sociaal kernteam

we een goed werkend samenwerkingsverband

(SKT). Naast goed onderwijs zie je namelijk de

nodig. Het samenwerkingsverband moet

behoefte in zorg groeien. Het is belangrijk om

een goede verstandhouding hebben met

hier een verbinding in te maken. Daarnaast

het expertisecentrum. Zij hebben een

is het wel wenselijk om te weten wie waar nu

overkoepelende neutrale rol. Het proces van

verantwoordelijk voor is. Dus ook hier is weer een

Expertise verlenen

plaatsing met zijn daarbij behorende financiën

goede communicatie belangrijk.

moet goed bewaakt worden. Het is terecht

Het nieuwe expertisecentrum moet zo

Als een kind tekenen vertoont van vastlopen in

dat het expertisecentrum zich hiervoor moet

effectief mogelijk werken! En geen verslagen of

zijn/haar ontwikkeling kan het expertisecentrum

verantwoorden, maar de wijze hierop zal wel zo

verantwoordingen als het geen meerwaarde

al mee kijken. Wij kunnen dan al onze expertise

effectief mogelijk binnen de wettelijke kaders

heeft.

verlenen.

moeten gaan. Geen onnodige bureaucratie.

Het mooiste zou zijn wanneer alle afdelingen
van een expertisecentrum in één gebouw
zitten. Erg realistisch is dit niet. Misschien is een
situatie waarin we twee gebouwen hebben en de
kinderen op niveau indelen wel haalbaar.

Overstap
Voor een aantal kinderen heeft de overstap
van de basisschool naar het SBO al een grote
impact op hun jonge leven. Het zou fijn zijn als
we het aantal overstappen naar locaties/niveaus
weten te beperken. Een goed aannamebeleid
is dus erg belangrijk. Daarom is het ook van
belang dat het expertisecentrum al in een vroeg
stadium betrokken is bij de ontwikkeling van het
kind. Je neemt het kind met zijn/haar ouders
mee in het proces. Vaak merken we nu dat het
niet alleen voor het kind, maar ook voor de

hiervoor van elkaar nodig?

Mocht het kind met zijn/haar onderwijsbehoeften
dan uiteindelijk toch beter functioneren in een
andere setting heeft het expertisecentrum
al genoeg informatie over het kind om
intern te kijken wat de beste plek is voor het
kind. Hoe mooi zou dat zijn als we dit in het
expertisecentrum kunnen waarmaken.

Onderzoekende rol

Door een professionele cultuur met een

Daarnaast zou ik het zelf ook fijn vinden als het

goede samenwerking tussen alle partijen

samenwerkingsverband een onderzoekende

te creëren kunnen we er een fantastisch

rol heeft. Waarom lopen er bepaalde zaken wel

expertisecentrum van maken!

goed en waarom niet? Oftewel wat behouden

Professionele cultuur

altijd een dialoog met het expertisecentrum, de

al vroeg betrokken te zijn, bijstellen. Ook een

Ik besef me dat er nu een beeld kan ontstaan dat

Ik zou het wenselijk vinden als dit bottom-up zou

goede presentatie van het SBO/toekomstige

door het expertisecentrum in een vroeg stadium

plaatsvinden. De werkvloer is tenslotte ook de

expertisecentrum zou wenselijk zijn.

bij het regulier onderwijs te betrekken er al teveel

uitvoerder.

beeld van het SBO. Dit beeld kun je dus, door

•

•

basisscholen en andere betrokken partijen nodig.

Zorg voor een open dialoog en maak gebruik
van de expertise van de werkvloer. Deze

we en wat kan er verbeterd worden? Hiervoor is

ouders een drempel kan zijn om naar het SBO
te gaan. Ouders hebben soms geen realistisch

Tot slot

mensen verdienen het vertrouwen!
•

Laten we er alles aan doen om het beste uit
elk kind te halen!

gestuurd kan worden richting expertisecentrum.
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Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Rob van der Mark, gepokt en gemazeld
binnen het openbaar onderwijs. Ik heb in
cluster 4 en op een openluchtschool gewerkt,
ik ben directeur geweest van een basisschool in

Rob van der Mark
(directeur van SBO De Kameleon)

Schiedam. Ik ben bovenschools directeur geweest
in Schiedam en in het Westland. Toen ben ik
directeur geweest van een SBO in Oud-Beijerland
en momenteel werk ik voor SBO de Kameleon
in Vlaardingen. Mijn drive is dat ik altijd gekozen
heb voor de underdog. Voor mij zit de betekenis
in het werk in het opkomen voor de kinderen
met speciale onderwijsbehoeften. Lang geleden
noemden we dat buitenbeentjes.

“Met een

verscheidenheid

aan deskundigheid en
ervaring kun je met elkaar
meedenken wat
een kind nodig heeft.”
Door: Mathilde en Olga

We zijn nieuwsgierig naar
jouw ervaring bij het
Pluspunt in Oud-Bijerland.
Kun je vertellen hoe die
school eruitziet?

‘Netjes, Aardig, Rustig’

Ooit ging het niet zo goed met het Pluspunt.

verschillende onderwijsbehoeften. Later kwamen

Vanuit een positie waarin er wel financiële
ruimte was, is er destijds door iemand bedacht
om kinderen vanuit de cluster 4 school met
niet al te externaliserend gedrag -dus kinderen
met ASS- met de rugzakjes op te vangen in de
SBO school. Daarnaast werd geconcludeerd
dat hoogbegaafde kinderen net zo vastliepen
als de kinderen aan de onderkant. Voor de
laatstgenoemde groep was wel van alles
georganiseerd maar niet voor de hoogbegaafde
kinderen. Toen is er een deal gemaakt met de
Leonardostichting.

Toen ik kwam was er één autigroep en twee
Leonardogroepen en verder een aantal SBO
groepen. Dat was toen allemaal net bij elkaar
en daar moet je dan één school van maken met
we erachter dat sommige onderwijsbehoeften
tegenstrijdig waren. De één heeft structuur
nodig maar de anderen -bijvoorbeeld de
hoogbegaafden- hebben ook vrijheid van denken
nodig. We hebben toen ingezet op gezamenlijke
gedragsregels die voor ons allemaal golden. Dat
is uiteindelijk: ‘Netjes, Aardig, Rustig’ geworden.
Dat waren de kernwaarden van de school. Als je
het aan de schoonmaker vroeg dan wist die het
ook. Netjes, Aardig, Rustig was wat ons allemaal
bond, ook op het schoolplein. Toen ik er kwam
was er veel gedoe op het schoolplein. Vanuit het
team was de wens om nog een derde pauze shift
toe te voegen om gedoe te voorkomen. Ik heb
toen aangestuurd op intensieve samenwerking,
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veel intervisie en dat we allemaal op dezelfde,

andere leerlingen tegen dan bijvoorbeeld alleen

voorspelbare manier zouden reageren. Dat

hoogbegaafden.

is gelukt. Zes weken geleden bleek uit het

Ik had datzelfde trucje wel met taal/spraak

inspectiebezoek dat alle indicatoren goed waren.

kinderen willen uithalen of bijvoorbeeld met meer
externaliserende problemen maar binnen de
huidige school was er fysiek geen plek meer voor

Van ‘strikt gescheiden’ naar
‘arrangementen’

meer leerlingen.

Ik ben niet zo geneigd om in valkuilen te denken.

Ik vond en vind het nog steeds een mooie
insteek; dat je uitgaat van onderwijsbehoeften
van kinderen en dat je in je groep clustert met
een groepsplan. Binnen je school cluster je de
kinderen die een prikkelarme en gestructureerde
omgeving nodig hebben. Maar je komt elkaar
wel tegen op het schoolplein en we vieren wel
gewoon sinterklaas met elkaar en we hebben een
musical met zijn allen. De hoogbegaafden zitten
ergens anders maar iemand uit de autigroep kan
bijvoorbeeld wel schaken met de ander en we
hadden ook wel SBO leerlingen die een uitdagend
vak gingen doen.
In de loop van de tijd werkten we van
‘strikt gescheiden’ steeds meer toe naar
‘arrangementen’ waarbij we uitgingen van de
onderwijsbehoeften van het kind.

Leentjebuur
Bij intake werd een kind altijd in één van de
afdelingen geplaatst. Het gebeurde wel dat er
na een periode een overstap werd gemaakt.
We hadden eerst de autigroepen ingedeeld
met een eigen ladeblokje maar op den duur
werd er binnen het SBO ook gebruik gemaakt
van de ladeblokjes. We deden dus ook wel
aan leentjebuur. De kinderen voelden zich
allemaal een pluspunt-kind en ze kwamen
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Wat zijn de valkuilen in
het bieden van onderwijs
aan kinderen met een
grote verscheidenheid aan
onderwijsbehoeften in één
gebouw?

“Ik vond en vind het
nog steeds een mooie
insteek; dat je uitgaat
van onderwijsbehoeften
van kinderen en dat je in
je groep clustert met een
groepsplan.”

Wat zijn de sterke kanten in
het bieden van onderwijs
aan kinderen met een
grote verscheidenheid aan
onderwijsbehoeften in één
gebouw?
Als je vanuit het kind redeneert dan kan
je heel goed tegemoetkomen aan de
onderwijsbehoeften die vaak ook een puzzel

Ik denk eigenlijk altijd in kansen. Maar je kan ook
aan je succes ten onder gaan. Als je zorgbreedte
groot is dan kan je kinderen krijgen met zulke
ingewikkelde vraagstukken en tegenstrijdige
onderwijsbehoeften dat je op den duur toch
niet meer aan de vraag tegemoet kan komen.
Je bestuur kan je dwingen om ook boven de
sterkte kinderen aan te nemen en verder is een
voorwaarde dat je het ook financieel moet kunnen
bolwerken.

zijn. Bij binnenkomst krijg je zo’n dik dossier en
dan denk je ‘zo ziet het kind eruit op de basis
van belemmerende en stimulerende factoren’.
Maar dan blijkt in de praktijk als je goed van alle
kanten gaat kijken, dat het net even anders is.
Of dingen blijken te werken maar na een paar

Heb jij ervaren dat bepaalde
onderwijsbehoeften van
leerlingen onverenigbaar
waren in één gebouw?

weken werkt het niet meer. Doordat je met een

Nee. In mijn ogen zijn op dat vlak geen grenzen.

verscheidenheid aan deskundigheid en ervaring

Natuurlijk moet je wel voldoende faciliteiten

in één gebouw zit, zijn er veel mensen die mee

hebben; waaronder bijvoorbeeld een extra

kunnen denken. Dat werkt.

schoolplein of een schoolplein in zones. Verder
denk ik wel dat small beautiful is. Dat is geen
wetenschappelijk onderbouwde stelling maar
meer een persoonlijke voorkeur. Bij het Pluspunt
hadden we zo’n 100 leerlingen en iedereen kende
elkaar. Als je dingen met elkaar afspreekt dan krijg
je het mooi voor elkaar. Je hebt ‘span of control’ en
‘span of attention’. De controle kan je wel houden
maar of je écht voldoende aandacht kan geven aan
leerlingen én aan personeel daar twijfel ik aan.
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Wat vraagt een dergelijk
onderwijsconcept van het
personeel?

gedacht: is het geen idee als wij de plusklas

wel laat expliciteren om te ontdekken waar het

gaan aansturen op die school? Dat met onze

nu werkt maar straks niet. Je moet die kinderen

expertise een plusklas wordt gestart en dat je ook

vanuit het geheel aanspreken. Je kan van een

een beetje intervenieert in de klassen waar de

basisschoolleerkracht niet verwachten dat

Niet veel anders dan wat er binnen iedere school

kinderen buiten de tijden van de plusklas zaten.

hij/zij naast een stapje-voor-stapje instructie

wordt gevraagd. Dat je hard werkt en dat je met

Maar ik kreeg mijn bestuurder daar niet in mee.

ook tegemoet kan komen aan de top-down

elkaar aan het leren gaat. Dat je bereid bent om

Zelf had ik graag willen experimenteren met die

benadering van een hoogbegaafde leerling.

voor elkaar in te springen en elkaar te helpen.

tussenvorm.

Dat je altijd kijkt naar wat het kind nodig heeft. En
als ik het zelf niet kan oplossen; wie kan me daar
dan bij helpen? En als iemand het van de school
niet kan oplossen is er dan iemand buiten de
school die kan komen kijken. Dat je vanuit zoveel
mogelijk perspectieven naar een kind kijkt en dat
je waar nodig een groot overleg organiseert met
ouders en soms ook kinderen erbij om dingen
vast te stellen of uit te sluiten. Dat vergt allemaal

Hoe zou je het aanpakken
als er binnen een
samenwerkingsverband
scholen zouden zijn met
elk maar één of twee
hoogbegaafde leerlingen?

veel tijd maar als er veel gedoe is op een school

Ik vind dat een samenwerkingsverband en een

dan vergt dat ook veel tijd en dan loop je achter

bestuurder moet aansturen op een dekkend

de feiten aan.

netwerk binnen een stad, stadsdeel of de
dorpskern. Daar zijn de School Ondersteunings

Heb je een mening over
deeltijd arrangementen in
het S(B)O vanuit het regulier
onderwijs?
Ik ben niet zo’n voorstander van deeltijd
plaatsingen. In een groep met hoogbegaafden
en bijvoorbeeld vier kinderen met autisme kan je
niet zomaar de ene dag de één toevoegen en de
andere dag de ander. Ik heb wel andere ideeën
over het delen van expertise met het regulier
basisonderwijs. Op een gegeven moment kregen
wij bijna alle hoogbegaafden van een school die
vlakbij ons stond. Ik vond dat een zwaktebod. Ik
gunde veel van die kinderen weer een plek op
de reguliere basisschool. Ik heb toen weleens
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Profielen (SOP’s) voor. Zorg dat je als basisscholen

Functioneerden jullie
bij het Pluspunt als
expertisecentrum?
Nee, wij hebben nooit expertise naar buiten
uitgedragen binnen de regio. We stonden wel
altijd open voor rondleidingen aan andere
scholen. De orthopedagogische visie op kinderen
van het Samenwerkingsverband verschilde van
onze visie. Er werd al snel gevonden dat wij op
de stoel van de ambulant begeleiders van het
Samenwerkingsverband zouden gaan zitten. Dat
is dus nooit goed van de grond gekomen.

vooral goed bent in een paar dingen en niet in
alles want dat gaat toch niet lukken. Ik zou eerder
inzetten op specialisatie en daarop belonen als ik
bestuurder was van een samenwerkingsverband.
Vanuit die specialisatie zou bijvoorbeeld het
Pluspunt -als die in de regio stond- kunnen
helpen. Je kan van een basisschoolleerkracht
niet verwachten dat hij/zij naast het aanbod
aan de leerlingen in de klas die stapje-voorstapje instructies nodig hebben, ook tegemoet
kan komen aan een hoogbegaafde leerling. De
hoogbegaafde leerling heeft écht iets anders
nodig. Ze hebben een andere manier van denken.
Wij noemden dat een top-down benadering
waarbij je ze aan de ene kant de vrijheid geeft
om hun eigen strategie te laten kiezen maar ze

Stel je mocht aan een
tekentafel zitten en een
SENtrum vormgeven. Hoe
zou dat SENtrum er dan
uitzien?
Dan zou ik denken; je hebt een interne en
een externe poot. Als je maar één SBO hebt,
waarom zou het Samenwerkingsverband er dan
niet inzitten? Of eigenlijk; waarom zou de SBO
school niet onder het Samenwerkingsverband
vallen? Het Samenwerkingsverband zou dan de
buitendienst kunnen zijn en de binnendienst zou
kunnen bestaan uit een unit autisme, een unit
hoogbegaafdheid, een unit ZML en een unit SBO.
De tijd is rijp om te werken aan SENtrum
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Een aantal dingen doen ze samen en een aantal

De schoolomgeving doet er ook toe; niet zo’n

dingen apart.

compact schoolplein maar meer ruimte.

De enige twijfel heb ik bij als iets heel groot wordt.
Dan zou je het weer in behapbare delen moeten

Men moet zich verder gaan realiseren dat het

opdelen. Je zou dus ook kunnen denken aan

communicerende vaten zijn. Als er veel geld

meerdere kleinere units. Als ik terugkijk op mijn

gaat naar de speciale scholen dan krijgen

Westlandse periode dan ben ik van mening dat

de basisscholen het alleen maar rotter. Als

een SENtrum met een dergelijke samenwerking

wij teruggedrongen worden dan is er geld te

alleen van de grond komt als bestuurders bereid

verdelen. Verder is er wel degelijk bezuinigd de

zijn om over hun eigen belangen heen te kijken.

afgelopen jaren want de loonkosten zijn nooit
goed gecorrigeerd in de lumpsum. Er is nooit

Algemene overdenkingen
met betrekking tot passend
onderwijs
Ik zie in mijn nieuwe baan dat de ZML school
groeit en ook wij als SBO, ik zie dat we in dat
opzicht nog ver weg zijn van de doelstelling van
passend onderwijs.

Waar zit dat hem in?
Ik weet het niet maar de basisscholen doen hun
best. Als je 30 kinderen hebt dan is het toch niet

meer bijgekomen maar de loonkosten zijn

“De enige twijfel heb ik
bij als iets heel groot
wordt. Dan zou je het
weer in behapbare
delen moeten
opdelen.”

gestegen, de energiekosten zijn gestegen etc. Je
bent er dus in koopkracht wel degelijk jaar na jaar
op achteruit gegaan.

te doen? Moet je van een basisschoolleerkracht
verwachten dat je én aan een ZML leerling
lesgeeft, dus stapje voor stapje, dan heb je nog
je drie niveaus én ook nog leerlingen die aan de
bovenkant extra uitdaging nodig hebben. Je kan
het materiaal dan nog wel klaar leggen maar als
een hoogbegaafde nog een vraag heeft en je
moet hem top down gaan aanspreken; dat gaat
je gewoon niet lukken. Dat is echt onmogelijk.
Het zit hem niet alleen in de groepsgrootte maar
ook in de middelen. Ik ben een keer in Zweden
geweest en daar hadden ze gangen die zo breed
waren dat wij er lokalen van zouden maken.
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Simone Tenwolde-Noorlander is ambulant
begeleider (BOSK). Dat houdt in dat leerlingen
en leerkrachten op een reguliere school in de
klas door haar worden begeleid. Met name
de leerkrachten, maar in de praktijk worden
ook leerlingen begeleid. De ondersteuning is

Simone TenwoldeNoorlander
(ambulant begeleider)

“Mogelijk kun je leerlingen

beter begeleiden
als er een betere
samenwerking is.
Hier liggen kansen.”

afhankelijk van wat de school nodig heeft.

Wat hebben verschillende
scholen nodig?
Ondersteuning of meedenken met didactisch en
vakinhoudelijke vraagstukken.

Kun je een voorbeeld
noemen van een leerling die
eigenlijk naar cluster 3 zou
moeten gaan en waarbij het
goed gaat op het reguliere
onderwijs?
Er is een leerling met Down die gaat naar groep
6 van het reguliere basisonderwijs. Zij doet het
goed. Zij zit op dit moment goed op haar plek in
de groep waar ze in zit.

Wat gaat goed?
Haar plek in de groep, ze hoort erbij, maar ze
volgt haar eigen leerlijn en ze wordt niet onnodig
‘gepamperd’. Meerdere keren per week krijgt ze
één uur instructie waardoor ze de rest van de dag
zelfstandig aan het werk kan. De leraren doen
het ook heel goed. Die laten haar bij de groep

Door: Anne en Astrid
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aansluiten waar dat mogelijk is.
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Wat is de succesfactor?
De inzet en samenwerking van alle betrokkenen,

Wat zou volgens jou nuttig
zijn in de samenwerking?

de leerling, ouders en de school.

Simone ziet dat er in het SBO nog te weinig
kennis is van de werkwijze in het SO. “Dit geldt

Ken je ook een situatie
waarin een leerling het
niet redt binnen het
reguliere onderwijs? Wat
waren minder succesvolle
elementen?

andersom ook. Mogelijk kun je leerlingen beter
begeleiden als er een betere samenwerking is.
Hier liggen kansen.”

Leren leren, zelfstandigheid en de sociale
emotionele ontwikkeling zijn erg belangrijk.
Als een leerling hierin niet voldoende mee kan
komen, is de kans groot dat hij of zij aansluiting
gaat missen bij de groep. In dat geval is een
leerling soms beter op zijn of haar plek binnen
een andere vorm van onderwijs.

Wat is er nodig in de
samenwerking om de
leerlingen de beste
ondersteuning te bieden?
Kennis met elkaar delen en samenwerken.

Wat weet je van het
SENtrum?
Dat er mogelijk een plek gaat komen waar
meerdere disciplines bij elkaar gaan zitten.
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Droomschool

94

DE RODE PAPRIKA

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

95

Even voorstellen
Ik ben Barbara Eijgenraam en werk als IB’er
op de Koningin Julianaschool in de Lier. Ik ben
gestart als kleuterjuf van groep 1/ 2 en heb dat
twee jaar gedaan. Hier heb ik veel van geleerd

Barbara
Eijgenraam

(intern begeleider Koningin
Julianaschool)

“Mijn droom is dat

alles onder
één hoedje in
een school is, waar
alles voor kinderen
aanwezig is.”

zowel organisatorisch als didactisch. Daarna heb
ik vijf jaar in groep 3 gewerkt. Het leren lezen
en schrijven door de kinderen heb ik als heel
bijzonder ervaren, dat zou iedere leerkracht eens
moeten ervaren. Vervolgens was ik de leerkracht
van groep 5. Vooral de zelfstandigheid van de
kinderen en de gesprekken die je met hen kon
voeren vond ik erg leuk om te ervaren. Mijn
master SEN heb ik in 2011 gehaald op specialist
begeleiden (het 1ste jaar Master SEN gedrag
gedaan). De vergrOOtklas (plusklas) was een

en meer op onderwijs geven, iets wat alle

onderdeel van mijn opleiding en heb ik op de

leerkrachten leuk vinden! Daar krijg ik energie

Koningin Juliana school kunnen uitvoeren. Na

van!

groep 5 ben ik moeder geworden en daarna
teruggekomen in groep 8. Sinds enkele jaren ben
ik IB’er. Eerst naast mijn collega Ditta en nu alleen.
Ditta is inmiddels leerspecialist geworden. Vorig
jaar heb ik de opleiding tot beeldcoach afgerond,
de beeldcoach activiteiten voer ik uit voor het
PCPOW samen met nog 5 anderen. Nu ben ik
dus IB‘er, ik verzorg de vergrOOtklas (plusklas) en
begeleid daarnaast beeldcoach trajecten binnen
het PCPOW.
Een aantal van mijn collega’s hebben een master
SEN opleiding gevolgd. Als het ons niet lukt om
hulp op maat te bieden, is er al veel geprobeerd.
Zo werken we nu met een pilot gepersonaliseerd
leren bij rekenen en taal. Het eigenaarschap ligt
meer bij de kinderen. Je bent gerichter met hen

Door: Janneke en Gerda
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bezig en het bevordert hun leermotivatie. Ook
richt je je als leerkracht minder op de methode

Ons team wil steeds meer
kindgerichter werken
Zo zijn er oudervertelgesprekken,
ouderkindgesprekken en kindgesprekken. De
leerkrachten verbinden die informatie met het
onderwijs in de groep, zodat er kindgerichter
gewerkt kan worden. Kinderen weten zelf heel
goed wat zij kunnen, willen leren en hebben zelf
oplossingen. De basis moet goed zijn voor de
kinderen. Wij zijn in de uitprobeerfase van het
werken met persoonlijke doelen (kindgerichter)
binnen een jaarklassensysteem en in hoeverre
wij daarin ook nog over kunnen stappen op eigen
leerlijnen op rekengebied en eventueel meer.
Onze school is echt in ontwikkeling, zo is ook
de maatschappij individueler en in ontwikkeling.
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Mooi om je daar als school in aan te passen en in
mee te gaan met de tijd.

Ik ben in het onderwijs
gegaan vanwege mijn hart
voor kinderen
Alles begint bij het geloven in kinderen. Wanneer
je in een kind gelooft, zal het meer uit zichzelf
halen en de zone van de naaste ontwikkeling
opzoeken. Het geven van vertrouwen zorgt
ervoor dat zij vertrouwen krijgen in zichzelf en
zich competent voelen en van daaruit zelfstandig
worden. Denk aan het model van Luc Stevens;
relatie, competentie, autonomie. Ook een veilige
basis zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben
is een drijfveer van mij. Niet alle kinderen hebben
een veilige basis, die probeer ik hen op school
altijd te bieden. Kinderen zijn superleuk om mee
te werken, ze zijn puur en reageren spontaan. Dat
vind ik genieten. Je zit in het onderwijs, omdat je
voor alle kinderen het beste wilt. Maar passend
onderwijs alleen geven aan alle kinderen in een
groep van bijvoorbeeld 30 is lastig. Mijn huidige
werk is momenteel mijn grootste drive: passend
onderwijs bieden en daar de juiste mensen op
inzetten. Het is een uitdaging om te zoeken met
ouders, het kind en de professionals naar een
goede (leer)weg voor het kind. Het is een proces,
een bewegend beeld en niet altijd gemakkelijk.
Als onze school die hulp niet kan bieden gaan
sommige kinderen naar het SBO of SO, maar wel
via een route die zoveel mogelijk voor iedereen
goed voelt. Dat doen we in samenwerking met
het SPOW en soms ook met het SKT erbij. Wij
hebben daarbij een fijne samenwerking met onze
schoolondersteuner Lena.
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“De rol van het SPOW
vind ik niet helemaal
duidelijk. Ik vraag mij
af of zij in het algemeen
een controlerende of
begeleidende taak
hebben. Voor mij zou
het werken als de
SPOW begeleiders het
leidende aanspreekpunt
zijn bij kinderen
met problemen of
moeilijkheden.”

Hoe zie jij de kansen voor de
samenwerking binnen het
Samenwerkingsverband?

een passende plek, zodat het kind direct een

De samenwerking met het SPOW is prima.

dan de SOT’s. Het is prettig om even anoniem te

We zitten nu nog in de eerste jaren van het

kunnen sparren over kinderen en om alles op

werken met een SOT en het IB 2.0 traject. De

een rijtje te zetten met SPOW en SKT. Daarna kun

medewerkers van het SPOW en het SKT kennen

je de ouders en anderen erbij bij betrekken. Dan

de leerling bij een SOT over het algemeen alleen

kun je meer in mogelijkheden met hen praten.

van papier. Mijn wens is dat ze de beleving met

De rol voor het SKT ligt meer op het gebied van

het kind niet gaan missen. De aanvullingen

de opvoeding en thuissituatie. De samenwerking

moeten vooral praktisch blijven. De rol van het

tussen SPOW en SKT is nog een aandachtspunt.

SPOW vind ik niet helemaal duidelijk. Ik vraag

Ik heb de afgelopen tijd meerdere keren gemerkt

mij af of zij in het algemeen een controlerende

dat het niet helder is bij wie ik moet zijn voor

of begeleidende taak hebben. Voor mij zou het

bijzondere ondersteuning. Ik hoop dat zij hierover

werken als de SPOW begeleiders het leidende

afspraken kunnen maken. Wat hoort bij onderwijs

aanspreekpunt zijn bij kinderen met problemen

(SPOW) en wat hoort bij het Sociaal Kernteam? Dit

of moeilijkheden. Zij zouden direct hulp bij

vertraagt soms het (hulp)proces voor het kind en

de eerste nood moeten kunnen geven en als

zorgt voor onduidelijkheid bij ouders en school.

passende plek heeft en niet verder achteruit
hoeft te gaan op de huidige basisschool. De
PAG gesprekken waardeer ik eigenlijk nog meer

klankbord kunnen dienen. Dat gaat nu via het
systeem van de AB’ers een stuk langzamer.

HIA’s werken goed. Er zitten wel veel mensen

Hoe kunnen we wat jou
betreft de krachten in
het Westland zodanig
bundelen dat voor ieder
kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte het
optimale resultaat wordt
behaald?

rondom de tafel. Voor mij hoeft er niet in eerste

De lijntjes tussen de betrokken personen

instantie een SO of SBO medewerker bij te zitten,

zouden korter moeten zijn. Het SPOW mag

het zou fijn zijn als een medewerker van het

meer betrokken zijn bij de overstap naar het

SPOW ingezet kan worden om begeleiding te

SO of SBO. De financiën zouden anders ingezet

bieden in het proces van de gewone basisschool

kunnen worden als er niet zoveel professionals

naar een SO of SBO. Een SPOW medewerker

bij overleggen ingezet worden (SOT/HIA). Het is

zou kunnen helpen met het z.s.m. zoeken naar

nuttig om met elkaar aan tafels te zitten, maar

Overigens ben ik wel blij met de inzet van AB’ers.
Ook is logisch dat er een groeidocument moet
worden ingevuld en deze helpt ook bij het op
een rij zetten van alle historie naast de actuele
situatie. Er mag daar nog een stuk ‘Groei’ aan toe
worden gevoegd, dat mis ik nog. Bij kinderen die
echt vastlopen moet direct hulp ingezet kunnen
worden. Dan liever geen grote papierwinkel. De

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

99

Welke vraag is niet gesteld
die wel gesteld had moeten
worden?

met 10 personen is echt te veel, daar moeten we

is een leerkracht en een onderwijsassistent

kritisch op blijven. Het aanvragen van een TLV is

elke ochtend voor de hele week. Of er zijn

voorgaande jaren te langzaam gegaan. Kinderen

drie leerkrachten op twee groepen. Dan kun

die het echt niet trekken binnen het BAO zouden

je onderwijs maken dat aansluit voor ieder

niet langer dan een maand moeten wachten

kind, kindgericht onderwijs geven. Een 1-op-

Wat is in de huidige tijd ECHT nodig binnen het

en direct een passende plek moeten krijgen.

1 begeleiding door de leerkracht zonder

onderwijs?

De onderwijsadviseur zou mee moeten kijken

onderwijsassistent of meerdere beschikbare

•

(en moeten weten) welke plekken er zijn of dit

leerkrachten is in het huidige basisonderwijs

daadwerkelijk de juiste plek is voor het kind. Alles

moeizaam. De taak van de leerkracht is goed

in nauw overleg met het SO en SBO.

lesgeven/begeleiden, de kinderen vertrouwen
geven en laten groeien. Daarvoor zijn naast

Dromen
Mijn droom is dat alles onder één hoedje

kennis, ook extra handen nodig.

in een school is, waar alles voor kinderen

Nachtmerries

aanwezig is. Denk aan goede leerkrachten, een

Mijn grootste nachtmerrie is als kinderen niet

orthopedagoge, fysiotherapeute, kindercoach

meer naar school willen. Als zij niet meer de

en onderwijsassistente(s). Ik ben in Luxemburg

veiligheid ervaren of het onderwijs niet meer

geweest en heb daar het werken aan

aansluit. Daar wil ik alles aan doen om dat te

competenties gezien met drie leerkrachten

voorkomen. Blijven praten met kinderen is nodig,

op twee groepen. Ook hadden zij buiten een

om op tijd in te kunnen grijpen. De kinderen zijn

natuurspeelplein, iets dat alle scholen in het

zelf de sleutel!

Westland zouden moeten krijgen. Overal zijn al

Wij houden kindgesprekken en hebben positieve

steeds meer stenen te vinden, kinderen moeten

ervaringen daarmee. In onze school is een

juist spelen en beleven in de natuur. Luxemburg

specialiste op sociaal-emotioneel gebied, zij

was een mooie ervaring en is een droom die

voert veel gesprekken met kinderen over

hopelijk nog eens werkelijkheid gaat worden.

bijvoorbeeld veiligheid en ontwikkeling. Tevens is

Dan is het wel de vraag of de kinderen die een

zij kindercoach, een waardevolle aanvulling op de

specifieke SBO/SO ondersteuning nodig hebben

zorg binnen onze school. Op sociaal emotioneel

er ook tussen kunnen werken of dat het wenselijk

gebied krijgen scholen een grotere taak in deze

is om daar specifieke groepen voor te formeren

digitale wereld.

“Ik ben in Luxemburg
geweest en heb daar
het werken aan
competenties gezien
met drie leerkrachten
op twee groepen. Ook
hadden zij buiten een
natuurspeelplein, iets
dat alle scholen in
het Westland zouden
moeten krijgen.”

Kindgericht onderwijs (eventueel binnen
kaders)

•

Goede leerkrachten (met extra opleidingen)

•

Goede ondersteuning of extra inzet van
leerkrachten

•

Aandacht voor het geven van ECHT
(belevingsvol) onderwijs

•

Aandacht voor sociaal emotionele
vaardigheden

•

Kleinere klassen 20-25

•

Aandacht voor een snelle en goede overgang
van BAO naar SBO/SO

.

binnen verschillende dorpskernen (ik ben heel
benieuwd naar de visie van de directeuren,
IB’ers en leerkrachten van de SBO/SO scholen.
En dan vooral naar wat hun droom is en wat
daarvan haalbaar is). Een basisschoolgroep
zou dan maximaal 20-25 kinderen hebben. Er
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In gesprek met
Henri Koele &
Toon van Velzen

(bestuurder & directeur onderwijs
van het PCPOW)

Wie ben je en wat is je functie?
HENRI

Ik ben Henri Koele, bestuurder van PCPOW.

TOON

Ik ben Toon van Velzen directeur onderwijs PCPOW en tijdelijk
waarnemend directeur bij de Ouverture.

Wat is de drive die je nu hebt?
HENRI

Ik vind dat wel een ingewikkelde omdat ik hier net gestart ben als
bestuurder. Ik heb natuurlijk ideeën maar die leg ik niet allemaal direct
op tafel. Dat is afhankelijk van hoe de organisatie zich ontwikkeld heeft,

“Mijn koers wordt

de ideeën die ik daar zelf bij heb en de dingen die ik zie en tegenkom,
dat geldt trouwens ook voor het Samenwerkingsverband. Het is

samenwerken,

concurrentiebelangen komen
het kind niet ten goede.”

kijken en onderzoeken wat ik wel of niet ga doen. Ik merk dat er veel
belangstelling is om zo inhoudelijk mogelijk aan de slag te gaan binnen
de stichting. Ik ben iemand die heel graag werkt vanuit het Rijnlands:
werken vanuit kenniskringen en verantwoordelijkheden delen. Een zo
klein mogelijk beleid ontwikkelen en ruimte houden voor eigen invulling.
Beleid moet namelijk ook passen binnen een school.
TOON

Ik sluit me aan bij wat Henri zegt. Het eigenaarschap bij directeuren
vergroten. Nog meer verbinden binnen de scholen. Hoe kunnen we
vanuit een gezamenlijk gedeeld gevoel ‘hier staan we voor’, elkaar
versterken? Mijn andere drive is dat het op de Ouverture goed blijft

Door: Mathilde en Olga

102

DE RODE PAPRIKA

lopen ondanks het gemis van een directeur.

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

103

Met het oog op passend onderwijs.
Waar zie je kansen voor het reguliere
basisonderwijs, om nog beter tegemoet te
kunnen komen aan kinderen met speciale
onderwijsbehoeften?
TOON

om gelden vanuit passend onderwijs terug te geven aan die scholen en
scholen min of meer dwingen om samen te werken op lokaal niveau en
in de kernen. Je merkte dat er veel leuke initiatieven ontstonden en dat
bijvoorbeeld twee of drie scholen samen een zorgklasje vormgaven en
samen dingen gingen doen voor de slimme kinderen. Dat is iets wat ik
hier nog niet tegenkom. Daar ligt dus wat mij betreft zeker een kans.

Ik denk meer vanuit wat er nodig is dan dat ik direct vanuit kansen

Een andere vraag is natuurlijk móet dat percentage naar beneden?

denk. Ik zie dat er meer professionalisering nodig is. Meer leerkrachten

Moeten we het niet gewoon op de 3% houden omdat de scholen niet

het gereedschap geven: ‘hoe ga ik om met deze leerling?’ Waarom

genoeg geoutilleerd zijn? Ik zie een samenwerkingsverband als een

lukt het wel bij de één en niet bij de ander? Hoe versterken we de

netwerkorganisatie. Ik ben er natuurlijk nog maar heel kort maar ik zie

deskundigheid van nog meer leerkrachten? Daarnaast denk ik dat

of voel het hier nog niet.

het organiseren van formatie slimmer kan waardoor er meer ruimte
ontstaat. Een kans zou zijn; krijgen we meer financiële armslag om meer
met onderwijsassistenten te kunnen werken? Hoe krijgt die leerling
meer aandacht? passend onderwijs is in mijn ogen een verkapte
bezuiniging. De klassen zijn niet kleiner geworden.
HENRI

Ik kom uit een situatie bij het Groene Hart waar we een
verwijzingspercentage hadden van minder dan 0.8%. Hier is dat 3%.

Waar zie je belemmeringen binnen het
reguliere basisonderwijs ten aanzien van het
goed kunnen begeleiden van kinderen met
speciale onderwijsbehoeften?

Toen ik binnenkwam dacht ik: wat is hier gedaan al die jaren? De laatste

HENRI

Toon noemde al kennis.

vijf jaar heb ik veel energie gestoken in passend onderwijs in de zin van

TOON

Ik heb wel de indruk dat de opvoedproblematiek in gezinnen steeds
meer scholen hoofdpijn bezorgen. Het afgelopen jaar heb ik vijf

geen busjes meer in de regio en geen gesleep meer van kinderen van

HIA’s bijgewoond omdat het gewoon té spannend werd. Dat waren

de ene naar de andere plek. Kinderen moeten thuis nabij opgroeien

ingewikkelde situaties, waaronder vechtscheidingingen. Hoe komen de

en gewoon kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes uit

kinderen uit deze gezinssituatie in jouw klas? Dan hebben sommige

de wijk en op school. Eén van de dingen die we in het Groene Hart

kinderen ook nog leerproblemen. Dat maakt het voor leerkrachten

hebben gedaan is scholen meer outilleren. Zoveel mogelijk proberen

Toon: “Ik heb wel de indruk dat de
opvoedproblematiek in gezinnen steeds
meer scholen hoofdpijn bezorgen. Het
afgelopen jaar heb ik vijf HIA’s bijgewoond
omdat het gewoon té spannend werd.”

ingewikkeld. Hoe krijg je weer rust in de groep? Hoe weet een kind zich
gekend? Verder hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen
met kinderen van statushouders en Oost Europese kinderen. Dat zijn
behoorlijke aantallen geworden en dat zijn we hier ook niet gewend
denk ik. Ook daar komt het een en ander bij kijken. Ik zie daar een kans
om van te leren maar ook een bedreiging als het niet goed aangepakt
wordt. Die bedreiging uit zich met name in een toenemende werkdruk
en mensen die zich niet meer bekwaam voelen om hun vak goed uit te
oefenen.
HENRI

Ik denk dat een deel van de oplossing zou zijn dat scholen meer
handen krijgen. Eigenlijk zou iedere groep een onderwijsassistent
moeten hebben zodat de leerkracht zich kan richten op instructie
en het begeleiden van kinderen. Wat mij betreft zouden er
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meerdere disciplines op een school aanwezig moeten zijn. Er zijn
veel maatschappelijke problemen dus elke school zou gewoon een
maatschappelijk werker in dienst moeten hebben die bij de gesprekken
met ouders kan zitten, met ouders in gesprek kan gaan en kan helpen

Hoe zouden jullie deze ideeën op de
werkvloer kunnen krijgen?
HENRI

We kunnen niet anders dan richting geven. Scholen
moeten eigen keuzes maken. Ik heb wel gemerkt dat je

om problemen op te lossen.

met geld wat kunt doen. Als je bepaalde beleidsafspraken
hebt en je koppelt daar financiële middelen aan -zodat

Wat kunnen jullie als bestuur voor invloed
uit kunnen oefenen op de zojuist besproken
kansen en ontwikkelingen?
TOON

scholen kunnen gaan experimenteren- dan wordt het
interessant en zijn ze eerder geneigd om anders te
gaan werken. Ik ben erg voor proeftuinen en pilots
om dingen uit te proberen. Dat zou ook vanuit het

Als je het over de formatie hebt dan zou ik willen dat scholen wat

Samenwerkingsverband moeten worden gestimuleerd. Dingen kunnen

creatiever worden bij het inzetten van extra personeel. Er zijn nu

altijd anders maar men blijkt nu eenmaal gewend aan bepaalde

twee scholen die mensen boven de sterkte hebben rondlopen om
ook leerkrachten te ontlasten en in geval van ziekte bij te springen.

procedures. Dat is niet echt Rijnlands denken.
TOON

In dat opzicht zitten we zelf nog in een redelijk ruim jasje. Op de een

scholen. Als scholen nieuwe dingen willen gaan doen dan kunnen ze

of andere manier weet men niet altijd wat men aan moet met een

een beroep doen op deze pot. In het toewijzen van extra middelen

leerkracht die geen klas heeft. Dan denk ik; hoe kan je dat nu zeggen als

kijken we naar enthousiasme, de bereidheid om buiten de eigen

we het ondertussen over werkdruk hebben? We kunnen ontwikkelingen
of oplossingen niet opleggen maar we kunnen wel stimuleren door te

omgeving te kijken en inspiratie op te doen bij andere scholen.
HENRI

zeggen: ‘kijk nu eens naar de scholen die dat al doen en wat dat doet in
Ik denk dat het leerstof jaarklassen systeem ons heel vaak in de weg zit.

de klas kijkt dan zie je de kwaliteit omhoog gaan.
TOON

Het is raar om kinderen op basis van louter leeftijd bij elkaar te zetten.

werkvloer gebeuren.

groepeer rondom. Maak een stamgroepen en laat ze voor verschillende
met verschillende instructies te maken. Sommige scholen beginnen
er nu mee. Organiseer het anders. Ik denk echt dat het leerstof
jaarklassen systeem het goed begeleiden van kinderen in de weg staat.
TOON

De Groene Oase is begonnen met unit onderwijs. Ik zie wel dat dat het
een en ander vraagt maar ik zie wel de mogelijkheden. Er komen meer
handen vrij.

HENRI

Er moet meer uitwisseling komen tussen leerkrachten in plaats van dat
alleen directeuren onderling ideeën opdoen van elkaar. Het moet op de

Ga nu eens kijken hoe ver kinderen zijn in een bepaalde ontwikkeling en
vakken op hun eigen niveau werken. Leerkrachten hebben dan minder

Ik zou er erg aan hechten om kennis zoveel mogelijk uit te wisselen en
bij elkaar te gaan kijken. Dat zou ik willen faciliteren. Als je bij elkaar in

het team.’
HENRI

Wat we al jaren doen is werken met een innovatie pot voor de PCPOW

Heb je ervaringen opgedaan ten
aanzien van samenwerkingen tussen
samenwerkingsverband, BAO, SBO en SO
waarover je iets wilt delen?
HENRI

Ik denk dat samenwerking tussen scholen onderling heel goed kan.

Ik ken ook scholen waar leerkrachten zich specialiseren in bijvoorbeeld

Scholen moeten elkaars kwaliteiten goed kennen. Je moet je bewust zijn

rekenen of taal. Dat betekent dat de leerkracht minder vakgebieden

dat je geen onderwijs geeft ter ere van je eigen school, maar omdat je

hoeft te overzien.

wilt dat kinderen zich goed ontwikkelen. Ik heb gezien dat als je elkaar
opzoekt, er echt meer kan. Je ziet dat binnen het SBO meer de nadruk
komt te liggen op gedragsproblemen dus het ligt voor de hand om
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meer samen te gaan werken met het SO. Het probleem is natuurlijk
dat je partners moet vinden die wat verder willen kijken dan de eigen
instituties. Wat ik daar tot nu toe van heb gezien stemt mij weinig
optimistisch.
Ik ben aanwezig bij veel bestuurlijk overleg en zie daar veel hokjes
denken. Dat vind ik heel jammer. Mijn koers wordt samenwerken.
Concurrentiebelangen komen het kind nooit ten goede dus dat moeten
we niet willen.

Stel er komt een SENtrum. Hoe ziet dat er
in jouw ogen uit? Welke positieve gevolgen
zou dit volgens jou teweegbrengen?
Wat zouden de kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften daarvan merken?
Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen
in de ontwikkeling naar een SENtrum?
HENRI

Wat mij betreft zou er ingezet moeten worden op de basisscholen

Henri: “Ik denk dat het leerstof
jaarklassen systeem ons heel vaak in
de weg zit. Het is raar om kinderen
op basis van louter leeftijd bij elkaar
te zetten. Ga nu eens kijken hoe
ver kinderen zijn in een bepaalde
ontwikkeling en groepeer rondom.”

HENRI

zelf. Kinderen zitten gewoon in de klas. Zo inclusief als mogelijk.

overstap te laten maken. Los van dit vraagstuk moeten we ons

Dat zal natuurlijk niet voor alle kinderen kunnen maar dat ‘tenzij’

misschien ook eens afvragen wat we de kinderen nu wel of niet moeten

groepje moet zo klein mogelijk zijn. Dat betekent dat we vanuit het
Samenwerkingsverband de scholen zo goed mogelijk moeten outilleren.

leren op school.
TOON

Geld zo laag mogelijk in de organisatie.
TOON

Daar is de versmalling van het Samenwerkingsverband natuurlijk de
start mee geweest.

HENRI

Je moet zorgen dat de deskundigheid rondom een school zit en in de
organisatie zelf. Deskundigen als ambulant begeleiders moeten mensen
zijn die zelf de klas kunnen besturen.

TOON

Bij het SENtrum voor de ‘tenzij groep’ zie ik het SBO en SO cluster
4 zeer nauw verweven. Ik geloof wel dat de ‘tenzij groep’ voorlopig
blijft bestaan. Ook met een extra onderwijsassistent zie ik binnen het
regulier onderwijs niet ieder kind tot bloei komen. Voor kinderen die
vastlopen binnen het regulier onderwijs kan een SENtrum meerwaarde
bieden: een school waar leerkrachten werken die feeling hebben ten
aanzien van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Mogelijk zou er ook meer ruimte moeten zijn om een kind een tijdelijke

Wij geven veel meer lessen in Nederland dan in andere landen. Liever
betere lessen en minder schooltijd.

HENRI

Er zijn verschillen in de hoeveelheid lestijd die leerlingen nodig hebben.
Ik denk: maak dat flexibel. In dat opzicht geloof ik wel in kindcentra.
Dat je alle opvang en peuterspeelzaal volledig integreert en kijkt naar
de onderwijsbehoeften van een kind. Als een kind weinig leertijd
nodig heeft, laat hem dan vooral zijn talenten ontwikkelen. Maar dan
zijn échte talenten en niet de dingen die hij leuk vindt. Sport, muziek
en artistieke vakken bijvoorbeeld. Val een kind in dat geval niet lastig
met vervelende aardrijkskundelesjes en dat soort zaken. Als je een
integraal kind centrum zou ontwikkelen dan zou je zelfs het woord
‘kind’ eruit mogen halen en het een centrum laten zijn met een grotere
maatschappelijke rol. Laat het ‘een huis van generaties’ zijn zodat
iedereen betrokken is in de onderwijscontext: ‘It takes a village to raise
a child.’
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Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen
in de ontwikkeling naar een SENtrum?
TOON

Vertrouwen in elkaar en geen acties vanuit eigen belang. Durf je echt
iets te geven?

HENRI

Er zijn cultuuraspecten en die veranderen niet van vandaag op morgen.
De ontwikkeling van een SENtrum vraagt om een professionele cultuur.

Stel er komt geen SENtrum?
HENRI

Dan ga ik bij mijn IB’ers en directeuren vragen wat ze nodig hebben
om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan specifieke

Toon: “Voor kinderen die vastlopen
binnen het regulier onderwijs kan een
SENtrum meerwaarde bieden: een
school waar leerkrachten werken die
feeling hebben ten aanzien van kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften.”

onderwijsbehoeften. Het is niet te hopen maar als er geen
samenwerking tot stand komt dan gaan we zelf verder.

Stel je mag het onderwijs in Nederland
helemaal opnieuw inrichten, wat zouden de
belangrijkste veranderingen zijn?
HENRI

Dan zou ik school afschaffen en daarvoor in de plaats een ‘kinderontwikkel-centrum’ oprichten. Ik zou daar een klein curriculum op taal
en rekenen ontwikkelen en verder veel vrijheid ten aanzien van andere
vormgevingsvakken. Ik zou de verantwoordelijkheid bij de school laten
als het gaat over onderwijs maar de maatschappelijke problemen niet
meer alleen op de school afschuiven.
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In gesprek met
Cindy Roelings en
Ellen Kuyvenhoven

(beiden directeur van een basisschool)

“Bij voorkeur een
SENtrum in

iedere
dorpskern.”

Cindy Roelings, directeur van basisschool “de Aventurijn”, en
Ellen Kuyvenhoven, directeur van basisschool “Het Kompas”. Beiden directeur
van een basisschool, van verschillende besturen in de kern Maasdijk.  

Kun je eens vertellen wie je bent en wat je
doet?  
ELLEN

Ik ben directeur van een PCPOW basisschool “Het Kompas” in Maasdijk.
Ik voer directietaken uit en houd me tegelijkertijd ook bezig met de
kinderen op de school. Ik vind het belangrijk dat ik de kinderen ken en
zie.

CINDY

Ik ben nu vier jaar directeur op basisschool “De Aventurijn”, een WSKO
school die ontstaan is vanuit een informele samenwerking tussen het
Katholieke en Openbaar onderwijs. Ik kan hier de directeur zijn waarvan
ik dacht ‘zo moet een directeur van een basisschool zijn.’ Ik hoef niet
autoritair te zijn en kan samen met leerkrachten, ouders en kinderen
het onderwijs vormgeven.

Wat is de drive die je nu hebt?
Door: Mathilde en Olga
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ELLEN

maatschappij ook een beetje mooier wordt.

jezelf als leerkracht ook makkelijker inzetten om kinderen individueel of

Ik wil oog hebben voor de kinderen bij ons op school. Ik vind het

in kleine groepjes te begeleiden.

belangrijk dat de kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben

ELLEN

Dat herken ik. Wij hebben ook leerlingen gehad met het syndroom van
Down en hebben nu ook veel kinderen met speciale ondersteunings- en

deze ondersteuning ook daadwerkelijk krijgen.

onderwijsbehoeften. Dat vraagt iets van het team. Door deze kinderen
binnen je school te begeleiden, maak je ook als team een ontwikkeling

Met het oog op passend onderwijs.
Waar zie je kansen voor het reguliere
basisonderwijs, om nog beter tegemoet te
kunnen komen aan kinderen met speciale
onderwijsbehoeften?
CINDY

door. Het vergoot de kennis en vaardigheden bij leerkrachten. Je
doet dit met elkaar. Ik sluit me aan dat gefaciliteerd worden bij het
begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften heel
belangrijk is. Wanneer er een dringende hulpvraag ligt, is het ook
belangrijk dat er snel kennis/hulp in de school komt. Zoiets kan niet te
lang wachten.

We hebben in groep 6 een meisje met het syndroom van Down.

Het mooiste is wanneer een kind niets merkt van passend onderwijs.

Dat gaat heel goed omdat we de juiste begeleiding krijgen. Het is

Dat het kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft zonder zich

een verrijking om een leerling met het syndroom van Down binnen

daar al te bewust van te zijn. Wanneer een kind in zijn eigen omgeving

je school te kunnen begeleiden. Het maakt dat de klasgenoten

onderwijs kan ontvangen, dan groeit hij op samen met vriendjes uit de

hier ook van leren en een hele sociale kant laten zien. Niet iedere
leerling met het syndroom van Down kan opgevangen worden
in het reguliere onderwijs. Het is heel belangrijk dat je als school

buurt.
CINDY

dorpskern geldt in Maasdijk sterk omdat we een kleine dorpskern zijn.

gefaciliteerd wordt wanneer je leerlingen opvangt met extra

Als school streven we er dan ook naar om de kinderen in hun eigen

onderwijsbehoeften. Wanneer de leerkracht extra handen heeft

omgeving te laten opgroeien. Wanneer kinderen voor het SO/SBO naar

dan ontstaat er meer spelingsruimte. Die extra handen zijn heel

een andere kern moeten, zijn ze langer weg en heeft dat gevolgen voor

belangrijk wanneer je kinderen met extra onderwijs behoeften goed

hun sociale contacten in hun directe omgeving. Het welbevinden van

wilt begeleiden. Daarnaast moet er ook iets in je eigen onderwijs

kinderen weegt zwaar in een mogelijke afweging het toch uit de kern

veranderen. Wanneer kinderen gewend zijn om ook zelfstandig te

naar een SBO/SO door te verwijzen.

kunnen werken en goed met elkaar kunnen samenwerken, kun je

Beiden: “Bij ons is de bereidheid en het
enthousiasme aanwezig om samen
te onderzoeken of we onder het mom
“geen kind de Maasdijk uit” onze
krachten kunnen bundelen.”
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Leerlingen met agressief gedrag vind ik de lastigste groep en ook waar
ik het meest kritisch naar kijk. Je kunt als school hierin aanpassingen
doen, maar wanneer het gedrag hardnekkig en onveilig is voor anderen
en/ of zichzelf, dan is er meer nodig. Dit lukt vaak niet goed in een
reguliere setting.
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ELLEN

Je moet de veiligheid voor de andere kinderen kunnen waarborgen. Je
moet verder ook kijken naar wat de draagkracht is van een groep. Wat
speelt er nog meer in de groep en welke complexiteit? Die factoren zijn
bepalend voor wat mogelijk is.

CINDY

Je hebt niet alleen het werk aan het kind tijdens schooltijd. Je hebt
het hele dossier van een kind; de behoefte en noodzaak van extra
gesprekken en om zaken vast te leggen. Dat vergt na schooltijd ook veel
tijd van het personeel.

ELLEN

Klopt! Ook al geeft de inspectie aan dat het niet nodig is om alles op
papier te zetten, is het toch nodig voor bijvoorbeeld een mogelijke S(B)
O verwijzing en de verantwoording naar de ouders. Het zou fijn zijn als
daar ook ondersteuning wordt geboden. Mogelijk zou een SENtrum

Cindy: “Ik kan hier de directeur zijn
waarvan ik dacht ‘zo moet een directeur
van een basisschool zijn.’ Ik hoef niet
autoritair te zijn en kan samen met
leerkrachten, ouders en kinderen het
onderwijs vormgeven.”

daar ook bij kunnen helpen. Ik merk bijvoorbeeld dat de ambulant
begeleider bij ons op school vanuit cluster 2 een start maakt met

daar de kans krijgt. Wij hebben in deze kleine dorpskern hetzelfde type

documenten. Die ambulant begeleider heeft ruime ervaring en zet

kind. We hebben hier niet veel verschillende soorten wijken. Het zou

zaken gemakkelijker op papier dan de leerkracht. Het SPOW doet geen

mooi zijn wanneer scholen binnen hun dorpskernen meer met elkaar

observaties meer. Daar huren we nu dan mensen voor in. Het zou

optrekken. Je kunt ook denken aan gezamenlijke informatieavonden

vooral fijn zijn als iemand komt observeren en niet alleen meedenkt

over een onderwerp waarmee ouders van beide scholen te maken

maar ook de leerkracht kan laten zien hoe iets werkt. Ik ben het ook

hebben.

met Cindy eens dat er veel overlegmomenten plaatsvinden wanneer

ELLEN

een leerling speciale begeleiding nodig heeft.

Er is in het verleden wel gewerkt op dorpskernniveau, vanuit het
SWV is daar een start mee gemaakt. Uiteindelijk is dit weer gestopt.
Het is interessant om te onderzoeken waarom dit niet van de grond
gekomen is. Ik denk dat er met betrekking tot samenwerking binnen

Wat kunnen jullie voor invloed uitoefenen
als directeur? Wat zijn de belemmeringen en
kansen op dorpskernniveau?
BEIDEN

kernen nog winst te behalen valt. De kinderopvang zou mijns inziens
hierin ook meegenomen moeten worden. Het zou mooi zijn wanneer
de kinderopvang zich ook centraal zou kunnen verenigen rondom de
ontwikkeling en zorg van een kind en aansluit in een samenwerking

Als directeur wil je zorg dragen voor je school, formatie en voldoende

binnen kernen.

aanmeldingen van leerlingen. Daarin kun je een concurrerende positie
hebben ten aanzien van elkaar. Dat is een belemmering. Dat formatie
van eigen team intact kan blijven is een belangrijke voorwaarde en kan

Ik ben misschien niet zakelijk genoeg, maar ik vind het écht belangrijk

Wat zou de winst van een samenwerking
kunnen zijn, tussen beide scholen
in Maasdijk? Bijvoorbeeld door een
gezamenlijke “taalklas” op te zetten?

dat kinderen op de juiste plek onderwijs krijgen. Natuurlijk hoop ik dat

ELLEN

ook een knelpunt zijn. Ook bekostiging, verschillende besturen, wet- en
regelgeving kunnen belemmerend werken. Tegelijkertijd liggen er ook
mooie kansen wanneer je samen met elkaar optrekt.
CINDY
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Ik zie daar een meerwaarde in. We zouden met leerlingen van beide

dat op “De Aventurijn” is, maar als blijkt dat een kind zich beter kan

scholen een groepje kunnen formeren die met elkaar aan de slag

ontwikkelen op “Het Kompas” dan vind ik het belangrijk dat het kind

gaan met een zelfde hulpvraag. Dit werkt effectiever en je kunt meer
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bereiken. Door dit met beide scholen op te pakken kun je meer doen.

mij betreft écht zitten in expertise. Mensen die meedenken met

Bijvoorbeeld 3 keer per week een kort moment dat deze kinderen op

leerkrachten op de reguliere school. Je hebt een externe nodig met

een plek samen komen en de speciale begeleiding kunnen ontvangen.
Je kunt kennis vergroten voor de kinderen in zo’n groepje, maar beide

CINDY

kennis van specifieke zaken.
ELLEN

scholen kunnen ook weer leren van de kennis die we meekrijgen vanuit

hoe we het moeten doen, maar die het samen met ons oppakt en

zo’n groep.

vormgeeft. Iemand die verbindingen kan leggen tussen ervaringen op

Het is voor kinderen ook fijn om te ervaren dat ze geen uitzondering

verschillende scholen. Iemand die snapt wat haalbaar is binnen een

zijn. Ik zie ook winst met betrekking tot een gezamenlijke taalgroep.

klas.

Hierdoor kun je kinderen binnen hun eigen kern opvangen en

CINDY

ELLEN

Stel er komt een SENtrum. Hoe ziet dat er
in jouw ogen uit? Welke positieve gevolgen
zou dit volgens jou teweegbrengen?
Wat zouden de kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften daarvan merken?
Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen
in de ontwikkeling naar een SENtrum?

Die verbindingen leggen onderling bij scholen is waardevol. Laat
mensen bij elkaar kijken.

begeleiden.

CINDY

Kennis én ervaring. Een deskundige die niet alleen komt vertellen

Ik denk dat een SENtrum ook gericht moet zijn op de reguliere scholen.
Hoe kunnen we daar de expertise vergroten? Daardoor kunnen meer
kinderen in hun eigen kern naar school blijven gaan. In een SENtrum zit
de expertise van onder andere SBO, SO2, SO3 en SO4. Een SENtrum
zou laagdrempelig en goed bereikbaar moeten zijn. Ik zie een SENtrum
als een gezamenlijk iets en sluit me bij Cindy aan dat het mooi zou zijn
als het SENtrum in iedere dorpskern zit. Kinderen blijven daardoor
een onderdeel van hun omgeving. Zij blijven dan meedoen aan de
gezamenlijke sportdag, enzovoort.

CINDY

Een kind kan in een SENtrumafdeling binnen een kern deeltijd

Voor mij is het ideaal wanneer iedere kern een eigen SENtrum zou

deelnemen en verder onderdeel blijven van de eigen klas van de

hebben. Ik zie dan voor me dat we binnen iedere kern een afdeling

basisschool. Het is wel goed om zorgvuldig na te denken wie en hoe

hebben met expertise waar kinderen op tijdelijke basis kunnen

wordt bepaald wanneer een kind gebruik kan maken van een SENtrum.

profiteren van de aanwezige kennis en begeleiding. Bij voorkeur is dit
deeltijd, waardoor zij een onderdeel van hun eigen basisschool en
vrienden blijven. Ik heb op “De Verburch-hof” gewerkt toen SBO de
Delta in hetzelfde gebouw gevestigd was. Ik heb gezien dat dat met
name voor ouders lastig was. Veel ouders waren blij dat hun kind in
een kleine veilige setting zat binnen het SBO. Sommige ouders van “De
Verburch-hof” maakten zich soms zorgen over de kinderen vanuit het
SBO. Kinderen hadden daar zelf niet zoveel last van. Voor hen vielen er
juist een hoop vooroordelen weg. Ouders zien vaak meer bezwaren
dan kinderen. Kinderen zijn veel flexibeler.
Idealiter worden kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften
zo min mogelijk geïsoleerd ergens geplaatst, maar kunnen zij zoveel
mogelijk ondersteuning en onderwijs in hun eigen kern in een reguliere

Ellen: “Ik zie een SENtrum als een gezamenlijk iets en sluit me bij Cindy aan dat het
mooi zou zijn als het SENtrum in iedere
dorpskern zit. Kinderen blijven daardoor
een onderdeel van hun omgeving.”

school krijgen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat het in specifieke gevallen
niet haalbaar is. De meerwaarde van een expertisecentrum zou wat
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Stel je mag het onderwijs in Nederland
helemaal opnieuw inrichten, wat zouden de
belangrijkste veranderingen zijn?
ELLEN

Meer oog voor de wereld “an sich”. In de ochtend gericht zijn op het

de kinderopvang meenemen. Er is binnen onze beide scholen ook
expertise aanwezig. We kunnen kijken, welke haken en ogen, maar
ook welke kansen er liggen. Wij zouden vol nieuwsgierigheid en
enthousiasme middels een mogelijke pilot hierin willen meewerken.
ELLEN

aansluiten bij taal- en rekenontwikkeling, et cetera. In de middag

en gemakkelijker terug kan keren naar de stamschool in het dorp. Een

werken met zaakvakken en ontdekkend leren. Meer gericht op de
vaardigheden, 21ste eeuw leren, waaraan iedereen ongeacht niveau of
CINDY

Een SENtrum in de dorpskern kan er aan bijdragen dat een kind sneller
kind is minder uit beeld.

CINDY

Een nadeel van een specialisme van een basisschool kan negatief

leerwijze kan deelnemen.

werken. Ouders kunnen je school gaan zien als de school met alleen

In mijn ideale school kun je nog veel beter aansluiten bij de

maar kinderen met gedragsproblemen. Ik denk dat ouders heel blij

onderwijsbehoeften van kinderen. Ik heb vorig jaar gezien dat twee

zijn wanneer er een SENtrum afdeling komt binnen een kern die

jongens die naar het praktijkonderwijs zouden gaan, gefrustreerd

samenwerkt met beide scholen. Kinderen kunnen toch profiteren van

raakten en gedragsproblemen gingen vertonen gedurende de

kennis en begeleiding, maar blijven een onderdeel van hun stamschool

verplichte groepswerk momenten. Toen ik ze liet meedenken met het

en de omgeving. Ze hoeven hun kern niet uit.

vormgeven van de schooltuin, waren ze gemotiveerd en verdwenen
de gedragsproblemen als sneeuw voor de zon. Dan ben je aan het
aansluiten aan hun ondersteuningsbehoeften. Daar zouden we veel
meer mogelijkheden in moeten krijgen. Minder in het keurslijf van alles
wat we moeten.

Scenario
BEIDEN

Wij zoeken nu al de samenwerking als
directeuren binnen een kern. We spreken
niet negatief over elkaar en respecteren
elkaar. Dat merken ouders ook tijdens
rondleidingen en gesprekken. Wij werken
samen omtrent naschoolse activiteiten,
informatiebijeenkomsten over het voortgezet onderwijs en de
koningsspelen bijvoorbeeld. Op die momenten stralen we ook een
gezamenlijkheid uit. Wij zouden in een kleine dorpskern in Maasdijk
verder willen nadenken, hoe je een SENtrum kunt vormgeven.
Hierin kunnen wij als directeuren met elkaar optrekken. We kunnen
gezamenlijk in kaart brengen waar behoefte aan is en wat daarvoor
nodig is. Bij ons is de bereidheid en het enthousiasme aanwezig om
samen te onderzoeken of we onder het mom “geen kind de Maasdijk
uit” onze krachten kunnen bundelen. Hierin willen we dan graag
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Kun je vertellen wie je bent
en wat je doet?
Ik ben Gé Biezeno, directeur van De Diamant, de
enige SBO school in het samenwerkingsverband
Westland. De school heeft twee locaties en in

Gé Biezeno

(directeur SBO De Diamant)

totaal ongeveer 300 leerlingen. In het kader van
passend onderwijs hebben de SBO’s al jaren
geleden hun verantwoordelijkheid genomen
om de krachten te bundelen en uiteindelijk te
fuseren. Dit is het derde jaar van de fusie tussen
De Windroos en De Boemerang. Tezamen met de
locatieleiders, Carolien en Gerrit, vormen we nu
de directie van de Diamant.

Wat is de drive die je nu
hebt?

kind staat dus
centraal en niet het
“Het

denken vanuit systemen.”

Allereerst wil ik dat De Diamant zich verder
ontwikkelt in de richting die we nu gaan: een
sterke school voor het kwetsbare kind in
Westland.
Tegelijkertijd met het komen tot één SBO
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zijn al gevestigd binnen het Westland. De
Strandwacht heeft momenteel vier groepen
op locatie Hoge Woerd. De samenwerking
op vooral directie- en expertiseniveau is
inspirerend en werkt extra motiverend om de
ingezette ontwikkeling naar een Westlands
expertisecentrum verder te ontwikkelen.

ontstonden ook de eerste plannen voor de
vorming van een expertisecentrum; dit had toen
nog de naam onderwijsondersteuningscentrum
(OOC). Hierin zouden naast het SBO de

Door: Janneke en Gerda

De Strandwacht en de Herman Broerenschool

Hoe gaan we dat
neerzetten?

partners vanuit het speciaal onderwijs ook een

Al jarenlang heeft het SBO Landelijk werkverband

plek moeten hebben. Vanuit deze gedachte

in samenspraak met de PO raad gesproken

en de eerste gesprekken met De Herman

over de plek van het SBO binnen het

Broerenschool en De Strandwacht, is mijn

samenwerkingsverband. Ik onderschrijf ook

motivatie gegroeid om binnen het Westland

van harte de landelijke visie dat het SBO een

(en Hoek van Holland) de krachten te bundelen

zichtbare, actieve en verbindende rol heeft in

en een dergelijke voorziening te treffen voor

de samenwerking met alle partners van het

gespecialiseerd onderwijs.

samenwerkingsverband om zodoende goed en
veilig onderwijs te verzorgen.
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De laatste twee jaar is ook landelijk de

Binnen het nieuw te vormen expertisecentrum

samenwerking tussen SBO en SO tot stand

kunnen ook extra voorzieningen getroffen

gekomen. Het SBO landelijk werkverband en

worden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een

de LECSO, waarin het speciaal onderwijs is

observatiegroep voor onze risico kleuters, als

vertegenwoordigd, trekken nu samen op om

ook aan tijdelijke opvang voor kinderen die al

“gespecialiseerd onderwijs” mogelijk te maken.

in het onderwijstraject zitten. Al een jaar of tien

De tijd lijkt er meer dan rijp voor. Belangrijk zal

kennen we binnen het samenwerkingsverband

zijn hoe we de wettelijke grenzen tussen de WPO

de “gedragsgroep”, waarin kinderen, die in hun

en WEC kunnen slechten. Vanuit de PO raad,

gedrag extra ondersteuningsbehoeften voor

ministerie van Onderwijs en ook de inspectie

een deel van de week binnen De Diamant-

worden deze ontwikkelingen in ieder geval wel

setting onderwijs verzorgd krijgen. Het is goed

gestimuleerd. De wetgeving loopt er helaas vaak

om vorm en inhoud hiervan binnen het nieuwe

achteraan.

expertisecentrum verder te ontwikkelen en af
te stemmen met het regulier basisonderwijs.

Integratie van SBO met SO3 en SO4 is voor mij

Mogelijk kan deze groep ook leerlingen vanuit een

inmiddels een logische stap geworden, maar

crisissituatie op gaan nemen.

wat mij betreft gaat de samenwerking verder.
Zo zou het ook mooi zijn om SO2 bij dit proces
te betrekken. Daarnaast zullen de partners uit
het VO, de jeugdzorg, het SKT, mee moeten
denken hoe we in gezamenlijkheid tegemoet
kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften
van het kwetsbare kind. Juist voor deze groep
van leerlingen is het van essentieel belang om
samen met ouders en kind een passende plek
in het Westland te vinden. Vanuit een nadere
samenwerking kunnen we ook gaan nadenken
over andere groeperingsvormen dan de
traditionele verdeling binnen SBO en SO. De
ondersteuningsbehoeften van de leerling zal wat
mij betreft centraal komen te staan, waar het
onderwijsaanbod op afgestemd gaat worden. Het
kind staat dus centraal en niet het denken vanuit
systemen.

Het hele kind zonder
leeftijdscategorieën is dus
belangrijk?
Dat vind ik zeker belangrijk. We zien ook al vaak
dat er vragen binnenkomen van ouders en/of
instellingen die bij ongeveer de leeftijd van 3,5
jaar speciale behoeften signaleren.
Aansluiting van het VO met dit centrum is
daarnaast ook van groot belang. Helaas zien
we op dit moment in toenemende mate dat de
kinderen die uitstromen naar het VO binnen
het Westland geen plek hebben. Mogelijk dat
binnen het centrum ook opvang voor deze
leerlingen gecreëerd moet worden, waardoor het
expertisecentrum een voorziening wordt voor
kinderen in de leeftijd van bijvoorbeeld 2 – 18
jaar.
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Waar droom jij van als het
gaat om ondersteuning aan
kinderen die een specifieke
ondersteuningsbehoefte
hebben?
Mijn droom is dat de ondersteuningsbehoefte
van de leerling centraal staat. Dit is ook de

“Succesvol in dit proces
was vooral gewoon de
eerste stappen zetten,
gaan experimenteren
en kijken wat goed of
fout gaat. Veel blijkt dan
mogelijk te zijn!”

gezamenlijke visie die de SBO en SO scholen
vorig jaar met elkaar hebben uitgesproken. Ik
zou daar graag zo snel mogelijk uitvoering aan
geven. Naast het creëren van een passend
onderwijsaanbod voor deze groep van leerlingen
kan er ook goed samengewerkt worden op het
gebied van expertise, zorg, personeel, huisvesting,
en dergelijke. Het zou toch mooi zijn als we op
deze manier geen kind meer het Westland uit
hoeven te laten gaan.

Welke kansen zie jij voor
samenwerking binnen het
samenwerkingsverband?
Kernwaarden als compassie, samenwerking
en vertrouwen zoals genoemd in het
ondersteuningsplan spreken mij bijzonder aan.
Maar vooral de kernwaarde eigenaarschap
geeft een enorme ambitie aan. Ik vind dat de
professionals binnen de scholen de weg naar
elkaar moeten vinden. Daar vindt namelijk de
expertise-uitwisseling plaats! Het S(B)O kan en
moet daar mijns inziens een grote rol in spelen.
Daarnaast moeten we ook gebruik blijven maken
van de expertise die op de basisscholen aanwezig
is.
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In het BAO zit ook veel
kennis. Je moet weten waar
kennis zit. Dit is een droom.
De realiteit die voor ons
duidelijk is, hoe kunnen we
die in het voetlicht zetten?

Wat is je grootste
nachtmerrie?

zie jij een AB-er in school
meedenken?

Wat was daarin succesvol?

Zo denk ik niet. Ik zit lang genoeg in het onderwijs

Ik ben van mening dat het centrum juist wel voor

eerste stappen zetten, gaan experimenteren

om te weten dat dit soort veranderingen veel

het BAO bedoeld is. Naast het bespreken van

en kijken wat goed of fout gaat. Veel blijkt dan

tijd kunnen kosten. Drie stappen vooruit en

leerlingen op casusniveau vindt er tegelijkertijd

mogelijk te zijn!

soms ook weer een stapje terug. Ik ga er wel

op een algemener niveau expertise-uitwisseling

Passend onderwijs betekent voor mij

van uit dat iedereen zich bewust is van de

plaats. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de

noodzaak van deze verandering en zijn of

uitwisseling op het gebied van onderwijsaanbod,

haar verantwoordelijkheid hierin neemt. Het

gedragsproblematiek, uitwisseling dossiers,

is ons aller verantwoordelijkheid om voor alle

observatiemodellen, en dergelijke. Zo werken

leerlingen en dus ook de kwetsbare leerlingen

we met elkaar in brede zin aan kwaliteit, een

te zorgen. Professionals zullen soms over hun

echt kenniscentrum. Ik zou daarom graag

eigen schaduw heen moeten stappen om een

medewerkers in het expertisecentrum willen

voorziening als het expertisecentrum mogelijk te

hebben, die op grond van hun kennis, houding en

maken.

vaardigheden helemaal op hun plek zitten.

Wat is hierin de rol van het
BAO, op welke manier wil je
die betrekken?

passend perspectief voor ieder kind. Vanuit
mijn waarneming wordt er in het regulier
onderwijs keihard gewerkt om aan ieder kind
tegemoet te komen. Elke school is bezig om
de basisondersteuning op een hoger niveau te
krijgen. Toch blijkt in de praktijk dat er nog steeds
een groep van leerlingen is, die een vorm van
gespecialiseerd onderwijs nodig heeft. Het zou
toch mooi zijn als we met de ontwikkeling van een
expertisecentrum een dekkend netwerk creëren,

Is dat je drijfveer?

Voor mij is de “HIA”, het integraal
handelingsgericht arrangeren, de schakel

Kun je eens een aantal
voorbeelden van situaties
van samenwerking die
succesvol zijn geweest de
afgelopen tijd?

Ik heb geen invloed op de kwaliteit van de

waarin basisschool en gespecialiseerd onderwijs

De leerlingen van de Diamant en De

reguliere basisscholen, maar wil wel een optimale

expertise met elkaar delen. Hier wordt samen

Strandwacht delen steeds meer met

leeromgeving creëren voor de kinderen die in

met de ouders besproken welke inzet passend

elkaar. Tijdens buitenspelen, gym, feesten,

de problemen zijn gekomen. Ik heb helaas de

is voor hun kind. Indien plaatsing binnen het

schoolverlatersmusical, open podium, et cetera

afgelopen jaren veel kinderen voorbij zien komen,

expertisecentrum noodzakelijk is, moeten we

zie ik de kinderen met elkaar samenzijn. Vooral

die geen zin meer hadden in leren en soms

dus vroeg betrokken zijn en kunnen we tevens

als de kleuters met elkaar spelen zie ik veel mooie

zelfs fysieke klachten hadden gekregen. Ik zou

meedenken over een mogelijke terugplaatsing op

ontwikkelingen gebeuren. Daarnaast stemmen

natuurlijk veel liever zien dat we de problemen

termijn. Maatwerk dus.

de locatieleiders de jaarkalenders op elkaar af en

zodat er voor alle kinderen in het Westland een
passend onderwijsaanbod is.

voor zijn. Mijn echte drijfveer hierbij is om in te
haken op de talenten die ook deze leerlingen in
zich hebben. Kijken en luisteren vooral naar wat
een kind wel goed kan!
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Succesvol in dit proces was vooral gewoon de

Wat heb jij als directeur
nodig?
Een duidelijk SPOW-gedragen uitspraak met
daaraan gekoppeld een helder stappenplan.
Nu is het moment om door te pakken en
de juiste mensen bij elkaar te zetten om het
expertisecentrum door te ontwikkelen.

Welke vraag hadden we je
nog moeten stellen?
De personeelsvraag. Een expertisecentrum
vereist goed gekwalificeerd personeel en we
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om de juiste mensen aan te nemen en waar
nodig bij te scholen. Daar ligt een grote uitdaging
met de huidige arbeidsmarkt!

zitten intern begeleiders nu regelmatig met elkaar

SENtrum is in principe niet
voor het BAO. Ik hoor jou
ook praten over speciaal
onderwijs, een HIA, maar

om de tafel.
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In gesprek met Marja
Jongmans & Anja Meijer
(IB’er SBO De Diamant &
locatiecoördinator De Strandwacht)

“Observeren en vanuit
de verschillende
expertises kijken welke
begeleiding een leerling
nodig heeft.”

Kun je eens vertellen wie je bent en wat je
doet?
ANJA

IB’er SBO de Diamant op de locatie Hoge Woerd.

MARJA

Al meer dan 40 jaar ben ik met veel plezier werkzaam in het
onderwijs. Na 30 jaar een groep te hebben mogen “draaien”, ben
ik in 2006 overgestapt van het reguliere onderwijs naar het SO4 op
De Strandwacht, voorheen, School verbonden aan het Pedologisch
Instituut. Bijna twee jaar geleden, ben ik als locatie coördinator gestart
op De Strandwacht in het Westland, wat een onderdeel is van De
Standwacht, Paddepad in Den Haag. Met mijn collega’s en de hulp
van mijn buren De Diamant, proberen wij het SO4 onderwijs in het
Westland zodanig neer te zetten dat het motto “Geen kind het Westland
uit” waar wordt gemaakt, op het gebied van het SO4.

Door: Mathilde en Olga
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De afgelopen periode heeft het
Samenwerkingsverband jullie hulp gevraagd
bij twijfel of een leerling beter in een SBO of
in een SO4 setting zou passen. Waren die
vragen terecht?
MARJA

Welke gegevens vanuit het BAO en
Samenwerkingsverband zijn voor jullie
helpend bij het maken van een besluit?
ANJA

Het spreken van de leerkracht en intern begeleider van de leerling
vanuit het BAO. Een groeidocument geeft een mooie verslaggeving van
welke stappen er al gezet zijn op een BAO.

In onze ogen waren deze twijfels terecht. Als voorbeeld nemen
we een specifieke leerling. De twijfel was: komt de frustratie uit de
leerachterstand, of moet er eerst op gedrag ingezet worden? Anja en
ik, hadden na een observatie op het BAO een voorstel gedaan om de
leerling een week mee te laten draaien (“de visiteweek” die we beter
de observatieweek, kunnen gaan noemen) op het SO4 en vervolgens
op het SBO. Dit om in de praktijk te ervaren welke setting het beste
past. Dit was uniek, dit hebben we nog niet eerder aangeboden bij een

Is er sprake van een evaluatie met
betrokkenen na plaatsing waar twijfel over
was?
ANJA

Nee, te weinig. Ik zou het wel graag willen. We hebben allemaal veel
ervaring, maar delen dit te weinig. Ook kunnen we naast het proces van

leerling. Na drie dagen was het voor ons en voor de ouders duidelijk

elkaar leren welke aanpak bij een kind juist goed werkt en welke niet.

dat hun kind goed gedijt bij de aanpak van SO4. Dit was een mooi
voorbeeld hoe het SBO en SO4 bij twijfelgevallen samen zoeken naar
de beste plek voor een leerling.
ANJA

Ik kan mij voorstellen dat we in de toekomst idealiter de scheiding
tussen SBO en SO4 wegpoetsen. Dat we een setting hebben waar
nauwelijks een muur zit tussen SBO en SO. Wanneer we dan een

Is er nog iets waarvan we met elkaar kunnen
leren?
ANJA

Thuissituaties. Ik wil benadrukken, dat wanneer er op het

nieuwe leerling binnenkrijgen en deze leerling een korte periode

BAO al duidelijk is dat er thuis van alles aan de hand is,

kunnen observeren, dan kunnen we in overleg met de expertise SO4 en

tijdig het SKT in te vliegen. Bijna als voorwaarde voordat

SBO kijken welke begeleiding het beste bij een leerling past.

een kind geplaatst kan worden. Als ouders hun kind in het
SBO of SO4 geplaatst hebben, voelen zij minder noodzaak
om samen te werken met SKT omdat het dan beter gaat

Jij beschrijft een idealiter beeld van een
observatieperiode. Hoe zie je dat voor je?
ANJA

Bij het weghalen van de schermen tussen SBO en SO4 kan ik me een
observatieweek/periode voorstellen. Dit om met elkaar helder te krijgen
welke aanpak de leerling nodig heeft, maar ook in welke groep deze
leerling het beste past. Wat een uitdaging is om een groep te creëren
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met het kind.

Hebben jullie succesverhalen over
samenwerking tussen BAO en SBO/SO4?
ANJA

We hebben vorig jaar een casus gehad, waarbij er een plek werd

waar een kind een week geobserveerd kan worden. In een reeds

gezocht voor een meisje met ASS dat nog 4 jaar moest worden. Er

gevormde groep is dat niet altijd handig. Een soort observatiegroep zou

was een HIA georganiseerd waarbij de basisschool, Marja (locatie

ideaal zijn. Nu observeren we nog op een basisschool, waar een kind

coördinator SO4) en ik (IB SBO) aanwezig waren. De basisschool had

soms al zo niet meer op zijn plek zit. In deze niet passende omgeving

aangegeven dat het meisje op dat moment nog niet in een reguliere

geeft een observatie niet altijd meer een goed beeld.

setting kon starten. Wel hielden zij een plekje voor haar gereserveerd
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voor het geval het meisje er in de toekomst wel aan toe zou zijn.

en SO4 en indien mogelijk ook SO3. Ik weet zeker dat dat kan, als je

Er is besloten haar in een observatiekleutergroep op het SBO te

het maar wilt. Dan hou je altijd een groep kinderen met psychiatrische

plaatsen, met daarin 8 à 9 leerlingen. Met de basisschool waren

stoornissen, maar dat is behandelen. Voor die groep heb je een school

afspraken gemaakt. In overleg met BAO en SBO, is aan de hand van

gekoppeld aan een behandelcentrum, zoals de Jutters/Banjaard of de

het Ontwikkelingsvolgmodel van Memelinck gekeken welke doelen het

Horizon.

meisje moest behalen, voordat zij een kans zou kunnen maken om in

ANJA

In het kader van “geen kind het Westland uit” zou in het SENtrum een

het reguliere onderwijs in een klas van 28 leerlingen te functioneren. De

behandelafdeling moeten komen om juist deze kinderen niet alleen

beginsituatie en de doelen zijn samen met het BAO opgesteld. Er is ook

onderwijs te bieden, maar ook een behandeling.

geëvalueerd met ouders, BAO en SBO.
MARJA

Wij vonden het bewonderingswaardig dat het BAO bereid was om
met een ondersteuningsarrangement vanuit het SPOW het meisje
op het BAO te willen begeleiden. Dat toont bereidwilligheid. Het is
ook belangrijk om kritisch te kijken of het ook in het belang van het
kind is. Tijdens de HIA dacht ik dat de leerling goed zou passen in
een SO4 setting. Echter wij hadden op deze locatie geen kleuterklas,
het SBO op deze locatie daarentegen wel. De kwaliteit van deze
kleutergroep is hoog. Er wordt geïnvesteerd in ervaren leerkrachten en
onderwijsassistenten. Dus in overleg met Anja is het meisje gestart in
de kleutergroep op de afdeling SBO. Anders had het meisje naar Den
Haag gemoeten. Wanneer blijkt dat het meisje in de toekomst toch
beter in een SO setting past, dan is de overstap minder groot omdat
we beiden in het zelfde gebouw gehuisvest zijn en we ook gezamenlijke

Als er een SENtrum komt, hoe ziet dat er dan
volgens jou uit ?
MARJA

Passend onderwijs is mijn passie! Ik bracht er een nieuwe uitdrukking
in die nog niet bestond: “geplekt worden”. Wanneer je met elkaar de
expertise deelt en goed met elkaar naar het kind kijkt, kan je met elkaar
zo snel mogelijk een kind op de goede plek krijgen. Voor mij is het
SENtrum: “geplekt worden”. Voor in de toekomst heb ik nog geen beeld
van een op te richten SENtrum. Ik wil het namelijk nu. Samenwerken.
Als er nu een casus speelt, pakken we die nu op.
Ik ga het misschien niet meer meemaken dat dit in één gebouw is.
Wat ik hopelijk wel ga meemaken, is dat je met SO, SBO en ZML een

momenten hebben. Het is echt de kracht dat je met elkaar samenwerkt
als BAO/SBO/SO. Op deze manier profiteert het kind optimaal.

Jullie zitten als SBO en SO nu al in één
gebouw. Wat zou je willen behouden of
uitbreiden?
MARJA

Wat voor mij werkt, is dat we in één pand gehuisvest zijn. We zijn
inmiddels geen buren meer, maar collega’s. We lopen bij elkaar binnen
om kinderen te bespreken, af te stemmen. We delen materialen en
informatie met elkaar. Er is veel vertrouwen en respect over en weer.
Er is geen concurrentie. Doordat we dezelfde visie delen, zijn we sinds
anderhalf jaar meer in elkaar gaan overvloeien. Ik wil het liefst dat het
SO(4) “niet bestaat”. Dat roep ik al 11 jaar. Als we passend onderwijs
goed willen laten werken, moet je een combi maken van regulier, SBO
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Anja: “Bij het weghalen van de schermen
tussen SBO en SO4 kan ik me een
observatieweek/periode voorstellen. Dit
om met elkaar helder te krijgen welke
aanpak de leerling nodig heeft, maar
ook in welke groep deze leerling het
beste past.”
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nog nauwere samenwerking hebt in het Westland. Er is wel steeds

denken, door alles en iedereen maar in hokjes te stoppen. Ook die

meer samenwerking. Bij een volledige plaatsing ZML, SBO of SO4

ingewikkeldheden rondom de financiën. Ik ben blij met hoe het SPOW

worden sommige leerlingen te kort gedaan. Door samenwerking kijk

het groeidocument zo efficiënt heeft opgezet. Zo klein mogelijk. Zet er

je met elkaar en met elkaars deskundigheid wat een leerling nodig

alleen een taal in die ouders ook kunnen lezen en begrijpen. Het SPOW

heeft. Vanmiddag ga ik met een collega van het ZML overleggen

moet mijns inziens ook gehuisvest worden in het SENtrum.

of een leerling van ons voor een korte periode mag meedraaien in

ANJA

Het zou mooi zijn wanneer kinderen sneller geplaatst kunnen worden

de praktijkgroepen op het VSO. Doordat we nu niet in één gebouw

in een SENtrum, waardoor de begeleiding binnen een SENtrum

zitten en doordat er gescheiden afdelingen/scholen administratielast

kortdurend nodig is. Waardoor kinderen mogelijk weer teruggeplaatst

is, kost zo’n overleg en het zoeken van een passende plek, veel tijd.

kunnen worden. Terugplaatsen gebeurt nu niet veel. De keren dat het

Zorg dat zo’n SENtrum gecentraliseerd is in het Westland en maak de

gebeurd is, zijn het vaak kinderen die als 4 à 5-jarigen geplaatst zijn.

organisatie platter, waardoor we minder tijd kwijt zijn aan procedures

Doordat er al heel jong aan doelen gewerkt kan worden en de kinderen

en administratie. Ook is het dan niet meer nodig om afspraken in te

nog grillig ontwikkelen. Ook het contact met het BAO is belangrijk.

plannen om bij elkaar op bezoek te gaan, maar kun je in één gebouw

Samen doelen opstellen, overleggen en evalueren. Je kunt leerkrachten

gemakkelijker bij elkaar naar binnen lopen. De SO4 aanpak blijft wel

zoveel opleiden als je wilt, maar je hebt ook mensen nodig die met

bestaan, maar wordt dan toegepast in een integrale combi van regulier/

kinderen hebben gewerkt met speciale ondersteuningsbehoeften.

SBO/SO.

Die weten hoe het is om voor de klas te staan en die begeleiding te
bieden. De inzet van AB zou effectiever mogen. Collega’s zijn veel tijd

De opleiding Master-SEN is echt hard nodig. Leerkrachten moeten

kwijt aan overleg met AB’ers, maar het kind profiteert er niet direct

zo’n opleiding volgen. Juist met je Master-SEN ook voor de klas. Als

van. De leerkracht krijgt te horen van de AB’er welke aanpak een kind

locatie coördinator van SO4, merk ik dat er op reguliere basisscholen

nodig heeft, tegelijkertijd heeft diezelfde leerkracht de mogelijkheden,

leerkrachten zijn die te weinig kennis hebben, van wat wij stoornissen

tijd en extra handen niet om dit ook daadwerkelijk vorm te geven.

(omdat de kinderen erdoor gestoord worden, niet omdat zij gestoord

Een leerkracht voelt zich hierdoor falen en gefrustreerd en het kind is

zijn) noemen. Die kennis heb je nodig om een kind op het reguliere BAO

uiteindelijk onvoldoende geholpen.

goed te kunnen begeleiden.
Omdat de reguliere basisscholen onvoldoende gefaciliteerd worden,
redden sommige kinderen het niet op het regulier BAO. Het ligt niet aan
de inzet van het BAO. Ik kom regelmatig op reguliere scholen en wat
wordt daar ontzettend hard gewerkt.
Ze redden het vaak niet, omdat ze te weinig personeel in kunnen zetten
en de groepen zijn vaak groot. Daardoor krijg je dat scholen eerder
geneigd zijn de kinderen door te verwijzen. Ga als SPOW zorgen dat de
mensen in het reguliere onderwijs gezien worden. Investeer in regulier
onderwijs, in kennis en extra handen. Wanneer dat gebeurt, komt er
een kleiner SENtrum. Ik pleit ervoor dat we veel onderwijsassistenten
gaan opleiden. Zet deze onderwijsassistenten in op het BAO, SBO

Marja: “Met mijn collega’s en de hulp
van mijn buren De Diamant, proberen
wij het SO4 onderwijs in het Westland
zodanig neer te zetten dat het motto
“Geen kind het Westland uit” waar wordt
gemaakt, op het gebied van het SO4.”

en SO3 en 4. Het is fout gegaan door onze Calvinistische manier van
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MARJA

Als we het SENtrum zouden creëren in het Westland, dan hoort daar
een AB-dienst bij. Die mensen brengen expertise naar de scholen. Wat
nu een probleem is, is dat de AB-diensten niet meer bij ons inpandig
zijn. Daardoor kunnen zij niet bij ons op het SBO en SO in de klas
meekijken. Je moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de AB’ers heel
goed is. Zij moeten verstand hebben van de praktijk, de adviezen die
gegeven worden aan de leerkracht in het reguliere onderwijs moeten
haalbaar zijn in de praktijk.

ANJA

Ik vind het belangrijk om ook het voortgezet onderwijs te noemen.
Wanneer we kinderen doorverwijzen naar het VSO, de meest kwetsbare
kinderen die we in het Westland hebben, dan betekent dit dat wij hen
het Westland uitsturen. Zij moeten uitwijken naar Den Haag en Delft.
Deze kinderen zou ik graag in het Westland in hun eigen omgeving naar
school willen kunnen laten gaan. Ik ga er vanuit dat we in het Westland
in staat zouden moeten zijn om een voorziening te creëren voor die
kwetsbare groep. Het VSO zou een onderdeel van het SENtrum kunnen
zijn. Kinderen t/m 18 jaar in het Westland houden, waar zij een diploma
kunnen halen die past bij hun kwaliteiten.

MARJA

Het gebeurt dat we kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften
niet kunnen plaatsen op het VO in het Westland. We hebben
er echt last van (vooral de leerlingen en hun ouders). Het
Floracollege in Naaldwijk heeft een klas voor kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften op gedrag. Daar zijn we heel blij mee. We
hebben de ervaring dat steeds meer VO-scholen in het Westland
geweldig hun best doen. (Flora College, ISW-locaties: Lage Woerd,
Sweelincklaan, en Poeldijk) Sommige kinderen moet je niet naar
Den Haag of Delft willen sturen. We hebben V(S)O voorzieningen in
het Westland nodig. Als we hard roepen over de basisschoolleeftijd:
“Geen kind het Westland uit”, zou het mooi zijn wanneer deze leeftijd
“opgerekt” kan worden naar 18 jaar. Ik vind het een taak van het SPOW
en SWV VO Westland om hier samen in op te trekken en hierin samen
te werken.
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Wie ben je?
Maarten is de bestuurder van de Herman
Broerenstichting. De Herman Broerenschool Delft
en Westland en het Herman Broerencollege Delft
en Westland vallen onder deze stichting.

Maarten van
Kesteren
(bestuurder Herman
Broeren stichting)

“Mijn doel met het
SENtrum is dat de
samenwerking gericht
is op wat het
beste is voor de
leerling.”
Door: Anne en Astrid
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Wat houdt het SENtrum
voor jou in?
Maarten ziet het SENtrum als een intensieve
samenwerking tussen de verschillende
scholen (regulier, SBO, SO cluster 3 en 4).
“Deze samenwerking is gericht op een goede
doorstroom met een duidelijke overdracht en de
beste plek voor iedere leerling in het Westland.
De beste plek voor iedere leerling is de plek
waar een leerling het beste tot ontwikkeling kan
komen.”

Welk doel zie je op de korte
termijn?
“Elkaar ontdekken als partners in de
ondersteuning en verzorging van de leerlingen.
Dit begint met samenwerking tussen de
verschillende scholen.” Maarten is van mening
dat het gevolg van een goede samenwerking
tussen de verschillende schoolsoorten is dat de
leerling altijd op de goede plek komt. “Er wordt
dan goed nagedacht op welke plek de leerling
het beste wordt geholpen. Waar krijgt de leerling
de meeste groeimogelijkheden? Er moet eerder
op de mogelijkheden van de leerling gericht
worden. Er moeten lijntjes uitgelegd worden en
de communicatie moet laagdrempelig zijn.”
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Hoe ziet de beste zorg voor
leerlingen eruit?

scholen gehaald konden worden. Met het oog

“Samenwerken is de sleutel. Het gaat erom dat

dat de leerling het beste onderwijs krijgt en de

op de lange termijn heeft Maarten als doel om
tot een samenwerking te komen die ervoor zorgt

mensen elkaar vertrouwen en elkaar weten te

zorg krijgt die het nodig heeft om zoveel mogelijk

vinden als ze elkaar nodig hebben. Maar ook

te ontwikkelen. Zijn einddoel is vooralsnog geen

samenwerken met ouders want die hebben zicht

gebouw waar we met meerdere scholen inzitten.

op de leerling. Samenwerken met expertise; meer
gesprekken met elkaar; overdrachten tussen

Welke rol zie je voor het
reguliere onderwijs?

scholen. Op het moment dat er zich leerlingen
aandienen is het (vooraf) van belang om af te
stemmen. We moeten elkaar vinden in hoe de

“Als er leerlingen zijn die meer ondersteuning

leerlingenstroom gaat. In de afgelopen jaren was

nodig hebben die op het reguliere onderwijs

de leerlingenstroom niet optimaal. Dat moet

zitten dan moeten ze worden doorverwezen

geoptimaliseerd worden. Je moet zorg dragen dat
leerlingen emotioneel goed in de vel zitten, maar
ze moeten ook cognitief uitgedaagd worden.
Als een leerling ervaart dat het iets kan, zal het
minder negatief gedrag laten zien (omdat de
leerling zich prettiger voelt).”

Wat gaat er al goed?
Tot voor kort is de samenwerking er volgens
Maarten bijna niet geweest. “Er wordt nu al
intensiever samengewerkt. Er zijn gesprekken
geweest en scholen hebben elkaar bezocht. De
samenwerking wordt steeds beter en moet nog

naar het SENtrum.” Maarten is benieuwd waar de

“Samenwerking is de
sleutel. Het gaat erom
dat mensen elkaar
vertrouwen en elkaar
weten te vinden als ze
elkaar nodig hebben.”

behoefte ligt bij regulier onderwijs/ SBO/
cluster 4.

intensiever worden.”

Over het langere
termijndoel
Maarten heeft weleens het idee gehad dat het
vertrouwen tussen de verschillende scholen
ontbrak en dat er vooral gekeken werd hoe
er zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen
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Droomschool
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Wie bent u?
Als wethouder van de gemeente Westland heb ik
onderwijs, cultuur, sociale zaken, zorg en welzijn
in mijn portefeuille. Daar valt dan ook onder:
uitvoeren van de WMO, participatie, gezondheid.

Marga de Goeij

(wethouder gemeente Westland)

Zeker, dat is een grote portefeuille, maar het
geeft mij de mogelijkheid om de verbinding te
maken.

Wat is uw drive om dit werk
te doen?
Mijn ervaring is dat er met grote inzet door
veel partijen gewerkt wordt aan het belang van
kinderen. De uitdaging is betere samenwerking
en krachten bundelen. Je moet voorkomen dat
iedereen in zijn eigen hokje zit met eigen gedrag,

“Ik zie zo vaak de
zoektocht van de
ouders. Het gezin heeft ook
aandacht nodig.”

eigen termen. Dat doorbreken we in Westland.
Wij willen alle kinderen een goede en kansrijke
start geven. Uiteindelijk geeft dat voor ons als
gemeente ook een goede opbrengst. Onze
dorpenstructuur met fijnmazig netwerk van brede
scholen en een rijk verenigingsleven is een mooie
basis voor kinderen om op te groeien en te
voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen.

Kunt u hier ook een
voorbeeld van geven?
De samenwerking tussen onderwijs en zorg
hebben we net geregeld in Sterk Op School.
Nu zijn we bezig om iets te organiseren voor
kinderen met speciaal gedrag, dat moet boven
de afzonderlijke budgetten geregeld worden.
We moeten niet in beperkingen denken, maar in
mogelijkheden.

Hoe kunnen we die
krachten het beste
bundelen?

Het belang van kinderen weegt het zwaarst.

Voor kinderen met speciale behoeften, is het

om kinderen met speciale behoefte alles te

bundelen van krachten noodzakelijk. Kinderen

geven wat nodig is. Het gevolg is dat problemen

hebben er meer aan als we samenwerken.

onderbelicht blijven, en worden kinderen,

Dat moet het uitgangspunt zijn. Passend
onderwijs heeft echt de grens bereikt. Het is
te veel gevraagd van het reguliere onderwijs

ondanks alle goede bedoelingen, te lang in
Door: Janneke en Gerda
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reguliere klassen gehouden; te laat doorverwezen
naar het SBO. Ik zag een documentaire over een
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jongetje dat doof was, waarin werd verbeeld

hun advies. Omdat ze ervaren dat er veel kennis

hoe blij hij werd van een school voor speciaal

aanwezig is bij het expertisecentrum. Als ik zie

onderwijs. Dat jongetje voelde zich op zijn

hoe de kinderopvang moet shoppen om hulp

plek tussen die kinderen. Hier was hij geen

te krijgen, dat zou toch beter kunnen? Het gezin

uitzondering. Dat pleit voor maatwerk vanuit

heeft ook aandacht nodig. Dit regelt het Sociaal

belang kinderen.

Kern Team. Het is goed dat het SKT buiten het
gemeentehuis een eigen organisatie is.

Als u de stelling hoort
“Inclusief tenzij…” wat zegt u
dan?

Een SENtrum is dus een
aardige zoektocht…

Kijk naar het kind, want in sommige gevallen is de

Ja, dat is het zeker. Het zou mooi zijn als in het

standaard passend, dan past een kind gewoon

SENtrum ook leerkrachten geholpen kunnen

heel goed in een reguliere basisschool. Leidend

worden en bijvoorbeeld cursussen kunnen

moet zijn dat de mensen die de kinderen kennen

krijgen. Mijn droombeeld is dat het SENtrum er

het besluit nemen. Passend onderwijs vraagt veel

komt voor de hele schoolloopbaan van een kind.

van leerkrachten, dus we moeten niet teveel op

Van kinderopvang tot en met VO bij elkaar; dan is

korte termijn verwachten. Leerkrachten moeten

het één belang: die van het kind.

de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn.

Als u mag dromen over een
SENtrum, wat is dan uw
droom?

Die Doorgaande lijn, hebt
u daar mooie voorbeelden
van gezien?

Ik wil dan graag vanuit de moeder of vader

We hebben in het Westland bevlogen mensen

reageren: ouders willen niet lopen leuren met

bij de kinderopvang, goede maatschappelijke

hun kind. Het is belangrijk om aan de voorkant

organisaties, we kennen een warme overdracht

een goede analyse te maken en daar samen

van kinderen, dus in de basis weten we elkaar

met de ouders de tijd voor nemen. Zij weten

goed te vinden.

vaak al heel vroeg dat er iets aan de hand is
met hun kind. Samen met ouders en een team
van deskundigen een besluit nemen, dat werkt.
Ik zie zo vaak de zoektocht van de ouders. Nu
ben ik geen expert, maar je zou willen dat de
ouders kunnen zeggen: Wij gaan naar SENtrum
toe, en dan nemen we een besluit op basis van

Wat is uw grootste
nachtmerrie?

“Ik zag een
documentaire over
een jongetje dat
doof was, waarin
werd verbeeld hoe
blij hij werd van een
school voor speciaal
onderwijs. Dat jongetje
voelde zich op zijn plek
tussen die kinderen.
Hier was hij geen
uitzondering. Dat pleit
voor maatwerk vanuit
belang kinderen.”

Dat niemand tijdig signaleert als er problemen
zijn en daardoor te laat wordt ingegrepen.
Maar er is echt een nieuwe dynamiek ontstaan,
het is goed dat de hele jeugdzorg financieel
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naar de gemeente is gekomen. Waar je vroeger

in kleine groepjes onderwijs, mogelijkheden voor

naar een plek buiten het Westland moest met

hoogbegaafden et cetera). Hiervoor is een plan

de kinderen, is dit een hele verbetering. Je kunt

uitgewerkt, maar er moet nog besluitvorming

elkaar makkelijker zoeken en vinden, omdat we

over plaatsvinden door de nieuwe Raad. Hoewel

dichtbij elkaar zitten.

er veel nieuwbouw is gebouwd de laatste tijd, is

Wat hebt u nodig als
bestuurder om het
onderwijs passend te
maken?
Een goede samenwerking in en met het
onderwijsveld, dat de keten goed loopt. We
faciliteren voldoende denk ik. Wij zorgen voor de
verbindingen. Er is hier krapte qua personeel.
Maar het lukt ons wel.

Welke vraag is niet gesteld,
wat wilt u kwijt?
Ik vind het fijn dat we onderzoeken of een
SENtrum haalbaar en wenselijk is. De eventuele
uitvoering moet nog een heleboel aandacht

“Ik zie zo vaak de
zoektocht van de
ouders. Nu ben ik geen
expert, maar je zou
willen dat de ouders
kunnen zeggen: Wij
gaan naar SENtrum
toe, en dan nemen we
een besluit op basis
van hun advies.“

soms renovatie van een bestaand gebouw ook
een mogelijkheid. Als een school in aanmerking
komt voor nieuwbouw, wordt altijd de afweging
gemaakt of renovatie van het bestaande gebouw
dan wel vervangende nieuwbouw het meest
wenselijk is.
Als je ergens volledig achter staat, is er veel
mogelijk en kun je je besluiten ook verdedigen.
Neem nou het Westerhonk, daar zitten kinderen
met een lage leerbaarheid. Daar wordt zorg
verleend in onderwijs, dat mag formeel niet,
maar we doen het gewoon. Je moet er zelf van
overtuigd zijn dat het goed is wat je doet. Zo zijn
er meer voorbeelden van afgebroken muurtjes:
mensen die dementerend zijn en bij een groep
zitten met cliënten van Ipse of een kinderopvang
bij ouden van dagen. Als je weet dat het goed is
wat je doet, kan er veel.

krijgen en gaat ook veel geld kosten. Hoe we het
uiteindelijk gaan inrichten en hoe we dat gaan
faciliteren is nog een vraag.

Passend onderwijs vraagt
ook iets van de ruimte….
Met het onderwijsveld primair onderwijs
is afgelopen periode gesproken over
onderwijskundige vernieuwing. Het onderwijs
heeft behoefte aan financiële middelen waarmee
ze kunnen zorgen dat hun schoolgebouw weer
past bij het onderwijs dat ze geven (meer werken
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In gesprek met
Brenda van ’t
Hazeveld & Lianne
van der Eik

BRENDA

Kernteam Westland. In ben werkzaam in team Naaldwijk. Daaronder
vallen Naaldwijk, Maasdijk en Honselersdijk. Ik werk met de doelgroep
jeugd 0-23 jaar. Als schoolcontactpersoon ben ik verbonden aan een
reguliere basisschool en aan een VO-school in Naaldwijk.
LIANNE

(zorgregisseurs SKT Westland)

“Samen optrekken
met ouders.”

Ik ben Brenda van ‘t Hazeveld, werkzaam als zorgregisseur bij Sociaal

Ik ben Lianne van der Eik, ook werkzaam als zorgregisseur bij Sociaal
Kernteam Westland. In team Naaldwijk met de doelgroep jeugd 0-23
jaar. Als schoolcontactpersoon ben ik verbonden aan het SBO, de
schakelklas en SO4.

Wat is je drive in het werk als zorgregisseur
van het SKT?
LIANNE

Je draagt als zorgregisseur een stukje bij aan het gezond opvoeden van
kinderen. Onze taak is om te coördineren dat de juiste hulp geboden
wordt en aansluit bij de behoefte van het kind en het gezin.

BRENDA

Onze taak is ondersteunen waar het nodig is en er weer uitgaan
wanneer het gezin het zelf weer kan overnemen. Als er successen
behaald zijn, wanneer het weer goed gaat met een gezin en/of kind, dan
geeft dat een heel fijn gevoel. Dat is de drive die ik ervaar.

Door: Mathilde en Olga
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De afgelopen jaren is er een intensievere
samenwerking tussen jeugdzorg en
onderwijs. Welke voordelen en positieve
ontwikkelingen zijn hierin voor jullie
merkbaar?
BRENDA

Wat is er voor nodig om nog preventiever te
kunnen werken?
LIANNE

bespreken, dan kunnen wij de leerkracht ondersteunen om het wel
bespreekbaar te maken. Daarnaast kunnen wij bijdragen door het
geven van informatie (bijvoorbeeld over de meldcode).

Positief vind ik dat het contact met de scholen waar ik mee werk
laagdrempelig is. Hierdoor weten we elkaar snel te vinden en kunnen

BRENDA

Het verschilt heel erg per school hoe goed/vroeg er gesignaleerd wordt
en hoe de afstemming tussen SKT verloopt.

we goed afstemmen. Voorheen gebeurde het nogal eens dat we (te)
laat bij een situatie betrokken werden. Door deze manier van werken,

Wanneer een leerkracht het lastig vindt om zorgen met ouders te

LIANNE

Daarnaast is er bij het SKT en bij het voorveld (bestaande uit JGZ, MEE
en Kwadraad) het een en ander aan ontwikkeling gaande hoe we het

zijn we als SKT sneller betrokken waardoor je sneller de juiste hulp

aanbod meer bekendheid kunnen geven bij alle partners. Het lukt

kan inschakelen. School is een belangrijke samenwerkingspartner

steeds beter, maar daarin valt nogal wel winst en een verbeterslag

naast hulpverlening en het gezin. Ouders kunnen zich gehoord voelen

te behalen. Het zou mooi zijn wanneer er een trainingsaanbod

wanneer vanuit school het contact tussen ouders en SKT opgestart

gepresenteerd wordt. Ook juist bij ouders. Zij kunnen zich ook direct

wordt. Zij voelen zich dan serieus genomen. Als ouders in eerste

bij het SKT aanmelden. Als de ontwikkelingen achter de schermen

instantie niet gemotiveerd zijn voor hulp vanuit het SKT, kan het zo zijn

in een verder stadium zijn, dan mag er wat ons betreft meer

dat school ouders hierin weet te motiveren in het belang van hun kind.

naamsbekendheid voor komen voor het preventieve hulpaanbod (het

Wanneer je als schoolcontactpersoon een bekend gezicht voor ouders

voorveld). Er is wel maatwerk mogelijk hebben wij zelf ontdekt. We

wordt, werkt dit ook weer drempelverlagend. Een bekend gezicht kun je

kunnen steeds meer afstemmen op een specifieke hulpvraag.

worden door aanwezigheid tijdens SOT’s, de inloopspreekuren die op
school plaatsvinden, een stukje op de website en in de nieuwsbrief van
een school.
LIANNE

Ik sluit me hierbij aan. Er is voor kinderen veel verbeterd. Er zijn nu
kortere lijnen en er is een betere afstemming tussen thuis, school en
hulp.

Wat zou wat jullie betreft nog verder
verbeterd kunnen worden?
LIANNE
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Jullie zijn werkzaam als zorgregisseur binnen
het reguliere basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs en speciaal basisonderwijs. Wat
kunnen wat zouden wij van elkaar kunnen
leren?
LIANNE

De kracht van het SBO is dat kinderen zich vaak geaccepteerd voelen
zoals ze zijn. Ouders geven aan dat het SBO als een warm bad kan

Nog preventiever werken. Niet wachten totdat een probleem heel

voelen. Dit is ook de benadering van het SBO naar kinderen toe. Voor

groot is geworden. Binnen de school wordende zwaarste en grootste

kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan het soms pittig

problemen als eerste opgemerkt, maar er liggen ook veel kansen in de

zijn op het reguliere basisonderwijs, doordat zij zich de uitzondering

kleinere hulpvragen. Je ziet soms dat er te lang wordt gewacht voordat

kunnen voelen. In de benadering en omgeving van het SBO valt die

er een hulpvraag voor een kind/gezin wordt ingediend.

uitzonderingspositie veelal weg. Dat is mooi.

De tijd is rijp om te werken aan SENtrum

155

BRENDA

Op de basisschool waar ik contactpersoon ben is de samenwerking
heel prettig. Ouders worden al in een vroeg stadium betrokken door
school. Alle SOT overleggen zijn dan ook mét ouders. Ik begrijp van
collega’s dat ouders nog niet op alle scholen vanzelfsprekend bij een
SOT aanwezig zijn. Dat is een groot gemis. Verder is het belangrijk dat
het voor ouders helder is, wat zij van het SKT kunnen verwachten en
dat er eventuele wachttijden zijn. Wanneer dit niet het geval is, kunnen
ouders onnodig teleurgesteld zijn en het vertrouwen op voorhand al

Lianne: “De kracht van het SBO is dat
kinderen zich vaak geaccepteerd voelen
zoals ze zijn. Ouders geven aan dat het
SBO als een warm bad kan voelen.”

verliezen in het SKT. Scholen en ouders verwachten nu nog te vaak dat
vragen per direct door het SKT opgepakt kunnen worden. Dit is wel het
streven, maar het lukt niet altijd. Belangrijk is dat de keten (school én

BRENDA

We zetten ook weleens juist een traject in om de overstap tussen BAO
en VO zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook kan er worden gekeken

SKT) samen rondom ouders staan, tijdens de aanmelding/toeleiding en

of jongeren begeleid kunnen worden na de leeftijd van 16 à 18 jaar.

ook daarna.

Denk hierbij aan hulp om zelfstandig te kunnen wonen. Na 18 jaar

De aanwezigheid en frequentie van het houden van een

verloopt veel hulpverlening via de WMO en via de zorgverzekering. Daar

inloopspreekuur is per school verschillend. Scholen geven hierin hun

lopen we nog weleens tegenaan omdat we dan moeten overdragen

wensen aan. BAO en VO kan niet worden vergeleken met elkaar. Bij

of afsluiten. Daardoor moeten we als zorgregisseur samenwerken

het VO waar ik aan verbonden ben is een schoolmaatschappelijk

met iemand van WMO. Hier is verbetering in de samenwerking en

werker actief. Zij vangt al veel op. Ik overleg regelmatig met haar en

afstemming moeilijk. Idealiter is er één regisseur in het gezin actief dus

pak een casus in samenwerking of op haar verzoek op. Daar ben ik een

dan kan het betekenen dat wij uit de cases stappen.

onbekend gezicht voor ouders. Op het BAO heb ik een spreekuur voor
laagdrempelige vragen.

Binnen het SKT werken jullie voor de
doelgroep jeugd t/m 23 jaar. In het onderwijs
zijn er al eerder scheidingen in leeftijd.
Wat zijn de voordelen en nadelen van de
doelgroep jeugd t/m 23 jaar binnen dezelfde
afdeling van het SKT te hebben?
LIANNE

Jullie nemen deel aan SOT’s en HIA’s op
scholen voor primair onderwijs. Wat zijn
sterke punten en wat kan verbeterd worden?
LIANNE

aanwezigheid van ouders en een zorgregisseur bij het SOT. Er is
doorgaans veel motivatie om een gezamenlijk plan van aanpak met
elkaar op te zetten en uit te voeren. Dit is heel positief en het vergroot
heel breed de kansen om passende hulp en onderwijs in te kunnen

Het zorgt voor continuïteit in de hulpverlening. Een vaste zorgregisseur
kan daarin ook voor stabiliteit zorgen. Soms merken we dat bij de

Betrokkenheid van ouders is doorgaans heel groot door de

zetten.
BRENDA

Ik sluit me bij Lianne aan. Het draagvlak en de motivatie bij ouders

overdracht van basisschool naar het VO ouders geen toestemming

is ontzettend belangrijk. Doordat je met verschillende disciplines

geven voor een overdracht vanuit het basisonderwijs naar het VO.

aan tafel zit kun je sneller doorpakken door bijvoorbeeld direct een

Zij willen daar met een “schone lei” starten. Dit maakt het soms

aanmelding op te starten. Voorheen werden er beslissingen gemaakt

ingewikkeld.

voor ouders. Nu wordt er samen opgetrokken. Dit is een positieve
verandering. Daarnaast kan tijdens een HIA of SOT plotseling iets vanuit
de thuissituatie boven tafel komen, wat eerder nog niet bekend was.
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Jullie krijgen ook te maken met kinderen
met speciale ondersteuningsbehoeften die
worden doorverwezen naar het SBO of SO.
Wat kunnen wij als scholen van elkaar leren
als het gaat om overplaatsing en overdracht?
LIANNE

LIANNE

Het zou mooi zijn wanneer er binnen een SENtrum een bepaald aanbod
van ondersteuning binnen de school al aanwezig is. Dit is overzichtelijker
voor ouders. Het is veel effectiever wanneer Jeugdformaat een plek heeft
binnen het SENtrum en al bij binnenkomst kan meedenken of er iets nodig
is. Zij kunnen meedenken over de vorm en frequentie. Daarnaast is de
aanwezigheid van een logopediste en fysiotherapeut binnen een SENtrum

We lopen er weleens tegenaan dat bij kinderen die een overstap

prettig, maar ook bijvoorbeeld psychomotorische therapie.

naar het SBO maken, informatie over de hulpverleningsgeschiedenis

Ook zie ik mogelijkheden voor een schakelklas binnen een SENtrum. Een

ontbreekt. Vaak moet de schoolmaatschappelijk werkster of

groep met jonge kinderen die meer begeleiding nodig hebben in een soort

zorgregisseur dan nog het hele hulpverleningsplaatje onderzoeken

observatiesetting kan ik me ook voorstellen binnen een mogelijk SENtrum.

en helder krijgen. Het zou mooi zijn wanneer een basisschool dit al
goed in beeld heeft. Ik realiseer me dat dit ook niet altijd goed in beeld
te brengen is door een school, maar waar het wel mogelijk is zou het
wenselijk zijn. Het is helpend wanneer er al vanuit de basisschool hulp
opgestart is vanuit het SKT (indien nodig) alvorens een kind wordt
overgeplaatst naar het SBO/SO.

Welke kansen en uitdagingen zien jullie in een
mogelijk op te richten SENtrum?
Kansen
BRENDA

Voor de leerlingen zelf zie ik kansen in een SENtrum, doordat ze zich geen
uitzondering voelen en minder snel onzeker worden. Dit komt ten goede

Met jullie ervaring op scholen en in
de jeugdzorg: Wie zouden er idealiter
vertegenwoordigd zijn in een mogelijk
SENtrum?
BRENDA

aan hun welbevinden.
LIANNE

Ik heb te maken gehad met kinderen die zijn overgestapt van het reguliere
onderwijs naar het SBO en vervolgens weer overstap moesten maken
naar het SO. Hierdoor heeft een kind al veel afwijzingen ervaren. Deze
faalervaringen kun je ondervangen door een SENtrum. Met de verschillende

Vanuit het SKT maken wij een brede analyse van de hulpvraag van

expertises kun je met elkaar kijken, overleggen en aansluiten bij wat een

het kind en/of gezin. Wij kunnen ook rechtstreeks beschikken voor

leerling nodig heeft. Vaste partners kunnen van meerwaarde zijn binnen

Jeugdhulp. Een goede verbinding met SENtrum en het SKT, net zoals

één SENtrum. Nu merken we op het SBO dat er veel partijen betrokken zijn

ik nu op de basisschool ervaar, is wat ons betreft een meerwaarde. Als

en dat dat lastig coördineren is. Het zou helpen wanneer er vaste partijen

schoolcontactpersoon heb ik zelf een goede ervaring met Jeugdformaat.

zijn die onder het SENtrum vallen waardoor er minder coördinatie nodig is.

Als er zorgen zijn over het gedrag van een kind op school, wordt

BRENDA

Er zijn veel kortere lijnen wanneer je met elkaar in een gebouw zit. Dit komt
ten goede aan het kind.

Onderwijsjeugdzorg regelmatig ingezet. Dit traject vindt voornamelijk
plaats op school. Ook ouders worden hierin betrokken indien gewenst.
Voor kinderen is de begeleiding dan ook in een veilige en voor hen
bekende omgeving. Daarnaast zou het mooi zijn wanneer er een

Risico

reguliere thuisondersteuner aanwezig is binnen het SENtrum. Diegene

BRENDA

Dan denk ik gelijk aan privacy. Samenwerking is heel waardevol maar kan

kan betrokken worden in thuissituaties. Ook zou de aanwezigheid van

ook een valkuil zijn met betrekking tot de privacy. Als zorg en onderwijs

Ipse de Bruggen binnen een SENtrum passend zijn, wanneer blijkt dat

onder één dak vallen dan zal binnen het samenwerken de privacy wel goed

er sprake is van kinderen en/of gezinnen met een (licht) verstandelijke

gewaarborgd moeten zijn.

beperking.
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Genen
Taxi
Ik ben moeder van vijf kinderen. Drie dagen in de
week werk Ik als leerkracht op de Strandwacht.

Chantal Munier

(leerkracht op De Strandwacht)

Het is mijn tweede jaar hier. Hiervoor werkte
ik op de ZMOK (Zeer Moeilijk Opvoedbare
Kinderen). Daarnaast pas ik op mijn buurmeisjes
en tussendoor taxi ik voor de kinderen. En af en
toe probeer ik te niksen.

Onderwijsfamilie
Ik kom uit een onderwijsfamilie. Mijn moeder
was leerkracht. Mijn vader ook. Hij werd later
zelfs directeur. Daarnaast werkt mijn zus in het

“Het ideaalbeeld is
dat ieder kind een
gelukkige tijd heeft
op school.”

voortgezet onderwijs. Eén van mijn broers werkt

is een knuffel. Het gaat om opvoeden en het

in het reguliere onderwijs en mijn andere broer

geven van kansen die ze nergens anders krijgen.

is sportleraar. Zelf ben ik ook gek op

Sommige kinderen hebben geen eerlijk verleden.

kinderen en ik ben het onderwijs ingerold

Alle ouders geven om hun kind, maar kunnen niet

door de familie. En ik vond het leuk. Mijn

altijd bieden wat nodig is. Hier kunnen wij deze

hele familie heeft dezelfde passie. Als we

kinderen iets extra’s bieden wat ze in het regulier

elkaar spreken in onze vrije tijd, hebben

onderwijs niet krijgen. Dat is ook een uitdaging.

we het veel over het onderwijs. Dit,

Je weet soms niet waarom kinderen van het pad

ondanks dat we zeggen: “We hebben

gaan en dan is het de uitdaging om die puzzel op

het er niet over!” Meestal lukt het niet,

te lossen. Elke dag is nieuw, voor elk kind.

want onderwijs blijft boeien.

Kans geven
Opvoeden en het geven van kansen
Ik vind dat deze kinderen een juf verdienen die
ze ziet en die ze een kans geeft. Elk kind heeft
iets leuks en het is mijn taak om dat te zien.
Dat lukt goed. Ik vind ze allemaal lief ondanks
het (soms) stoute gedrag wat ze hebben. Zo is

Door: Matilde en Dami
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er een jongetje uit de klas die de hele dag om
aandacht vraagt, maar alles wat hij nodig heeft

Met elkaar overleggen
We werken al een beetje samen met ZMOK en
cluster 4 (internaliserend gedrag). Het is goed
dat we met elkaar kunnen overleggen over
leerlingen waarbij niet helemaal duidelijk is waar
deze hoort. De IB’ers zijn degene die dit regelen.
Ik kan me een beeld vormen van de andere
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scholen, omdat ik er ervaring in heb. Ik zou

worden. Als ik kijk naar het reguliere onderwijs,

weleens bij zo’n andere school willen kijken om te

zouden we naar kleinere klassen moeten gaan.

zien of ik de keuze goed maak voor kinderen die

Als je 34 kinderen hebt, kun je niet ten volle voor

doorverwezen moeten worden.

elk kind gaan.

In één gebouw

Ideaalbeeld

Als ik denk aan een succesvolle situatie, dan gaat

Het ideaalbeeld is dat ieder kind een gelukkige

het om een jongetje die niet meer bij ons paste

tijd heeft op school. Dat een kind met plezier

en naar het SBO gegaan is. Wij als leerkrachten
hebben dit aangegeven aan de IB’er. Die ging
er mee aan de slag. Dat is op zich fijn, maar zo
nu en dan ging ik toch even kijken hoe het met
de leerling ging. Uiteraard deed ik dit ook in
overleg met de nieuwe leerkracht, waarmee ik
na schooltijd besprak hoe het met de leerling
gaat. Voor deze leerling heeft het gewerkt. Na
observaties, onder andere ook van een leerkracht
van de Diamant, en de visiteweek op de nieuwe
school, bleek dat hij ‘past’ in het SBO. Zij gaven
hem de kans. Het is goed gegaan. En het is fijn
dat we in één gebouw zitten, want dan kun je
makkelijk overleggen. De lijnen zijn ook kort.

“Ik zou weleens bij zo’n
andere school willen
kijken om te zien of ik
de keuze goed maak
voor kinderen die
doorverwezen moeten
worden.”

naar school gaat en uiteindelijk terechtkomt waar
het past. Ongeacht de uitstroom. Het jongetje
waarover ik eerder sprak, vond ik wat dat betreft
een succesmoment. Hij zat niet bij ons op de
juiste plek, maar heeft nu wel zijn plek gevonden.
De manier van instromen ging in dit geval perfect.
Hierin had de leerling zelf ook een rol in. Als hij
het niet leuk had gevonden, hadden wij ervoor
gezorgd dat het leuk was.

Samenwerken moet!
Het zou voor mij een nachtmerrie zijn wanneer
iedereen voor zichzelf werkt. En dat daardoor het
belang van het kind uit het oog verloren raakt.

Op visite

Als scholen blijven zeggen: “Ik kan het wel” dan
ga je elkaar tegenwerken. Zoals het nu ook in de
zorg gaat bijvoorbeeld, dat is een nachtmerrie dat

Samenwerken

alles steeds verandert. Het is zo belangrijk dat we

Wat mij betreft is het belangrijk dat we goed

blijven samenwerken ondanks de vele belangen

samenwerken met het reguliere onderwijs, SBO

die er spelen. Er moet goed gekeken worden naar

en SO4. Dit, zodat je goed weet of een kind

de kinderen. Daar draait het tenslotte om.

op de juiste plek zit. En we moeten ook het
positieve blijven zien, want een kind zit niet altijd
op de goede plek. Daarnaast moet er geld zijn
voor bijvoorbeeld therapie. En er zouden meer
assistenten bij mogen komen, zodat kinderen
die het moeilijk hebben ook opgevangen kunnen
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Wie ik ben…
Ik ben Hellen Persoon, directeur
Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO
(Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht),
moeder van twee dochters, zangeres,

Hellen Persoon

(directeur SWV Brabantse Wal PO)

levensgenieter en nog één dag per week
werkzaam bij SBO De Diamant. Ik ben gek op
kinderen… afijn, eigenlijk best veel, als ik het zo
opnoem.
Mijn drive als directeur van het
Samenwerkingsverband is zo goed mogelijk
passend onderwijs organiseren voor kinderen
die kwetsbaarder zijn dan andere kinderen. De
uitdaging in mijn Brabantse baan vind ik door
op zó’n wijze passend onderwijs te organiseren/
arrangeren, dat alle kinderen in ‘mijn’ regio

“Mijn ideaal zou zijn dat
SBO, SO3, SO4, Jeugdzorg en
het Samenwerkingsverband
in één pand hun

expertise bundelen
en gezamenlijk inzetten.”
Door: Matilde en Dami
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kunnen opgroeien tot (vol-)waardige personen in
onze hedendaagse maatschappij.
Als we kijken naar passend onderwijs in de
toekomst verwacht ik dat het SBO blijft bestaan
en niet opgaat in het Speciaal Onderwijs/
Basisonderwijs. Er zullen -naar mijn ideealtijd kinderen blijven die tussen regulier en
gespecialiseerd onderwijs in behoefte hebben
aan deze onderwijsvorm. Waarmee ik niet gezegd
heb dat het S(B)O zo groot moet blijven als het
nu is.
Er zit veel expertise op het S(B)O; ideaal zou zijn
als ook de basisscholen deze expertise zouden
bezitten. Maar blijkbaar zijn de verschillen tussen
de leerkrachten in het basisonderwijs en S(B)
O nog te groot. Daarom is het mijn overtuiging
dat het goed zou zijn als de expertise van
basisschoolleerkrachten écht substantieel wordt
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vergroot. Pas als we dát bereiken, kunnen we/

beste past: SBO, SO3 of SO4? Uit de ‘poule’ van

individuele kind nodig heeft!” Een opvatting die

mogen we verwachten dat het aantal leerlingen

begeleiders wordt de best passende expertise

juist op passend onderwijs van toepassing is.

op het S(B)O zal verminderen.

ingezet. Een kort traject duurt 10 uur of
minder en een arrangement duurt langer. De

Good practice
Ik merk dat leerkrachten in het basisonderwijs

meeste vragen liggen op SBO- of SO4-niveau.
Het uiteindelijk doel van arrangeren is vooral
leerkrachten beter in hun kracht te zetten!

behoefte hebben aan meer en betere
ondersteuning om kinderen met extra
onderwijsbehoeften binnen het regulier

Met z’n allen…

onderwijs te behouden. Door bijvoorbeeld

En als het leerkrachten desondanks niet lukt af

personal coaching kun je leerkrachten leren

te stemmen op wat de leerling nodig heeft, dan

op een andere manier naar kinderen te kijken.

moet zorgvuldig gekeken worden welke school

Voorwaarde daarvoor is dat de leerkracht zich

het best passende aanbod heeft. Niet direct is

kwetsbaar durft op te stellen en durft te zeggen:

dan een S(B)O-school nodig; voor elke leerling

ik kan niet voldoende afstemmen op wat deze

wordt eerst afgewogen of een andere basisschool

leerling nodig heeft; wil je mij leren hoe ik dat

dicht bij huis de afstemming wel kan leveren.

doe?
Door de kwaliteitsverhoging van de leerkrachten
in het regulier onderwijs zullen er minder
verwijzingen komen naar het SBO of SO. De
expertise die dan vrijkomt op het S(B)O, kan
vervolgens worden ingezet op het regulier
onderwijs ter vergroting van de expertise aldaar.
In ‘mijn’ samenwerkingsverband zetten we S(B)
O-leerkrachten al in om andere leerkrachten te
coachen. Zij onderzoeken wat de leerkrachten
drijft, maar ook wat hen belemmert om goed af
te stemmen op de onderwijsbehoeften van een
leerling. Ze stellen samen doelen op en evalueren
regelmatig. Deze coaching wordt aangevraagd bij
het samenwerkingsverband.
Gedragswetenschappers zijn vanuit het
samenwerkingsverband rechtstreeks verbonden
aan de scholen en bekijken waar de behoeftes
liggen van de leerlingen en de leerkrachten.
Daarna wordt er gekeken welke expertise het
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“Niet alles wat we
wensen of dromen kan
(in één keer) gerealiseerd
worden. Soms moeten
zelfs stukjes van
de droom worden
losgelaten.”

Lastig!?
Nee! ’t Is juist een enorme uitdaging deze
gedachte verder vorm te geven! Er zijn
bestuurlijke schotten die mogelijk in de weg
staan en ook speelt geld een grote rol, net
zoals samenwerking met de gemeenten.
We zullen deze drempels moeten nemen, in
gezamenlijkheid. Gaan voor het kind met een
duidelijke visie. Gebundelde expertise maakt
gezamenlijk verantwoordelijk.

Passend onderwijs
Een mooi voorbeeld is SO3. Daar worden

Ideaal…

de gevolgen van passend onderwijs het

Mijn ideaal zou zijn dat SBO, SO3, SO4, Jeugdzorg

problemen worden makkelijker door de

en het Samenwerkingsverband in één pand hun

basisschool opgevangen dan kinderen met

expertise bundelen en gezamenlijk inzetten.

gedragsproblemen. Dit betekent dat binnen SO3

Als kinderen worden aangemeld, kan in

mogelijk formatie en dus expertise overblijft. In

gezamenlijkheid bekeken worden wat het beste

‘mijn’ samenwerkingsverband hebben we daar

past. En of het gezin ook ondersteuning nodig

voorlopig een oplossing voor gecreëerd door

heeft. We zien steeds vaker dat deze combinatie-

de desbetreffende leerkrachten in te zetten op

ondersteuning nodig is. Het is belangrijk dat er

de basisscholen. Daar worden alle kleuters op

symbiose tussen de betrokken partijen ontstaat

de 40 scholen motorisch gescreend. Er is eerst

en dat er gebruik gemaakt wordt van elkaars

een intake, vervolgens een passende gymles en

expertise. Zo zorgen we ervoor dat élk kind gedijt.

daarna wordt er een plan gemaakt voor de groep.

Bij het congres passend onderwijs begin

Een duidelijke win-winsituatie: leerkrachten

oktober jl. sprak Jan Rotmans, hoogleraar aan de

en scholen krijgen zo wat ze nodig hebben en

Universiteit van Rotterdam en gespecialiseerd in

worden deskundiger in motorische screening en

transities en duurzame veranderingen. Hij zei:

de expertise van SO3 gaat niet verloren.

meest gevoeld. Kinderen met motorische

“Probeer niet alle kinderen gelijk te behandelen,
maar juist te kijken naar de aanpak die het
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Geen SENtrum, dan….

Het leerstofklassensysteem beïnvloedt ons

Stel dat er geen SENtrum komt, dan blijft

onderwijs en dat elk kind op maat wordt

onderwijs te veel. We willen bij voorkeur inclusief

alles zoals het nu is. En dan worden kansen

behandeld! Maar kan dat wel in het huidige

voor kinderen gemist. Kansen op efficiëntere
doorlooptijden in de aanvragen, kansen voor
gecombineerde ondersteuning; kansen voor
uitwisseling van expertise kortom: bijzonder
jammer, vooral voor het kind.

De Droom
Ik droom dat álle partijen met de neuzen dezelfde
kant op staan en dat over verschillende belangen
van tevóren goed wordt gesproken. Dat eerst
visie, missie, doelen en de weg naar het SENtrum
helder zijn voor iedereen; en dat niet al eerder
wordt begonnen met de uitvoering van het doel…
Ik droom dat de verwezenlijking van een SENtrum
voorbijgaat aan dubbele agenda’s en dat wérkelijk
wordt gedaan wat met de mond wordt beleden:
het kind centraal. Zet de beweging in van
wenselijk naar haalbaar. Niet alles wat we wensen
of dromen kan (in één keer) gerealiseerd worden.
Soms moeten zelfs stukjes van de droom worden
losgelaten.

Onderwijs opnieuw
inrichten
Als ik het voor het zeggen had, zou ik vooral kijken
naar het onderwijs in de Scandinavische landen.
Daar bestaat speciaal onderwijs niet. Dit heeft

systeem? De vraag stellen is hem beantwoorden…

“Stel dat er geen
SENtrum komt, dan blijft
alles zoals het nu is.
En dan worden kansen
voor kinderen gemist.
Kansen op efficiëntere
doorlooptijden in de
aanvragen, kansen
voor gecombineerde
ondersteuning; kansen
voor uitwisseling van
expertise kortom:
bijzonder jammer,
vooral voor het kind.”

In de regio Roosendaal is een school die
nagenoeg volledig inclusief is. Daar zitten allerlei
kinderen, ook met een meervoudige beperking. Er
wordt onderwijs gegeven op basisschoolniveau,
maar ook op hoger of lager niveau. Kinderen
vinden het normaal dat ook meervoudig beperkte
kinderen op school zitten en zo wordt hen
geleerd wat een inclusieve samenleving is.
Tot slot: ik wens de mensen die zich bezighouden
met het toekomstige SENtrum toe dat ze vooral
belang-overstijgend de juiste beslissingen nemen
met de focus op de kinderen.

deels te maken met het feit dat per hoofd van de
bevolking meer geld naar onderwijs gaat, om zo
per klas minder kinderen mogelijk te maken.
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In gesprek met
Marloes Martens &
Frank de Rijcke
(groepsleerkrachten)

Kun je jezelf voorstellen?
MARLOES

Ik ben Marloes Martens, groepsleerkracht in groep 1-2 op basisschool
Het Kompas. Tevens ben ik onderbouwcoördinator, beeldcoach

“Extra handen in de klas
zorgen voor een verbetering
in effectieve onderwijstijd en
passende begeleiding.”

en gedragsspecialist. Ik heb een Master SEN-studie gedaan. Als
groepsleerkracht heb ik ervaring in de bovenbouw, middenbouw en nu
voor het vijfde jaar in de onderbouw.
FRANK

Ik ben Frank de Rijcke, fulltime groepsleerkracht in groep 7. Ik ben een
startende leerkracht, dit is mijn derde jaar.

Wat is jouw drive?
MARLOES

Ik streef ernaar om iedere dag iets te bedenken of te organiseren in
mijn onderwijs, zodat de kinderen verrast en verwonderd zijn, waardoor
het leren start. Als ik aan het einde van de dag naar huis rij, wanneer
zoiets goed gelukt is, ben ik blij. Mijn drive ten aanzien van kinderen
met speciale ondersteuningsbehoeften, is het bouwen aan een goede
relatie. Wanneer het kind zich gaat ontwikkelen, is dat heel bijzonder
om te zien. Je hebt dan echt iets kunnen toevoegen aan de ontwikkeling

Door: Mathilde en Olga
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en welbevinden van het kind.
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FRANK

Dat ik naast de basisvakken de kinderen kan enthousiasmeren om
meer over de natuur of algemene kennis te leren, door dit op een
leuke manier aan te bieden. Ten aanzien van kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften heb ik, naast de drive om hen zo goed
mogelijk te begeleiden, ook de uitdaging om daarnaast de tijd over alle
leerlingen zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Binnen het reguliere basisonderwijs waar
jullie werken, zijn er meerderde kinderen
met speciale ondersteuningsbehoeften.
Zowel met betrekking tot didactiek/cognitief,
fysiek, sociaal-emotioneel als gedrag.
Welke belemmeringen merken jullie als
groepsleerkracht om deze kinderen binnen je
groep goed te kunnen begeleiden?
MARLOES		Gebrek

aan kennis. Ook al heb je door studies en werkervaring met

kinderen met SEN steeds meer kennis opgedaan, blijft het soms echt

Marloes: “Ik streef ernaar om iedere
dag iets te bedenken of te organiseren
in mijn onderwijs, zodat de kinderen
verrast en verwonderd zijn, waardoor
het leren start. Als ik aan het einde van
de dag naar huis rij, wanneer zoiets
goed gelukt is, ben ik blij.”

MARLOES

zoeken naar de juiste aanpak en de handleiding. Soms duurt het

leerrendement en ontwikkeling bij kinderen kunnen bewerkstelligen,

lang voordat je in de vingers hebt wat voor dat specifieke kind nu
goed werkt. Wat een hele grote belemmering is, is het gebrek aan
extra handen in de klas. Er zitten meerdere kinderen met speciale

wanneer er meer handen zijn.
FRANK

leerde en te weinig uitdaging en begeleiding ontving. Daardoor werd mijn

explodeert, en twee anderen hulp willen bij hun werk en een leerling

gedrag in de groep storend. Dit had weer een effect op de groep.

in zijn broek geplast heeft, is het constant afwegen welke leerling je

Ruzies zijn ook ingewikkeld. Je kunt dit niet goed nabespreken, of sowieso

eerst helpt, waardoor de anderen niet of later hulp krijgen. Je komt echt

met kinderen in gesprek gaan over wat ze bezighoudt. Dat zijn gemiste

handen te kort. Het tekort aan extra handen gaat echt ten koste van de
FRANK

Mijn grootste belemmering is het gebrek aan extra handen. Naast de
drie verschillende leerlijnen, heb je nog een groep kinderen die extra
uitdaging nodig heeft en kinderen die op een eigen leerlijn werken. Al
die kinderen hebben instructie nodig. De een meer dan de ander, maar
om dit echt goed te kunnen doen, heb je extra handen nodig. Dan heb
ik het nog niet eens over de kinderen die ondersteuningsbehoeften
hebben op gedrag, enzovoort.

Kinderen die makkelijk leren, krijgen vaak minder aandacht. Het gevaar
is dat zij zich gaan vervelen. Ik was ‘vroeger’ zelf een leerling die makkelijk

ondersteuningsbehoeften in een groep. Wanneer er een leerling

begeleiding van kinderen in de groep.

Je laat eigenlijk een groep te vaak aan hun lot over. Dat gaat vaak
redelijk goed, maar het is niet zoals het zou moeten. Je zou zoveel meer

kansen.
MARLOES

De tijd die in administratie gaat zitten, vind ik belemmerend werken. Het
opstellen/bijhouden van een groeidocument, gedragsvragenlijsten bij
onderzoeken, intake- en aanvraagformulieren voor cluster 2 aanvragen,
screening GGZ, observatiesystemen, registratiesystemen, enzovoort.
Liever besteed ik de tijd concreet aan het begeleiden van een kind. Een
intern begeleider heeft zicht op waar je moet zijn met welke hulpvraag.
Voor een leraar is het bijna niet te overzien welke hulp er waar te krijgen
is. Ook verandert er regelmatig het een en ander. De IB’er helpt en
begeleidt daarin. Alles via eenzelfde procedure zou mijns inziens helpen.
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Wat merken de leerlingen in de groep van de
belemmeringen die jullie ervaren?
FRANK

ziet lesgeven en leerlingen begeleiden. Collegiale consultatie komt
onvoldoende van de grond, omdat er geen extra handen binnen de school
zijn. Het zou mooi zijn als we gefaciliteerd kunnen worden om collegiale

Ik denk dat er een bepaalde gewenning ontstaat bij kinderen, dat ze vaak

consultatie te hebben.

niet begeleid kunnen worden. Het kan ook tot onverschilligheid leiden. Zij
kunnen het idee krijgen dat de leerkracht zich onvoldoende interesseert
voor hen. Je kunt niet van kinderen verwachten dat zij begrijpen, dat
je juist wel tijd aan hen wilt besteden, maar dat het niet lukt. Rond de
basisschoolleeftijd hebben kinderen juist de leerkracht nodig.
MARLOES

Ik denk dat kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften ook wel
merken dat je als leerkracht soms nog zoekende bent naar de juiste
aanpak. Middels adviezen van deskundigen probeer je de aanpak af te
stemmen. Dat experimenteren van leerkrachten met betrekking tot de
aanpak lijkt me onrustig voor de leerling.

Droom
MARLOES

Aan elk lokaal een stilteruimte waar kinderen tot rust kunnen komen of
als ruimte waar een kleine groep begeleiding kan krijgen. Materialen met
betrekking tot prikkelverwerking en extra uitdaging. Ik heb op dit moment
een hele groep met kinderen die iets nodig hebben met betrekking tot taal.
We hebben binnen school één keer per week een logopedist maar zij heeft
nauwelijks tijd voor overleg. Ik zou zelf ook weleens mee willen naar een
logopediebehandeling maar daar is de ruimte niet voor. Ik kom weer uit op
extra handen in de klas uit. Dan zou ik wel naar een behandeling kunnen.

Wat doet dit met jou als leerkracht?
MARLOES

Dat vind ik heel erg. Je behaalt niet bij de kinderen het leerrendement
dat je zou willen. Je voelt jezelf tekortschieten. Vooral ook bij leerlingen
die weinig aandacht vragen. Je moet er niet te veel bij stil staan, want dan
zakt de moed in je schoenen. Je hebt tegenwoordig soms 30 afzonderlijke
handleidingen in de klas en niet meer één groep.

FRANK

Bij leerlingen met gedragsproblemen is het constant op eieren lopen en
proberen het te voorkomen van explosies, reacties van andere kinderen op
klasgenoten etc.

Wat zouden de kinderen van de extra handen
en materialen merken?
MARLOES EN FRANK

Wanneer er gefaciliteerd wordt dat er meer handen in de klas

komen, dan is er direct meer begeleiding en onderwijs. Dan maak je
enorme stappen in effectieve onderwijstijd en in passende begeleiding bij
de leerlingen. Veel hoger leerrendement. Het welbevinden van kinderen
neemt dan ook toe. Wanneer er meer aandacht voor de groepsdynamiek
is, is er minder spanning in de groep. Meer aandacht voor het kind heeft
als gevolg dat een kind zich meer gezien voelt. Meer aandacht en onderwijs

Wat hebben jullie als leerkracht
nodig om kinderen met speciale
ondersteuningsbehoeften goed/beter
op school te kunnen begeleiden? Je mag
ongeremd dromen.
MARLOES EN FRANK

Extra handen in de klas! Een onderwijsassistent per klas, die aan

één vaste klas verbonden is. Een onderwijsassistente die bij voorkeur ook
een les kan geven.
Nog liever twee leerkrachten per groep. Wanneer je twee leerkrachten
in één groep heb, kun je ook heel veel van elkaar leren, doordat je elkaar
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kunnen bieden aan kinderen, komt te allen tijde ten goede aan het
welbevinden van kinderen.

Wat zouden jullie als leerkracht hier van
merken?
MARLOES EN FRANK

Als leerkracht krijg je hierdoor zoveel meer voldoening. Dan ga

je trots en tevreden naar huis. Naast het gevoel van voldoening kunnen
we veel meer uit ons vak en professie halen. We zijn dan niet meer alle
balletjes in de lucht aan het houden, we kunnen dan daadwerkelijk een
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verdieping aan ons werk geven. Er is dan meer ruimte voor ontwikkeling en
inspiratie
FRANK

Ik zie dat mijn collega’s naast hun drukke baan ook nog pittige opleidingen
doen. Daar heb ik respect voor. Ik zou op dit moment niet weten waar ik de
tijd vandaan zou moeten halen doordat ik al zoveel tijd aan mijn werk kwijt
ben.

MARLOES

Ik heb op dit moment een goede LIO stagiaire en ik merk dat dit me ruimte
geeft om naar de kinderen te kijken. Te zien wat er gebeurt en wat werkt
bij het kind. Om het waarnemen om te zetten in plannen en uitvoeren.
Hierdoor ervaar ik al de meerwaarde van een kwaliteitsimpuls wanneer je
op één dag samen voor de klas staat. Ik merk dat ik hierdoor geïnspireerd
word.
Als leerkrachten zouden wij zoveel meer kunnen bereiken als we de
mogelijkheden zouden krijgen. Alleen al door in dit interview te praten

Frank: “Kinderen die makkelijk leren,
krijgen vaak minder aandacht. Het
gevaar is dat zij zich gaan vervelen.
Ik was ‘vroeger’ zelf een leerling die
makkelijk leerde en te weinig uitdaging
en begeleiding ontving. Daardoor werd
mijn gedrag in de groep storend.”

over die mogelijkheden voelen we een enorm enthousiasme ontstaan met
betrekking tot alle mogelijkheden en opbrengsten die we met kinderen
zouden kunnen bewerkstelligen.

thuissituatie heb je daar niet altijd grip op, maar een kind heeft daar direct
mee te maken. Wij zijn als team bereid en hebben de intentie om, als er
problemen ontstaan, ons daarin te verdiepen. We zijn niet geneigd om

Als je kijkt naar jullie (reguliere) basisschool
waar jullie werkzaam zijn en naar kinderen met
speciale ondersteuningsbehoeften. Aan welke
ondersteuningsbehoeften kunnen jullie als
school doorgaans voldoen?
MARLOES EN FRANK ELKAAR AANVULLEND

We kunnen als team al heel veel aan. Er zijn op

onze school heel veel kinderen die we binnen de deuren weten te houden.
Wanneer de veiligheid in het geding komt, dan wordt het moeilijk. Binnen
onze school zijn ook veel externe deskundigen aanwezig en werkzaam.
Zo zijn er: een logopediste, twee fysiotherapeuten, jeugdformaat,
dyslexiebehandelaars, inloopspreekuren van onze zorgregisseur, AB’ers
vanuit cluster 2, (3) en 4. Eigenlijk hebben we al een klein kenniscentrum
binnen onze school gerealiseerd.
Door veel kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften binnen de
deuren te houden, leren we als team ook veel. Wanneer we de handvatten
krijgen om kinderen te begeleiden kunnen we veel. Je hebt niet altijd
invloed op de thuissituatie. We proberen veel te bespreken met ouders
en indien nodig hulp in een gezin te krijgen. Als het heftig is in een
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te denken ‘dit kind hoort hier niet’. Dit alles hebben we te danken aan
een sterke samenwerking en steun binnen ons team, intern begeleider
en externen. We hebben met elkaar een waardevolle wisselwerking. Het
kenmerkt zich door een betrokken en leergierige houding. Daar zijn we
trots op.

Droom weg.... Hoe ziet een mogelijk SENtrum
eruit?
MARLOES EN FRANK ELKAAR AANVULLEND

Eén gebouw waar kinderen kunnen profiteren

van de diverse deskundigheid die aanwezig is in een veilige setting.
Dat zij daar een begeleiding op maat kunnen krijgen, zonder de
spreekwoordelijke muren tussen de verschillende expertises. Stel dat
er in het gebouw verschillende vleugels kunnen zijn: hoogbegaafdheid,
autisme, gedrag, lichamelijke beperkingen, moeilijk lerend. Een SENtrum
waar de collega’s vanuit de verschillende achtergronden en ervaringen,
bij elkaar binnen kunnen lopen om kennis te delen welke ten goede
komt aan de kinderen. Wij hebben een leerling gehad op school die te
maken had met ontwikkelingsbijzonderheden die zowel onder SO3 en
De tijd is rijp om te werken aan SENtrum
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SO4 konden vallen. Op dat moment is gekeken vanuit welke (destijds)

alleen adviseren maar ook handelen. Hierbij zie je dat het kind ook direct tot

rugzak het eerste en makkelijkste begeleiding kon worden gerealiseerd.

ontwikkeling komt en iets merkt van de begeleiding. Wij werken samen met

De begeleiding werd dus meer toegespitst op één ontwikkelingsbehoefte.

elkaar en leren van elkaar. Een combinatie van handen en kennis.

In een SENtrum, zoals wij ons dat voorstellen, had deze leerling kunnen
profiteren van beide of meerdere faciliteiten en deskundigheid. Kinderen

Wat werkt minder goed

kun je niet in hokjes plaatsen. Er zijn veel kinderen die op de verschillende

Begeleiding vanuit SO3 en SO4 is gericht op kennisoverdracht aan de leraar. Als

ontwikkelingsgebieden begeleiding nodig hebben. Kinderen verdienen

AB alleen gericht is op leerkracht handelen, dan blijf je handen te kort houden.

het om van de verschillende expertises te kunnen profiteren. Het kan een

Alleen gericht op overleg kost veel tijd. Hier liggen kansen wanneer zij net als

kennisbank worden met één centrale aanmelding. Als regulier onderwijs

SO2 praktisch kunnen helpen met materialen en het praktisch opstarten met

hoef je dan een kind niet in een hokje te plaatsen. Wij brengen de leerling

de leerling. Wij missen de handen in de klas en de expertise. Je kunt juist ook

zo goed mogelijk in kaart. In een SENtrum is dan de kennis, ervaring en het
specialisme om begeleiding op maat te kunnen bieden. Wanneer kinderen

leren wanneer je een deskundige met een leerling ziet werken.
MARLOES

Stel dat een tandarts mij tijdens een overleg vertelt hoe ik bij een ander moet

na een tijdelijke begeleiding weer kunnen functioneren in het regulier

boren? Dan bereiken we toch meer, wanneer de tandarts boort en ik gericht

onderwijs zou dat ook wenselijk zijn. Het zou mooi zijn als het SENtrum één

kijk en luister terwijl hij uitlegt hoe hij boort en waar ik op moet letten?

centraal aanmeld- en informatiepunt voor basisscholen heeft. De lijnen
worden hierdoor korter. Het SENtrum kan een kenniscentrum worden. Zij
kunnen studiedagen organiseren. Wij kunnen meelopen. Zij kunnen bij ons
komen en adviseren. Ook het KDV kan daar een plek hebben, waardoor
de kinderen met SEN eerder gesignaleerd worden en veel eerder al de
juiste begeleiding kunnen ontvangen. Nu gaat een kind vaak eerst nog naar
het BAO en moeten we het hier eerst helemaal in kaart brengen. Dat kost
tijd. Maar ook een voorziening voor HB. Idealiter is er ook een voorziening
voor kinderen met SEN totdat ze niet meer leerplichtig zijn. Dus een VO
voorziening met opleiden én voorbereiden op een baan gekoppeld aan het
SEN. Dit mits zij kunnen uitstromen naar regulier VO.

Stel je zou het onderwijs in Nederland kunnen
herzien, hoe zou het er dan uitzien?
MARLOES

Je zou bijna aan iedere basisschool een kenniscentrum willen koppelen.
Uitwisselingen onderling naar een andere groep.
Dat we in het reguliere onderwijs ook minder in de
“ouderwetse” klaslokalen werken, maar veel meer
met open deuren. Ook kun je denken aan een
bedrijf naast je school waar kinderen kunnen zien
hoe de maatschappij functioneert. Geen toetsen
meer voor ouders alleen voor jezelf. Een moestuin,

Hoe zien jullie de kennisoverdracht vanuit het
SENtrum als jullie uitgaan van de ervaringen
die jullie hebben met de huidige vorm van AB?
Wat werkt wel

sportvelden ernaast, een HB-voorziening. Het concept
“Brede school” verder uitdenken en vormgeven. VSO en BSO aan scholen
koppelen. Een breed aanbod van sport of creatieve vormen aanbieden. Een
kinderdagverblijf intern in school. Zorgen dat de overdracht al op orde is. Nu
ontbreekt het regelmatig aan inzicht en overdracht ten aanzien van kinderen.

Een combinatie van de AB die met het kind werkt en kennis overdraagt aan
school. Vanuit SO2 hebben we een ambulant begeleider die een praktisch
programma opzet en ons daarin meeneemt. Ze neemt initiatief tot overleg
en enthousiasmeert ons om de handelingen die zij traint met de leerlingen,
ook in de klas in te zetten. AB’ers die met de voeten in de klei staan. Niet
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Kun je eens vertellen wie je
bent en wat je doet?
Ik ben Laura Bos en ik ben werkzaam op de
Joannesschool als leerkracht in unit 3-4 en als
gedragscoördinator.

Laura Bos

(leerkracht en zorgcoördinator
op de Joannesschool)

Ik werk nu ongeveer 15 jaar in het onderwijs.
Ik heb eerst een andere loopbaan gehad, maar
die gaf op den duur geen voldoening meer. Wel
voelde ik me al vanaf het middelbaar onderwijs
aangetrokken tot het werken met kinderen. Mijn
drijfveer is om kinderen op een positieve manier
vooruit te helpen in hun ontwikkeling.

Wat wil je bereiken in het
onderwijs?
Dat betekent zoveel als mogelijk maatwerk. In

Kun je een voorbeeld geven
waarin je het meest in
contact kwam met die drive?

het onderwijs is het natuurlijk noodzakelijk om

Dat is tijdens gesprekken met kinderen en

Mijn doel is om aan te sluiten bij wat kinderen

“We moeten
kinderen uitdagen
om zelf mee
te denken over
oplossingen.”

nodig hebben, hen te volgen en ruimte te geven.

jezelf te blijven ontwikkelen. Je moet je verdiepen
in problemen en hoe je deze op kunt lossen.
Dat vraagt interesse en nieuwsgierigheid. Door
naar kinderen te luisteren, gesprekjes met hen
te voeren, kom je erachter wat het kind zelf als
oplossing ziet.

Wat is de drive die je nu
hebt?

DE RODE PAPRIKA

oplossingen komt. Ik heb als gedragscoördinator
regelmatig ruimte om met kinderen te praten.
In de groep van 30 leerlingen heb ik daar als
leerkracht te weinig mogelijkheden voor.

Het zoeken naar antwoorden en oplossingen
door in gesprek te gaan met het kind, in

Als je een intensievere samenwerking zou kunnen

zich goed kan ontplooien. Het kind staat centraal.
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Bijvoorbeeld als je elkaar ‘raakt’ en samen tot

Welke kansen zie jij voor
samenwerking binnen het
samenwerkingsverband?

samenwerking met ouders, waardoor het kind

Door: Janneke en Gerda

in samenwerking met collega’s en ouders

creëren krijg je meer ruimte voor oplossingen of
om aan oplossingen te werken. Voor kinderen
met extra ondersteuningsbehoeften is die
samenwerking nog veel harder nodig. Ik wil
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uitgaan van de mogelijkheden en de talenten die

volgende dag staat de leerkracht weer voor de

de kinderen hebben.

klas met het probleem. Voor ouders kan een SOT,
met veel professionals aan tafel, onbedoeld in

Wat is de succesfactor bij de
samenwerking?
Voor mij gaat het vooral om denken in

negatieve zin overweldigend zijn. Dat moeten we
zoveel mogelijk voorkomen. Ik zie overigens wel
een hele actieve rol voor ouders, met hen moet je

de collega’s de vraag stellen: “ Wat vraagt deze

Waar droom jij van als het
gaat om ondersteuning aan
kinderen die een specifieke
ondersteuningsbehoefte
hebben?

leerling van ons als leerkracht?”

We moeten kinderen uitdagen om zelf mee te

kunt zetten, het zelfvertrouwen kunt vergroten
bij kinderen. Hen zelfvertrouwen geven is
ongelofelijk belangrijk. Dit is een voorwaarde om
tot ontwikkeling en leren te komen. Samen met

denken over oplossingen. Als het SOT anders

Hoe kunnen we wat jou
betreft de krachten in
het Westland zodanig
bundelen dat voor ieder
kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte het
optimale resultaat wordt
behaald?

wordt ingericht kunnen kinderen daar wellicht
ook een inbreng in krijgen.

Wat werkt volgens jou?
•
•

veel behoefte aan. Het gaat erom wat werkt. Bij
een SOT bijvoorbeeld zit een groep mensen die
allemaal een goede inbreng hebben, maar de

Kun je daar een voorbeeld
van geven?
Ondanks de inspanningen die je doet, kom je
niet altijd tot oplossingen. Dit komt door een
combinatie van tijd, ruimte en kennis. Een
SENtrum zou hierin kunnen voorzien met name
door korte lijntjes.

Wat heb jij als leerkracht
nodig?

•

•

grenzen aan. Met extra handen en kleinere
groepen zijn we beter in staat om het onderwijs
zo te organiseren dat kinderen beter tot hun
recht komen.

de kwaliteit van ons onderwijs, wat onze

Welke mogelijkheden zie jij
in het onderwijs?

leerlingen nodig hebben en op welke manier

Er zullen altijd kinderen zijn die een speciale

we hierop kunnen inspelen.

setting nodig hebben, maar het zou mooi zijn om

Overleg met collega’s levert ontzettend veel

dat waar mogelijk binnen het reguliere onderwijs

op omdat je hierdoor het onderwijs op een

te organiseren. In een aparte groep bijvoorbeeld

hoger niveau trekt.

waar kinderen even bij kunnen tanken en voor

Het zou fijn zijn als iemand met expertise

een periode intensieve begeleiding kunnen

regelmatig op school aanwezig is. Iemand die

krijgen, waardoor de kinderen het contact met

de leerkrachten kan ondersteunen en met

andere kinderen, hun vriendjes en hun omgeving

wie je kunt zoeken naar oplossingen.

niet verliezen. Na zo’n periode kunnen ze

wordt er steeds weer nagedacht over

inschakelen, die bereikbaar is, even mee kan
weinig procedures en papier. Daar hebben we

nachtmerrie.

Het werken in units op de Joannesschool
vind ik heel prettig. Samen met mijn collega’s

is als er expertise op school aanwezig is. Het

lopen en even mee kan denken. Korte lijntjes en

Gesprekken met de leerlingen, daar leer je
veel van.

leerkracht staan en meedenken. Het mooiste

verbonden is. Iemand die je makkelijk kunt

Kinderen die niet gelukkig zijn. Dat is de grootste

“Samen bekijken hoe je
kinderen meer in hun
kracht kunt zetten, het
zelfvertrouwen kunt
vergroten bij kinderen.
Hen zelfvertrouwen
geven is ongelofelijk
belangrijk.”

Met 30 leerlingen in je groep loop je tegen

Wat we nodig hebben zijn mensen die naast de

kan zijn dat iemand aan meerdere scholen

Dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

samenwerken, samen optrekken.

oplossingen in plaats van problemen. Samen
bekijken hoe je kinderen meer in hun kracht

Wat is je grootste
nachtmerrie op dit terrein?

Denk je dan aan leerlingen
die anders naar het SBO
gaan of ook kinderen die
naar het SO zouden gaan?
Het SBO/SO zal waarschijnlijk altijd nodig blijven,
maar het zou mooi zijn als we de mogelijkheid
krijgen om ons onderwijs zo te organiseren, dat
er meer kinderen binnen ons onderwijs tot hun
recht kunnen komen.

terugstromen naar hun eigen groep in het BAO.
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Introductie
Mijn naam is Jan van den Broek. Ik ben nu zo’n
35 jaar actief binnen het onderwijs. Ik kom uit
het Rotterdamse. Daar heb ik veel functies
binnen scholen bekleed. Vanaf 2011 werk ik bij

Jan van
den Broek
(bestuurder SOOW)

Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW).
Eerst als algemeen directeur en tegenwoordig
als bestuurder. Ik vind het belangrijk om als
bestuurder dicht bij het onderwijs te staan.
Het is daarom ook fijn om in een school mijn
werkplek te hebben. Het Westland spreekt
mij aan vanwege de korte lijnen en de wil tot
samenwerken.

Drive
In de jaren voordat ik bestuurder werd, was ik

“Wat mij betreft gaan
we op pad!”

meer uitvoerend werkzaam als directeur of als
meer scholen directeur. Uiteindelijk vond ik het
belangrijk om zelf de persoon te zijn die leiding
geeft aan de ontwikkeling van de stichting als
geheel.

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig

de ‘why’ ga je de ‘how’ en de ‘what’ invullen. Ik vind
dat het onderwijs van de mensen zelf moet zijn.
Daarom worden de schoolplannen gemaakt door
de schoolteams. Iedereen is betrokken. Ik vind
richting geven aan hun eigen ontwikkeling.

SENtrum

iedereen bedoel ik de kinderen, de ouders, de

Terug naar de eigen kracht als basis. Dat kun

denk dat dit een basis is om je te ontwikkelen.
Als je jezelf veilig voelt, durf je te zeggen: ik snap
het niet, leg het nog eens uit? Ik wil mensen
in hun kracht laten staan, zodat ze initiatief
tonen en erop uit gaan. Dit geldt zowel voor de
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met je team in gesprek over het waarom. Vanuit

en gerespecteerd voelt in mijn organisatie. Met
leerkrachten en alle overige personeelsleden. Ik
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gezet met als vertrekpunt: jij geeft leiding en gaat

dat je zelfs de leerlingen kan betrekken bij het

Visie

Door: Janneke en Anne

als basis”. Directeuren worden in de eigen kracht

directeuren, als de leraren, als ook de leerlingen.
Ons ambitiedocument heet “Vanuit eigen kracht

je breder trekken dan alleen je eigen school
of bestuur. Het gaat om onze kinderen- de
Westlandse kinderen. We moeten het zien
te voorkomen dat kinderen met speciale
onderwijsbehoeften met een busje naar een
andere regio moeten gaan. We moeten binnen
het Westland onderwijs op maat bieden. Geen
kind het Westland uit! Dat kan door middel van
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een goede samenwerking met regulier onderwijs,

toename van problematiek? Is er een toename

SO en SBO. Dat moet je met elkaar zien als één

van handelingsverlegenheid? Dat zijn zaken die

geheel. Dat zie je terug in de opdracht die voor

we boven tafel moeten krijgen en waarop we

het SENtrum is opgesteld. Laat de mensen die

kunnen/moeten sturen.

het moeten doen er met elkaar aan werken.

Successen

Je zegt we?
Ja, speciaal onderwijs en regulier onderwijs.

We (SOOW) hebben geïnvesteerd in de scholen.
Door mensen in hun kracht te zetten. Door te
investeren in het primaire proces te weten het
onderwijs op de werkvloer. Dat is terug te zien
in het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn het
werken met een gemiddelde groepsgrootte
van vijfentwintig leerlingen en de zichtbare
ontwikkelingen in de schoolteams. Zo zie je ook
een ontwikkeling bij de IB’ers. Zij vervullen een
zeer belangrijke functie in het geheel van de
school. Daarom vind ik het assessment vanuit
het samenwerkingsverband zo belangrijk. De
inspectie is in de afgelopen twee jaren bij alle
SOOW-scholen langs geweest. De inspecteur
heeft gezien dat we veel geïnvesteerd hebben in
de bestaande krachten. Je ervaart dat de mensen
in de teams zich bewust zijn van waarmee ze
bezig zijn. Het zijn bevlogen mensen!

Het begint bij het belang van het kind. Het
kind dat een bepaalde hulpvraag heeft hoort
centraal te staan. Bij die hulpvraag gaan we
met verschillende partijen kijken hoe we die

Hoe zie je het concreet?

hulp kunnen bieden. En misschien blijken er

Ik denk dat we een unieke situatie hebben. Je

hulpvraag. Dan moeten we krachten bundelen.

hebt geografisch gezien aan de ene zijde de grote

We zitten bij uitstek in een gebied waar we de

steden Vlaardingen, Schiedam, Den Haag en

handen in elkaar kunnen slaan. Het past ook in

Delft. Aan de andere kant ligt de Noordzee. We

het tijdsbeeld. De andersoortige belangen zoals

zijn als het ware al vanzelf op elkaar aangewezen.

de leerlingaantallen en de geldstromen moeten

Wij stellen als bestuur (en dat zouden we met

niet centraal staan.

dan meerdere kinderen te zijn met dezelfde

zijn allen moeten uitdragen): Geen kind het
Westland uit! Ben je in het Westland, dan moet
je in het Westland krijgen wat je nodig hebt.
We moeten ons met elkaar ontwikkelen. Los
van de kernen moeten we kijken wie het beste
met een kind met bepaalde problematiek zou
moeten gaan werken. Daartoe moeten we elkaar
kunnen vinden. Dat moet niet alleen aan de
bestuurstafel gebeuren, maar juist bij de mensen
die het moeten doen. Dat is de reden dat we de

Voor of tegen de
verschillende clusters?
Op dit moment ben ik van mening dat je de
clusterscholen en het specialisme dat daar
is moet behouden. Ik zie een ontwikkeling in
het land waarbij je ziet dat er niet adequaat
gereageerd wordt op problematiek bij kinderen.
Dit heeft niet per se te maken met het onderwijs.

Niet in iedere kern zit
een school voor speciaal
onderwijs

opdrachtgroep SENtrum hebben geformeerd.

Ik maak deel uit van het Dagelijks Bestuur van het

nadenken hoe het SENtrum moet worden. Na

samenwerkingsverband. In de rapportages zien

deze opdrachtgroep moeten we aansturen

we een toename van verwijzingen naar het SO.

op een go of no go. Je kunt dan nu al met

Dat baart ons zorgen op dit moment. We moeten

bijvoorbeeld de huisvestingsaanvragen inspelen

Definiëren

met elkaar in overleg en elkaar durven spiegelen.

op wat de toekomst brengt.

De problemen moeten worden gedefinieerd.

Hoe komt dit? Blijft het SBO wel gelijk? Is er een
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Hoe kunnen we elkaar
vinden? De wens is er maar
hoe kunnen we concreet
met elkaar met een open
blik aan tafel zitten?
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Door acht verschillende mensen bijeen te zetten,
die uit de verschillende partijen komen en niet
een bestuurspet op hebben, samen te laten

Ik maak me bijvoorbeeld ook zorgen over de

“We moeten binnen
het Westland onderwijs
op maat bieden. Geen
kind het Westland
uit! Dat kan door
middel van een goede
samenwerking met
regulier onderwijs, SO
en SBO. Dat moet je
met elkaar zien als één
geheel.”

problemen die in de media worden vermeld
over de jeugdzorg. Dit heeft vanzelfsprekend ook
gevolgen voor het onderwijs.

Ik denk dat de gemeente goed op weg is met
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bijvoorbeeld het SKT. We moeten met elkaar

en specialisme. Ik denk dat deze droom

zorgen voor een goede samenwerking van de

werkelijkheid kan worden door de eigen kracht

verschillende partners. Ik ervaar de wil om samen

als basis in te zetten. Het moet juist komen

te werken. Op bestuurlijk niveau, bij de gemeente,

vanuit de basis! Dit gaat niet lukken als het van

maar ook bij de mensen op de scholen en bij de

bovenaf naar beneden wordt vormgegeven. We

verschillende diensten. Goede communicatie is

hebben de eerste stap gezet door middel van de

daarbij een sleutel tot succes.

opdrachtgroep SENtrum.

Nachtmerrie
We spreken regelmatig in de bestuurlijke
overleggen over het belang van samenwerken.
We maken uiteindelijk allemaal deel uit van
het samenwerkingsverband. Ik vind dat bij een
kind met een begeleidingsvraag de scholen
(bijvoorbeeld de intern begeleiders van de
betreffende scholen) met elkaar moeten gaan
zitten: lukt het jou? Lukt het mij? Wat hebben we
nodig?
Mijn grootste nachtmerrie is dat we een kind zien
als een aanvulling van het leerlingenaantal. Dat
we vergeten dat het belang van dit kind centraal
moet staan. Daar heeft het recht op.

Dromen
Een school moet volgens mij een centrale plek
innemen in een dorpskern. Een bijdrage leveren
aan het zijn van die gemeenschap. Samen met
partners als kinderopvang, peuterspeelzaal,
huiswerkbegeleiding, naschoolse activiteiten,
de buurtvereniging, et cetera. Maak een
multifunctionele accommodatie waarbij het

“Wij stellen als bestuur
(en dat zouden we
met zijn allen moeten
uitdragen): Geen kind
het Westland uit! Ben
je in het Westland, dan
moet je in het Westland
krijgen wat je nodig
hebt.”

Zeg je nu dat SENtrum een
coördinerend karakter
heeft?
We zijn geen postzegelvereniging. We zijn
professionals die met elkaar een drive hebben.
Die drive zit vanbinnen. Dat heeft mijns inziens te
maken met bevlogenheid. Het moet geen feestje
zijn waarin we onverantwoord lopen te dromen.
We moeten dit heel professioneel en kundig
met elkaar gaan aankleden. Het moet financieel
kloppen. En ten derde moet het in samenspraak
met de gemeentelijke diensten kloppen. Onze
belangrijkste wapens zijn de motivatie en veel
enthousiasme. Die zullen we moeten omzetten in
daden. We vieren mijlpalen en successen. Maar
we bespreken ook datgeen dat niet goed gaat
zodat we dat kunnen verbeteren.
Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is. En
ik ben er ook van overtuigd dat het nu al beter is
dan wanneer we NIET met elkaar op pad gaan.
Het is een start. We moeten het ontwikkelen en
we moeten blijven ontwikkelen. Wat mij betreft
gaan we op pad!

onderwijs deel uitmaakt van het geheel.
Het SENtrum hoort het midden te zijn.
Misschien zelfs de kern. Het is de ontmoeting
van deskundigheid, van professionalisme
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Het NCOJ heeft dit jaar het rapport Geïntegreerde
voorzieningen voor specialistische onderwijszorg
in samenwerkingsverbanden passend onderwijs
(primair onderwijs) opgeleverd in het kader van
de evaluatie van het passend onderwijs. Het
rapport bevat een aantal cases en inzichten waar

Marij
Bosdriesz
(NCOJ)

we als Opdrachtgroep SENtrum dankbaar gebruik
van zouden kunnen maken. We hebben daarom
Marij Bosdriesz van het NCOJ uitgenodigd om met
ons hierover van gedachten te wisselen.
“Het doel van het ondersteuningsprogramma
van PO-Raad en NCOJ is om kennis te delen,
uitwisseling te stimuleren en verbanden te
leggen”, vertelt Bosdriesz. Na het verschijnen van
het rapport over samenwerkingsverbanden heeft
het NCOJ landelijke bijeenkomsten georganiseerd,
waarop - boven verwachting - meer dan 250

“Met kleine
stappen richting
de horizon.”

mensen afkwamen.

Knuppel
Wat beoogt het ondersteuningsprogramma?
“Wij denken niet de waarheid in pacht te
hebben, want die is er niet”, aldus Bosdriesz.
“Het gaat erom om allerhande initiatieven voor
samenwerking SO/SBO te onderzoeken en met
elkaar in contact te brengen, zodat we daarvan
kunnen leren. Dat we kunnen ontschotten om tot
geïntegreerd gespecialiseerd basisonderwijs te
komen en tegelijk een verbinding kunnen maken
met het regulier onderwijs. We werpen wat dat
betreft de knuppel in het hoenderhok: wat ons
betreft kan het één niet zonder het ander.”

Initiatief
“Om te beginnen”, steekt Bosdriesz van wal, “zien
we dat het initiatief voor samenwerking SO/SBO
Door: Pieterjan
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uit verschillende hoeken kan komen. Hier in het
Westland is het samenwerkingsverband duidelijk
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de initiatiefnemer. Soms zijn er ook andere

bestaande samenwerkingsinitiatieven het proces

initiatiefnemers, zoals een cluster 4-bestuur,

aangepakt?

gemeentes of individuele scholen.”

rapport is in 2016 uitgevoerd. Het bestaat uit
een inventarisatie onder SBO en SO scholen
via een vragenlijst. De respons was groot. Marij
concludeert daaruit dat het thema leeft in het
veld. Na de inventarisatie per vragenlijst, heeft
een team van onderzoekers vier plekken bezocht
waar de samenwerking al wat verder gevorderd
was. Hiervan zijn casestudies gemaakt. De cases
zijn beschreven aan de hand van een aantal
kenmerken: motieven, ambities, procesaanpak,
de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelpunten.
In alle cases liep men tegen vergelijkbare vragen
aan: Voor welke kinderen is deze samenwerking
de oplossing? In welke groep plaatsen we welke
kinderen? Hoe regelen we het organisatorisch
en bestuurlijk? Wat betekent het voor de
competenties van het team?

Werkgroep
Na afronding van het onderzoek besloten
de PO-Raad en OCW dat een landelijk
ondersteuningsprogramma wenselijk was. Met
de vier cases uit het onderzoek, aangevuld met
twee nieuwe, is een ontwikkelgroep gevormd met
vertegenwoordigers uit deze praktijk-initiatieven.
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“In alle cases liep men
tegen vergelijkbare
vragen aan: Voor
welke kinderen is deze
samenwerking de
oplossing? In welke
groep plaatsen we welke
kinderen? Hoe regelen
we het organisatorisch
en bestuurlijk? Wat
betekent het voor de
competenties van het
team?”

Werkmaatschappij

ons: Prisma in Kampen en de Talentencampus in

Een belangrijk punt is ook de bestuurlijke

is om één van deze plekken te bezoeken.

organisatie. Als je meerdere scholen meer gaat
door bijvoorbeeld een nieuwe werkmaatschappij
in te richten vanuit meerdere besturen of door
volledige integratie onder één nieuw bestuur.
Daarvoor zijn allerlei varianten met voor- en
nadelen te bedenken.

Kampen
“Soms zijn er besturen die zeggen: wij heffen
ons op”, aldus Bosdriesz. “Dat was in Kampen
mede de aanleiding om dingen te veranderen.
Een cluster 4 bestuur nam positie in: ‘Wij gaan
niet meer verder op deze manier. Wij heffen ons

Opsluiten

op.’ De consequentie was dat alle 18 locaties van

Bosdriesz benadrukt veelvuldig het enthousiasme

gaan zoeken. De situatie in Kampen was gunstig.

en de interesse voor het onderwerp en de
praktijkinitiatieven. “Op veel plekken gebeurt al
iets: bijvoorbeeld een SBO school die kinderen
uit de regio een plaats biedt die eigenlijk in het
SO thuis zouden horen (verbrede toelating).
Of ‘hulp- of satellietklassen in reguliere
basisscholen. Dat zijn de meest voorkomende
samenwerkingsvormen die we zien. Daarnaast
zijn er voorbeelden van integratie van scholen
voor SO cluster 3 en 4 en SBO, al dan niet in één
gebouw. Soms worden de leerlingen daar dan

dit bestuur ergens anders aansluiting moesten
De SO-cluster 3 school lag namelijk bijna naast
de cluster 4 school en de SBO-school. Zij zijn
met elkaar samengegaan. De kinderen zijn in alle
klassen gemengd, met uitzondering van twee
stergroepen, onder meer voor leerlingen die
één-op-één-zorg nodig hebben. Bosdriesz vertelt
dat deze manier van werken wettelijk niet mag.
Maar in Kampen heeft men tot augustus 2018
experimenteerstatus gekregen van het ministerie
van OCW.

nog grotendeels binnen hun eigen schooltype
geplaatst. Maar op een enkele plaats worden
de leerlingen in de groepen compleet gemixt.
Tegelijkertijd is er een andere beweging: breng
die specialistische expertise ook naar het
reguliere onderwijs toe, om leerkrachten daar

inhoudelijke en methodische vragen, om zo van

te versterken, maar om ook te leren van de

en met elkaar te leren. Het idee is om hiervan

expertise die daar aanwezig is.
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Venlo. Ze geeft daarbij aan dat het zeker mogelijk

integreren, kan dat bestuurlijk geregeld worden

Zij delen met elkaar hun ervaringen en bespreken

een groeidocument te maken: Hoe hebben de

Vanuit het rapport deelt Bosdriesz de twee meest
ontwikkelde voorbeelden van samenwerking met

Casestudies
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het

Voorbeelden

Gele briefjes
In het plaatsen van de leerlingen is in eerste
instantie gekeken naar communicatie, sociale
vaardigheden uitstroomprofiel en zelfstandigheid.
En dus niet primair naar cognitieve vaardigheden.
In Kampen hanteerde men hiervoor een
bijzondere aanpak. Per kind schreef men,
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anoniem, de ondersteuningsbehoeften op

draaien een deel van de week mee bij SO of juist

experimenteren met die integratie, waarna een

gele briefjes. Vervolgens clusterde men de gele

in de reguliere school. Alle ‘scholen’ werken met

besluit genomen moet worden. Gaat men er

briefjes per docent. Gek genoeg ontstond er

blokuren, zodat die uitwisseling prima ingepast

mee door, dan komt de duurste onderwijsvorm

uiteindelijk een heel mooi beeld van leerlingen die

kan worden in de roosters. Formeel gezien wordt

te vervallen. Zowel OCW, als de Inspectie van het

ook prima bij elkaar en bij de leerkracht pasten.

dit afgehandeld met symbiose verklaringen.

Onderwijs zien dat deze ontwikkeling een logische
stap is in de doorontwikkeling van passend

“Hoe kunnen we weten
of een leerling nu echt
goed profiteert van het
onderwijs en dat hij/zij
op z’n plek is?”

Belang van het kind

Jeugdhulp

“Essentieel is dat we het belang van het kind van

Jeugdhulp is bij de meeste praktijkinitiatieven de

meet af aan voor ogen houden”, aldus Bosdriesz.

grote afwezige. Niet omdat de jeugdhulp niet wil.

“Want voordat je het weet gaat het alleen maar

Maar omdat de gemeente vaak anders beslist.

over het maken van een nieuw schooltje. Het

In het samenwerkingsverband Waterland zijn

uitgangspunt is dat veel kinderen gewoon

er pedagogisch medewerkers die meewerken

prima meekunnen in het regulier onderwijs.

in de groep. Zij zijn dan ook tot steun voor de

Het flexibeler beschikbaar zijn van tijdelijke,

leerkrachten, de leerlingen en de ouders.

onderwijs. Zij proberen daarom mee te denken,
zonder nog meteen wetten te willen aanpassen.

partiële, nabije of geïntegreerde specialistische
ondersteuning moet daarbij aansluiten.

Kanttekening

Venlo

Bosdriesz plaatst nog een kleine kanttekening

Het praktijkvoorbeeld van de Talentencampus in

in opbouw. Maar langere termijn effecten met

Venlo is ook interessant. Ook uit dit voorbeeld

wat het doet met het kind zijn nog niet bekend.

blijkt het belang van de startsituatie. In Venlo

Alle initiatieven zijn nu wel bezig met de vraag:

waren er heel dicht bij elkaar een reguliere

hoe monitoren wij wat we doen? Belangrijk punt

basisschool, een SO school, een SBO school,

hierbij is dat we eigenlijk nog helemaal niet ver

kinderopvang en kinderopvang Plus. En die zijn

zijn in het ontwikkelen van indicatoren op dit

samengevoegd onder één dak. Dit experiment

punt. Hoe kunnen we weten of een leerling nu

was al langer geleden gestart. Ze hebben zelfs

echt goed profiteert van het onderwijs en dat hij/

op een moment ook moeten ontvlechten van de

zij op z’n plek is?

bij de praktijkinitiatieven: “Het zijn initiatieven

inspectie. Inmiddels hebben ze de samenwerking
zo ingericht dat die binnen bestaande wetgeving
past. De situatie is dat er aparte ‘expertises/
scholen’ zijn, met kerngroepen waarin kinderen
geplaatst worden. De vraag is steeds: welke
andere expertise is nodig om toe te voegen?
Voor 15% van de kinderen zou iets extra’s of iets
anders nodig zijn, zo is de ervaring in Venlo. Zij
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Experimenteerruimte
OCW heeft regelingen ontworpen om te kunnen
experimenteren met integratie van SBO en
regulier BAO en met integratie van SO en SBO.
Scholen hebben dan enkele jaren de tijd om te
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OPR
De reden dat ik in de OPR zit, komt voort
uit de periode 2011-2013. Ik werkte op dat
moment als schooladviseur voor NTO Effekt.
Mijn collega’s en ik namen in die periode
schoolondersteuningsprofielen (SOP) af bij veel

Arjan Eberwijn

scholen in diverse samenwerkingsverbanden,
waaronder ook in het Westland. Hiermee
brachten we in kaart hoe breed de zorg is die een

(leerkracht op De Kameleon en
voorzitter Ondersteuningsplan Raad)

school kan en wil bieden aan hun leerlingen. De
expertise die ik in die periode heb opgedaan, kan
ik goed inzetten in de OPR. Dit, omdat ik een goed
beeld heb van wat een schoolondersteuningsplan
(SOP) is; tegenwoordig het Perspectief Op School
(POS), in de regio Westland.

“Zo’n fysieke
plek voor het
samenwerkingsverband mis ik wel.”

Geen seconde spijt

Blinde vlekken

Ik ben Arjan Eberwijn, leerkracht op

Het afnemen van de schoolondersteunings-

basisschool De Kameleon en voorzitter van de
Ondersteuningsplan Raad3 (OPR). Inmiddels
werk ik 21 jaar in het onderwijs en heb
verschillende functies gehad: adjunct-directeur,
schoolbegeleider, intern begeleider, onderbouw
coördinator, bovenbouw coördinator en:
groepsleerkracht. In die periode heb ik heel
veel dingen gedaan, geleerd en geprobeerd. Ik
ontdekte dat ik het liefste voor de klas sta. Dat
vind ik het allerleukst en daar ligt mijn passie.
In de andere functies miste ik de leerlingen. Die
waren voor mijn gevoel zo ver weg. Twee jaar
geleden heb ik het besluit genomen om weer
lekker vijf dagen in de week voor de klas te staan.

Door: Derk
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profielen was een erg gaaf traject. Het enige wat
ik daar wel in merkte, was dat zowel het SOP, als
de huidige POS, gericht is op zelfevaluatie. Het
is vooral vanuit het perspectief van de school
zelf. Ik denk in dat opzicht dat het niet verkeerd
is om, door middel van een externe audit, een
perspectief van buitenaf hierbij te betrekken. Dat
geeft een nog beter inzicht en maakt ook bewust
van zogenaamde ‘blinde vlekken’. En de blinde
vlek bestaat écht! Ik heb hem zelf ervaren. In 2009
ging ik weg bij de school, waar ik inmiddels weer
werk. Ik dacht destijds dat we het écht voor elkaar
hadden. Door mijn ervaringen als schooladviseur
zag ik andere scholen. Toen realiseerde ik me dat

3

OPR: De medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband
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we op de school waar ik vandaan kwam al heel

een school in haar profiel heeft staan. Er zijn

Het gaat erom: Wat heeft dit kind nodig (wat

veel goed deden, maar dat er ook nog heel veel

verschillen en dat is prima. Sommige scholen

zijn haar onderwijsbehoeften) en kan de

‘winst’ behaald kon worden. Er zijn zoveel mooie

willen brede zorg bieden, sommige willen

betreffende school in de betreffende groep, met

dingen die op scholen gebeuren.

meer naar inclusief onderwijs. Zo hebben wij

de betreffende leerkracht(en) hier aan tegemoet

aangegeven een brede zorgschool te willen zijn,

komen? Er waren meerdere scholen die dit

omdat we vinden, dat we iets extra’s kunnen

wilden onderzoeken. De ouders kozen om het

bieden. We bekijken ook elk kind en we zeggen

kind aan te melden op onze school. Wij hebben

ook dat een aanmelding niet altijd plaatsing is.

geprobeerd de onderwijsbehoeften goed in

Het lukt scholen soms niet, om wat voor oorzaak

kaart te brengen. Dit deden we onder andere

Drie routines
Ik deed goede ideeën op andere scholen op die
ik op mijn huidige school kon aandragen. Ideeën
die een verbetering voor de leerling betekenen.
Een voorbeeld daarvan is: de drie routines. Wij
werken op twee locaties en hadden enorm veel
regels. Die kon ik nooit onthouden. Eén van de
scholen die ik begeleid heb, werkte volgens drie
routines. 1) We zorgen goed voor onszelf, 2) We
zorgen goed voor anderen en 3) We zorgen goed
voor elkaar. Al die regels die er waren, kun je

dan ook passend onderwijs te bieden. Dat geldt
soms ook voor kinderen die bij ons op school
zitten; het lukt ons ook niet altijd. Dus zal er dan
een andere plek gezocht moeten worden, hetzij
op een andere reguliere basisschool, of op het
S(B)O. We hebben elkaar als scholen daarin hard
nodig in het belang van de kinderen. En: waarom
moeilijk doen als het samen kan?

wat mij betreft daar wel onder plaatsen. We zijn
op de kleine locatie gestart met deze routines

door het meisje een aantal keer te observeren
op het KDV waar ze zat; in gesprek te gaan met
ouders en met de persoonlijk begeleider van
het meisje, thuis. Uiteindelijk kwamen we na een
nauwkeurig proces tot de conclusie dat wij niet
konden bieden waar het kind behoefte aan heeft.
Uiteindelijk is ze naar het SO gegaan, wat voor
haar de beste plek bleek om onderwijs te krijgen.

principe. Door dit soort mooie dingen te delen

Gezamenlijk
verantwoordelijk

met andere scholen (binnen een stichting of het

Het uiteindelijke doel is dat we met elkaar

belang van het kind gedacht. Om haar op een

samenwerkingsverband), kan iets een olievlek

binnen het samenwerkingsverband passend

goede plek te krijgen, nabij thuis. En het is zo

worden.

onderwijs aan alle kinderen kunnen bieden.

waardevol dat je in dit soort settings, waar

Daar zijn we gezamenlijk verantwoordelijk

de ouders en de collega’s van alle scholen uit

voor. De kansen die ik daarin zie, liggen wat mij

een dorpskern deel van uitmaken kinderen

betreft voor het oprapen. Er zijn hele mooie

bespreekt. Daar liggen kansen. Dat we goed

voorbeelden. Er was een situatie van een meisje

uitzoeken en met elkaar kijken wat het kind

met een ontwikkelingsachterstand. De ouders

nodig heeft. Daarnaast leer je in zo’n setting

hadden bij SPOW aangeklopt. Zij wilden het kind

elkaar beter te snappen en je leert elkaar binnen

op een reguliere basisschool aanmelden. De

het samenwerkingsverband ook beter kennen.

schoolondersteuner had een dorpskernoverleg

Hierdoor worden drempels geslecht aan de

ingepland, waar het kind geïntroduceerd werd

voorkant, wat volgens mij het samenwerken

en de onderwijsbehoeften in kaart werden

in het belang van alle kinderen binnen het

gebracht. Dat was een open gesprek. Diverse

samenwerkingsverband vergemakkelijkt.

en inmiddels werken er 20 groepen volgens dit

Samenwerking
Ik vind dat er binnen het samenwerkingsverband
nog beter samengewerkt kan worden.
Het heet tenslotte niet voor niets een
samenwerkingsverband. Het perspectief op
school is er bijvoorbeeld op ingericht om
uitwisseling van leerlingen te vergemakkelijken,
doordat goed in kaart is gebracht wat elke
school kan en wil. Ik vraag me weleens af of er
altijd gehandeld wordt, conform datgene dat
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“Als we echt passend
onderwijs willen
bieden, dan is het
een goede zaak als er
een expertisecentrum
komt.”
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Settings
We hebben in deze situatie met elkaar in het

scholen gaven aan niet meteen nee te zeggen,
maar wel verder onderzoek te willen doen.
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Eerlijk

SENtrum

school. Daar zijn we het minste in onderlegd.

onderwijs. Dat vind ik in het kader van

Ik heb soms weleens de indruk gehad dat

Als we echt passend onderwijs willen

Sommige kinderen worden bestempeld als ‘lastig’.

samenwerking wel belangrijk: het is óns

kinderen soms om de verkeerde redenen

bieden, dan is het een goede zaak als er een

Ik vind dat lastige kinderen niet bestaan, maar

SENtrum. Niet alleen voor kinderen die extra

niet geplaatst zijn op een school. Soms zijn de

expertisecentrum komt. Een centrum met

een kind kan zich voor anderen lastig gedragen.

ondersteuningsbehoeften nodig hebben. Het

verhalen die over een kind bestaan snel in de

expertise waar kinderen, die vanwege gedrag,

En gedrag is een wisselwerking tussen kind en

SENtrum moet er voor iedere school kunnen

school en is er al snel een beeldvorming ontstaan,

langdurig ziekzijn of op leergebied een plek nodig

leerkracht. Soms kun je gedrag veranderen door

zijn.

waarbij eigenlijk geen moeite meer wordt gedaan

hebben. Een centrum waar je als leerkrachten

om goed te doorgronden/begrijpen wat een

op de reguliere basisschool ook gebruik van kunt

kind nodig heeft en er snel gezegd wordt dat

maken. Vanuit het SENtrum kan expertise naar

het niet gaat lukken. In mijn ogen is ieder kind

de reguliere basisscholen gehaald worden. Dit,

al OK en hebben we de verantwoordelijkheid

zodat leerlingen wellicht gewoon op een reguliere

om als professionals in het belang van het

basisschool onderwijs kunnen volgen. Het

kind te onderzoeken wat het kind met al zijn/

SENtrum kan benut worden om als leerkracht/

haar ‘eigen’aardigheden van ons vraagt en ons

IB’er/directeur advies in te winnen. En mocht

vervolgens als school de vraag te stellen,: Willen

voor een bepaalde leerling extra ondersteuning

en/of kunnen we dit bieden? Ieder kind heeft het

in het basisonderwijs niet lukken, dan is een plek

recht om te worden aangemeld op een school.

op zo’n school een goed idee. Wat ik merkte

Daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk

toen ik een aantal jaren geleden de SOP’s

voor. En natuurlijk, misschien kom je erachter

afnam op scholen, is dat er een grote vraag is

dat het niet gaat lukken op jouw school. Je moet

op de reguliere basisscholen naar het domein

altijd eerlijk zijn tegenover jezelf, de collega’s, de

gedrag. Daar liggen vanuit de basisschool vaak

ouders en het kind. Ik vond dat ook echt niet

hulpvragen. Wanneer die vragen d.m.v. een

makkelijk om te zeggen dat we het meisje toch

expertisecentrum beantwoord kunnen worden,

niet bij ons op school konden plaatsen. We wilden

juich ik dat alleen maar toe.

heel graag, maar konden haar niet bieden wat zij
nodig had. Dus moesten we helaas nee zeggen.
Willen en kunnen zijn twee verschillende dingen!
Ik vind die situatie echt een mooi voorbeeld,
waarin we ook samenwerkend de tijd hierin
hebben gestoken om te kijken wat de beste plek
is voor het kind. Die tijd en aandacht is elk kind
waard!

kunnen, om daarmee om te leren gaan.

Tot slot denk ik dat het SENtrum een mooie

Als het gaat over SENtrum, zie ik dat als een

meer een gezicht te geven. Nu hoor ik

centrum met meerdere functies:

van collega’s en ouders om mij heen dat

1.

Zoals eerder gezegd als een

het samenwerkingsverband een ‘ver van

expertisecentrum voor me.

mijn bed show’ is. Er heerst niet echt een

Een school voor kinderen met extra

samenwerkingsverbandgevoel. Als het SENtrum

ondersteuningsbehoeften. Ik zie klaslokalen.

er komt, dan zou algemeen bekend moeten zijn:

Ik zie ook dat collega’s van het basisonderwijs

“Daar moet je zijn voor allerlei soorten vragen”.

meelopen in klassen en in gesprek zijn

Zo’n fysieke plek voor het samenwerkingsverband

met mensen die daar werken. Misschien

mis ik wel. Ik denk dat ik als ouder ook heel blij

ook mensen die observeren en kijken of

zou worden als ik weet dat leerkrachten ook

leerlingen teruggeplaatst kunnen worden.

terechtkunnen op een plek, waar ze voor hun

Een plek waarin je gedegen onderzoek kan

kind extra ondersteuning kunnen halen.

2.

3.

Wellicht is er een mediatheek, of een ruimte

Binnen het SWV zijn er al voorzieningen als

reguliere onderwijs gebruik van kunnen

onderwijsbehoeften waar docenten uit het

SBO en een cluster 3 en 4 school. Ik denk dat
resulteren in een nog breder aanbod voor de
kinderen (met extra onderwijsbehoeften) binnen

Zoals ik al eerder zei, Ik heb de indruk dat de
hulpvraag op basisscholen grotendeels ligt bij
gedrag. Althans, dat is mijn ervaring op mijn

plek kan zijn om het samenwerkingsverband

doen voor terugplaatsing.
met materialen voor kinderen met speciale

een intensievere samenwerking hiertussen kan

Samenwerkingsverbandgevoel

Ik zie

Gedrag

doordat er met elkaar expertise wordt gedeeld.
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fijn zijn om bij zo’n expertisecentrum terecht te

4.

het samenwerkingsverband. Voor kinderen,
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je als leraar anders op te stellen. Dan zou het

maken.
5.

Ik zie een plek voor me waar wellicht
scholing kan plaatsvinden voor leerkrachten.
Dat je trainingen kunt krijgen, of dat er
bijeenkomsten zijn over kinderen met bijv.
autisme. Er is kennis te halen, hulp te halen
en extra ondersteuning. Alles in het belang
van de kinderen. Ook voor het reguliere
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Als vertegenwoordiger van de Stichting RESPONZ
spreek ik namens ons bestuur. Ik werk veel
samen met de samenwerkingsverbanden
vanwege onze scholen en vanwege de ambulante
begeleiding. Van deze afdeling ben ik de manager.

Aart Blok

(vertegenwoordiger
Stichting RESPONZ)

Uitdaging
Vanaf de lagere school had ik duidelijk wat ik
wilde gaan doen. Ik wilde óf architect worden, óf
het onderwijs in. Mijn vader was bouwkundige
en mijn moeder was onderwijzeres. Dus het zat
in de familie. Het werd uiteindelijk onderwijs en
architect doe ik als hobby. Mijn drive zit in het
overbrengen van kennis en het omgaan met
kinderen. Ik ben altijd werkzaam geweest in het
speciaal onderwijs. Bij mijn laatste stageschool
kon ik aan het werk. Dit was een school voor

“Het is niet zo belangrijk
hoe je het organiseert,
maar dat je ervoor zorgt
dat het netwerk bij
elkaar komt.”

kinderen die moeilijk konden leren. Ik zag het
als een uitdaging om die leerlingen toch iets te
leren. Het is een overwinning als kinderen die
speciaal onderwijs nodig hebben toch iets leren
en iets onder de knie krijgen. Dat geeft vele malen
meer voldoening voor mij dan in het reguliere
onderwijs.

Over eerdere pogingen
Iets gezamenlijks
Er zijn eerdere pogingen geweest om iets
gezamenlijks op te zetten in het Westland.
In een van die pogingen, twee jaar geleden,
zat ik als afgevaardigde van RESPONZ aan
tafel. Die pogingen resulteerden niet in een
passend resultaat. Dat heeft ook te maken met
de ontwikkeling rondom passend onderwijs.

Pioniersfase

Daarvoor waren er ook al ideeën geweest om

Toentertijd had je bijna niks voor die doelgroep

Westland te kunnen opvangen. Die wens is er

in het regulier onderwijs, dus wij moesten heel
creatief denken. Hoe kan ik dit kind nu toch zo ver
krijgen dat hij/zij het begrijpt en toch dat stapje
maakt. Wij knipten en plakten letterlijk van alles in

kinderen die in het Westland wonen ook in het
al heel lang. Omdat er geen dekkend netwerk is
voor alle leerlingen gaan er leerlingen naar Den
Haag en Delft en Rotterdam.

elkaar. Om voor ieder kind iets te maken waar hij
of zij iets aan had. Dat was echt een pioniersfase
Door: Koen en Derk

van het speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke drive
Ik denk dat er niet zo’n groot verschil is tussen
de eerdere pogingen en nu. De gedachten
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zijn volgens mij hetzelfde. Ik denk dat er een

drie de scholen is SO en VSO. In Delft en Den

gemeenschappelijke drive is. Kunnen we iets

Haag is het VSO alleen voor de meervoudig

opzetten waar alle kinderen in het Westland

beperkten. Leerlingen met een lichamelijke

profijt van hebben? Dat is een prachtig doel.

beperking of langdurige ziekte gaan dan naar Den

Vervolgens moeten we kijken van wat betekent

Haag of naar Rotterdam. Wij zitten in meerdere

dat dan? Wat willen we precies? Hoe ver willen

samenwerkingsverbanden, zo’n achttien. Dat

(en kunnen) we gaan? Wat levert het ons, als

maakt het lastig voor onze stichting. Maar in elk

Westland, op? Wat levert het kinderen en ouders

samenwerkingsverband waaruit we leerlingen

op? Er zijn een paar uitgangspunten die hetzelfde

hebben of waaraan we ambulante begeleiding

zijn geweest:

bieden proberen we te participeren.

1.
2.
3.

bieden

Succesverhaal

Een dekkend netwerk: zorgen dat kinderen in

De stroom leerlingen die naar onze scholen

de regio opgevangen kunnen worden.

komt, getuigt van een goede samenwerking. We

Inclusief onderwijs: het ideaal dat we voor

hebben altijd leerlingen uit het Westland binnen

ogen hebben.

onze scholen gehad en nog steeds. Rond de
twintig leerlingen. Wij bieden hiermee een plek

Responz
Ik kan het beste praten vanuit onze eigen
stichting, RESPONZ (Regionaal Speciaal Onderwijs
met Zorg). Dat is een stichting met een aantal
scholen en ambulante dienstverlening. We
hebben drie scholen voor speciaal onderwijs: in
Delft, in Den Haag, en in Zoetermeer. De school
in Delft is voor kinderen met een lichamelijke
beperking, meervoudige beperking en voor
langdurige zieken. De school in Den Haag is voor
leerlingen met een meervoudige beperking. De
school in Zoetermeer is voor leerlingen met
een zeer moeilijk lerend profiel (ZML). Op alle

Ondersteuning als het nodig is
Ik vind van belang dat de school waar de
leerling zit de hulp en ondersteuning krijgt die
op dat moment nodig is. Niet alle leerlingen
met een beperking of langdurige ziekte hebben
ondersteuning nodig. Als het nodig is, dan
brengen wij de expertise in met onze ambulant
begeleiders of andere experts, zoals het

Afstand: zo kind-nabij mogelijk onderwijs

Voorbeelden van
succesvolle vormen van
samenwerking

Succeselementen voor
samenwerking

voor leerlingen die het niet redden in de reguliere
onderwijs. Dat geldt met name voor kinderen
met een meervoudige beperking. Voor leerlingen
met een enkelvoudige beperking of langdurige

Steunpunt Autisme. Daar kom je achter op het
moment dat de school om hulp roept. Voorheen
kwamen ouders bij ons een rugzakje aanvragen.
Dat gaat nu via de school. En dat vind ik goed,
want de eerste zet is aan de school. Ouders
moeten in gesprek met de leerkracht en de IB’er.
Samen kijken hoe we het kunnen verbeteren.
En als er dan expertise nodig is, dan zijn wij er.
Uiteraard hebben we ook collega’s uit cluster
1,2,3 en 4. De expertise is er.

“Ik denk dat je het idee
moet loslaten dat je
alle leerlingen in een
bepaald gebouw bij
elkaar wilt zetten.”

ziekte hebben we de ambulante begeleiding. Dat
doen we al dertig jaar. De vroegere rugzak (vanaf
2003) bewijst ook, denkend aan inclusief, dat het
kan. Alle leerlingen met een rugzakje en met een
arrangement of een stuk ondersteuning vanuit
ambulante begeleiding, zijn allemaal leerlingen
die met een beperking of langdurig ziekte in
het reguliere onderwijs zitten. Dat vind ik een
succesverhaal, omdat die leerlingen niet naar
het speciaal onderwijs hoeven en thuis-nabij
onderwijs krijgen.

Preventieve ambulante begeleiding
Vroeger hadden we de preventieve ambulante
begeleiding. Die is tussen wal en schip gevallen
in de overgang van de rugzak naar passend
onderwijs. Dat was een mooie manier waardoor
de scholen makkelijk contact op konden nemen.
Waardoor we tips konden geven en de scholen
daar direct mee verder konden. Ik ben ook een
voorstander om het zo licht mogelijk op te tuigen
en om zo snel als mogelijk weer terug te trekken.
Het is een valkuil dat je een hele bureaucratische
manier opzet om aan expertise te komen. En
bureaucratie is bovendien niet iets waar leraren
op zitten te wachten. Die willen geen documenten
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invullen en lange termijnen wachten. Wij werkten

expertise beschikbaar stellen en de scholen daar

van de school dat ze daar kennis over hebben.

graag zo licht mogelijk en hielpen scholen en

rechtstreeks aan kunnen kloppen. Alle modellen

Die hoeven ze niet te hebben, want daar krijg

ouders met de papierwinkel.

hebben voor- en nadelen.

je als leraar bijna nooit mee te maken. Je hebt
anderen nodig die kunnen vertellen wat er in zo’n
situatie nodig is. Dan voorkom je dat het misgaat.

Schakel

Expertise bundelen (1)

Ik ben ervoor dat je expertise bundelt, en ervoor

Er is ook nu een bepaalde systematiek bedacht

Ik denk dat het belangrijk is om de expertise te

zorgt dat mensen weten waar je expertise kunt

om expertise in te zetten, maar die is niet altijd

bundelen en het netwerk te versterken. Als je

halen. Dat werkt. Er zijn leerlingen hier op school

efficiënt. Het zou efficiënt kunnen zijn om iemand

het over SENtrum hebt, dan roept het al iets op

waarvan ik het jammer vind dat die niet in het

te laten invliegen op het moment dat diegene

van ‘centreren’ en ‘samenbrengen’. Het bundelen

reguliere onderwijs zijn gebleven. En tegelijk moet

nodig is, zodat je gebruik kunt maken van zijn of

van expertise zie ik niet in de vorm van een

je niet de illusie hebben dat je alle leerlingen kunt

haar expertise.

kantoor waar iedereen bij elkaar zit. Maar wel dat

opvangen in het reguliere onderwijs. “Regulier als

In het Westland bijvoorbeeld komt de

je mensen met elkaar in contact kunt brengen,

het kan en speciaal als het moet!”

school eerst terecht bij de adviseur van het

zodat mensen van elkaar weten waar ze moeten

samenwerkingsverband. Niet direct bij ons.

zijn. Zodat je zo snel mogelijk terecht kunt bij de

Daar zit dus een schakel tussen. Dat is de

juiste expertise. Dit ook zodat scholen niet allerlei

Netwerk

beheerbaarheid denk ik. Die schakel moet de

bureaucratische wegen hoeven te bewandelen,

Ik zou, als ik het puur over het Westland heb,

snelheid van de hulp niet in de weg staan. Ik

maar dat scholen makkelijk toegang hebben tot

willen zorgen dat alle expertise beschikbaar, is.

zeg niet dat het zo is, want dat moeten we in de

expertise. Op die manier kunnen we de expertise

Ook in de scholen. Weet waar je terecht kunt.

praktijk aan de scholen vragen. Maar zo zou het

mobiliseren. Dit, zodat een leerkracht en leerling

Doe dat voor langere tijd. Het hapsnapwerken

kunnen werken.

niet hoeven doormodderen, met als gevolg dat

is funest. Kijk maar naar de rugzak. Die

een leerling onnodig alsnog naar het speciaal

werd na 10 jaar al afgeschaft. Zorg ervoor

onderwijs moet. Dat zou jammer zijn.

dat je alles beschikbaar hebt, binnen het

Over SENtrum
Expertisemodel vs Scholenmodel
In de regio zijn voorbeelden van het
expertisemodel en van het scholenmodel.
Bij het eerste zijn medewerkers vanuit
verschillende expertise in dienst van het
samenwerkingsverband (of gedetacheerd) en
leveren zo de expertise voor de scholen.
In het tweede voorbeeld, het scholenmodel,
gaat het meeste geld rechtstreeks naar de
besturen (scholen) en kunnen die zelf min of
meer beslissen hoe zij aan expertise komen. Er
zijn ook tussenvormen waarbij de SO-partners
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Tot slot
Open samenwerking
De goede wil is nodig van alle betrokkenen om
zoiets op te zetten. Het hoeft niet ingewikkeld
te zijn of veel geld te kosten. Het moet
georganiseerd worden. Mensen moeten bij elkaar
gebracht worden. Dat moet worden gefaciliteerd.
Het belang van de leerling moet voorop staan.
Die moet zo snel, zo kort en zo goed mogelijk
geholpen worden. De leerkracht moet zich ook
gesteund voelen. En er moet niet te veel worden
opgetuigd. Hou het licht. En voor langere tijd.
Ik denk dat je het idee moet loslaten dat je alle

samenwerkingsverband, zodat je in een vroeg
stadium erbij bent. Dat scholen niet hoeven aan
Expertise bundelen (2)

te modderen. Dat ouders zich gesteund voelen.

Als je zo snel mogelijk, (onder andere) preventief,

Dat je van elkaar leert. Ook dat is een belangrijke.

erbij bent, dan moet er al iemand met expertise

Een spierziekte bijvoorbeeld is ingewikkeld en

aan tafel zitten om met de school te kijken:

er is specifieke expertise vereist voor de leerling

Wat heb je nodig? Wat kunnen we inzetten? En

en de school. Maar omtrent gedrag kan veel van

wat kunnen we doen om de leerling het beste

elkaar geleerd worden. Zorg ervoor dat je met

te ondersteunen? Vanuit de praktijk horen we

elkaar blijft ontwikkelen, zodat je als school steeds

dat dit niet altijd gebeurt. Scholen hebben vaak

meer zelf kunt, maar ook durft te erkennen dat

de indruk dat ze het nu zelf moeten doen en

je sommige dingen niet zelf kunt. Dat zou wat

gaan zelf aan de slag. Vaak moeten ouders dan

mij betreft ideaal zijn. Dat zou in welke vorm dan

bijspringen en die hebben vaak al heel veel

ook bij elkaar kunnen komen in SENtrum. Ik denk

aan hun hoofd. Stel er komt een kind met een

niet direct aan een gebouw. Maar eerder aan een

spierziekte op school. Dan kun je niet verwachten

netwerk.

leerlingen in een bepaald gebouw bij elkaar wilt
zetten. Dat was volgens mij het uitgangspunt in
vorige pogingen. Dat er een gebouw zou komen
voor kinderen die het even niet redden. Dat kan
voor een aantal leerlingen wel, maar niet voor
alle leerlingen. Voor kinderen die blind zijn, of
epilepsie hebben. Dat kun je niet voor iedereen
realiseren. Dat zou mooi zijn, maar daar hangt
een prijskaartje aan. Daar moet je dan écht voor
kiezen als je dat wilt. Dat kan voor sommige
kinderen ook juist funest zijn in zo’n gebouw
terecht te komen. Dus ik zou daar open over
denken. Als je een open samenwerking met
elkaar aangaat, dan is dat een hele winst.
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Wie ben je?

ik werd gepest omdat ik een soort van beperking

Een meisje van 10 jaar oud. Een leerling van de

beetje. Het lijkt een beetje op ADHD, maar dat

Herman Broerenschool

heb. Ik heb geen erge beperking maar wel een
heb ik niet. Maar ik ben wel druk en ik praat de
hele dag. Andere kinderen wisten dat ik anders

Wat voor school zit je?

was, maar daarom deden ze ook onaardig tegen
mij.

Herman Broerenschool in Naaldwijk (NB: school
voor ZMLK).

Eigenlijk vind ik dat iedereen recht heeft op een
eigen school. Het is jammer dat dat zoveel geld

Heb je hier altijd op school
gezeten?

(leerling)

Nee, niet altijd. Ik was eerst op een basisschool.
Maar daar zit ik nu niet meer, gewoon omdat ze
zeggen dat ik superdruk ben. En daar ben ik het
helemaal mee eens.

kost om iedereen een eigen school te geven dat
snap ik ook wel.

Weet je wat voor school dit
is?
Dit is de Herman Broerenschool. Het is eigenlijk
een speciale school voor kinderen met een

“Ik vind het zo fijn dat
het op deze school

niet uitmaakt
dat ik anders

ben, want iedereen is
anders.”

Daarna zat ik op een andere basisschool. Kijk nu

handicap. Maar die heb ik niet. Maar ze hebben

zit ik daar niet meer omdat ik het gewoon moeilijk

mij hier gewoon neergezet. Ik vind het hier heel

vond. Er was daar een juf die zei dat ik gewoon

leuk op school. Wij doen allemaal leuke dingen

weg moet. Toen heb ik aan de directeur gevraagd

en dat is voor mij prima. Leuke dingen zijn dat we

waarom ik weg moest. De directeur zei dat ik

veel leren door bezig te zijn. Veel beter dan alleen

lief was. Maar toch moest ik weg en toen ging ik

maar op mijn plek zitten en luisteren, want dat

naar deze school. Op die andere school vond ik

kan ik niet zo goed. Het voelt alsof ik vrij ben en

alles eigenlijk heel moeilijk. Erover praten vind ik

toch leren we. Ik leer hier rekenen, taal, schrijven,

eigenlijk ook hartstikke moeilijk. Ik denk dat ik er

techniek, koken (in een echte keuken) en naar

liever niet over praat.

buiten gaan. Buiten ga ik graag voetballen met
de jongens. En dat is ook wel eens moeilijk, want

Ik vond het echt niet leuk dat ik een paar keer

ja… …eigenlijk ben ik niet zo goed in spelletjes met

van school moest wisselen. Maar als ik eraan

anderen. En buiten is soms ook wel lastig want

terug denk vind ik deze school het beste omdat

dan is het koud en dan blijf ik liever binnen. Maar

ik hier kan blijven tot 20 jaar. Ik vond dat wisselen

ja, zo heeft iedereen wel wat.

echt niet leuk. Ik was boos dat alles bij mij moest
gebeuren. Ik moest wisselen omdat ik heel

Door: Anne
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Wat vind je fijn aan deze
school?

droomschool is het zo leuk dat ik heel goed zal

…Als ik de baas ben wordt er niet gepest. Pesten

luisteren naar de juf en de meester. En er is een

is toevallig echt niet leuk hoor.

Ik vind het fijn dat er heel veel juffen en meesters

snoezelruimte. En ik wil dan in die snoezelruimte

…Als ik de baas ben is er een superglijbaan op het

mee om andere kinderen te helpen. Vooral

schoolplein.

kinderen met een beperking. En ik vind snoezelen

…Als ik de baas ben gaan we heel vaak uitstapjes

denk ik zelf ook wel leuk. Gewoon een beetje

maken. Uitstapje naar de kinderboerderij om

relaxen tussendoor.

daar alles te leren over dieren. En uitstapjes naar

zijn die er voor me zijn. En er zijn time-timers dat
was op mijn andere school niet. Maar nu weet ik
precies wanneer iets begint en is afgelopen. Ik
vind het heel fijn om precies te weten wanneer er
iets is. Ik kan goed tijden onthouden. Eigenlijk kan
ik ook goed klokkijken.
En er zijn grote kinderen op deze school die zijn
vriendelijk voor me. Ik vind het zo fijn dat het op
deze school niet uitmaakt dat ik anders ben, want
iedereen is anders. Als ik gepest word, kan ik
denken: ‘doe ff normaal, we zijn allemaal anders’.
Op de andere school werd ik ongelukkig omdat
andere kinderen niet anders zijn. In ieder geval
niet zo anders als ik.

Kun je vertellen hoe jouw
droomschool eruit ziet?
Mijn droomschool zit vol met heel veel klassen.
In deze klassen zitten speciale kinderen én
gewone kinderen. Maar de gewone kinderen
pesten op deze school niet omdat ze weten dat
iedereen anders is. Mijn droomschool heeft de
kleuren rood wit en blauw. Op die school leer

huizen van oude mensen, maar dan moeten we
Het schoolplein is echt supergaaf met heel veel

wel eerst koekjes voor ze bakken. En misschien

schommels. En er is een groot voetbalveld en

mag mijn klas dan ook eens bij mij thuis op visite

een basketbalveld. En er is heel veel speelgoed

komen.

in een grote schuur. En wat ik echt graag zou

…Als ik de baas was zouden we ’s morgens in de

willen is een echt huis op het schoolplein. En in

klas leren en ’s middags of vrij zijn of uitstapjes

dat huis leer je heel veel dingen, zoals opruimen,

maken die heel leerzaam zijn.

afwassen, koken, douchen, voor kinderen zorgen.

… Als ik de baas was zou ik harde ballen op het

En ook soms om zelfstandig huiswerk te maken

schoolplein afschaffen want die doen zeer als ze

en om mensen uit te nodigen en voor hen te

tegen je aankomen.

zorgen. Want dan leer ik belangrijke dingen voor

… Als ik de baas was zou ik gordijnen afschaffen

de toekomst.

want daardoor kun je niet naar buiten kijken en ik
wil graag alles zien.

Ook zou ik het heel leuk vinden als er typles komt
op mijn droomschool. En dan met typles wil ik
Nederlands leren. Lezen leer ik door voor te lezen
aan heel veel kinderen met een handicap. Ik lees
thuis ook graag. Soms is lezen moeilijk. Maar als ik
kan voorlezen en anderen er blij van worden ga ik
wel lekker doorzetten natuurlijk.

willen leren. En Duits lijkt me ook wel leuk. Er zijn

Stel je eens voor dat jij de
baas bent…

op die droomschool lieve en aardige meesters

…Als ik de baas ben ga ik heel veel rekenen leren

ik heel veel Engels. En ik zou ook graag Frans

en juffen waar ik alles mag doen, want ik houd
niet van strenge juffen. In mijn droomschool is
ook een zwembad in de school. En dan gaan we
twee keer in de week een paar uur zwemmen.
Op mijn droomschool leer ik manieren, ik zeg
goedemorgen en geef netjes een hand. Op mijn
214

“Erover praten vind ik
eigenlijk ook hartstikke
moeilijk. Ik denk dat ik
er liever niet over praat.
Ik vond het echt niet
leuk dat ik een paar
keer van school moest
wisselen. Maar als ik
eraan terug denk vind
ik deze school het beste
omdat ik hier kan
blijven tot 20 jaar.”
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want dat is heel belangrijk. En daarbij natuurlijk
klokkijken. En als ik het goed kan, dan ga ik het
aan anderen leren.
…Als ik de baas ben doet iedereen lief tegen
elkaar. Gewoon omdat het fijn is als iedereen lief
tegen elkaar is.
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