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Na een jaar in de Meierij val ik nog elke dag van de ene positieve 
verbazing in de andere. De Meierij kenmerkt zich voor mij in 
twee uitdrukkingen: ‘de schouders eronder’ en ‘vele handen 
maken licht werk’. Niet eeuwig discussiëren, maar gewoon doen. 
We benutten de deskundigheid van duizenden professionals in 
de scholen, besturen en gemeenten. Samen werken we toe naar 
inclusiever onderwijs en een inclusievere samenleving. 

Inspiratie uit de dagelijkse 
praktijk
Niet voor niets zijn we een van de 
landelijke inspiratieregio’s. Daarom 
delen we graag hoe we in onze 
regio krachten bundelen. In dit 
magazine lees je inspirerende 
verhalen uit de dagelijkse praktijk. 
Aan het woord komen leerlingen, 
leerkrachten, intern begeleiders, 
schooldirecteuren, medewerkers 
van ons samenwerkingsverband, 
partners en andere professionals. 
Zij vertellen hoe ze, elk op hun eigen 

wijze, toewerken naar het realiseren 
van inclusief onderwijs. Dat klinkt 
groots, maar begint met kleine 
stappen. De kern zit ‘m in de juiste 
mindset, samenwerken, kansen 
zien en kansen grijpen.

We hopen dat je veel inspiratie 
haalt uit de prachtige verhalen in dit 
magazine. Veel leesplezier gewenst!

Guillermo Holman
Directeur-bestuurder SWV PO 
de Meierij

PS. We blijven mooie praktijk-
voorbeelden ophalen. Wil je er 
geen missen? Volg ons dan via
LinkedIn of onze website!

VOORWOORD

Gewoon 
doen!
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“Nieuwaal is een klein dorp en dit 
is een kleine school. Christine en 
haar team hebben mij blij verrast 
met hun mindset ten aanzien van 
inclusief onderwijs. Wij willen als 
samenwerkingsverband meer en 
meer gaan werken richting inclusief 
onderwijs. Wat mij betreft valt en 
staat dat met de juiste mindset en 
Christine is hier een heel mooi 
voorbeeld van.” Het is Mary-Ann 
van Hoof die direct met de deur 
in huis valt en uitlegt waarom ze 
wil dat mensen het verhaal van 
de Regenboog lezen. 
Als ondersteuningsmanager 
Noord bij samenwerkingsverband 
PO de Meierij is ze betrokken 
bij 26 scholen, waaronder de 
Regenboog.

Een mooi compliment
Met de positieve woorden van 
Mary-Ann start de maandagochtend 
goed voor Christine van der Stelt. 
Ze is locatieleider en intern bege-
leider van christelijke basisschool 
de Regenboog en weet goed te ver-
tellen wat aan de basis ligt van die 
mindset. “We hebben 77 leerlingen 
en ik vind het belangrijk dat ieder 
kind er mag zijn. En verschil mag 
er zijn. Ouders melden hun kind bij 
ons aan en wij mogen het beste aan 
het kind geven, het beste wat we 
kunnen. Ik werk hier nu vier jaar en 
kan goed mijn eigen ideeën kwijt. 
Vanaf het begin heb ik veel contact 
met Mary-Ann en Anita.”

Buiten klettert de regen tegen de ramen en dwarrelen de herfst-
bladeren door de lucht. Binnen lachen de jongste leerlingen terwijl 
ze samen liedjes zingen en werken de oudere kinderen aan hun 
schoolwerk. Het is rustig en gemoedelijk in de kleine dorpsschool in 
Nieuwaal. Aan tafel zitten Christine, Anita en Mary-Ann om meer te 
vertellen over christelijke basisschool de Regenboog.

Anita Blatter komt als trajectonder-
steuner en gedragsspecialist al 
jaren op de Regenboog. “Ik voel me 
altijd heel welkom op deze school. 
Het is echt een open school, waar de 
leerkrachten vragen stellen. De ene 
keer willen ze advies en de andere 
keer vragen ze om even mee te 
denken en mee te sparren. Je hebt 
niet overal meteen een oplossing 
voor dus moet je soms tijd nemen 
om na te denken of anderen in te 
schakelen.” Christine vult aan dat 
de relatie met ouders daarin ook 
belangrijk is. “De driehoek ouders, 
kind en school is voor alle kinderen 
van belang. Ik vind het mooi dat de 
lijnen op een kleine school kort zijn, 
ook met ouders. Dat zorgt ervoor 
dat je veel kunt betekenen voor 
leerlingen, maar daarvoor heb je 
dus wel leerkrachten én ouders 

nodig.” Anita knikt. “Het team van de 
Regenboog heeft altijd een positieve 
houding richting ouders. Ze bekijken 
samen met hen wat de volgende 
stap moet zijn om verder te komen.”

Het voordeel van een 
hecht team
Christine bespreekt veel met het 
team. “We delen heel veel met elkaar. 
Over het onderwijs, de vakken die 
we geven en methoden die we 
gebruiken, maar ook over leerlingen. 
Als er bijvoorbeeld een aanmelding 
komt van een leerling waar iets 
bijzonders mee is, dan deel ik dat 
eerst in het team. Kunnen wij dit 
kind een goede plek geven bij ons 
op school? Soms weet ik zelf het 
antwoord al, omdat ik weet dat we 
het kunnen. Toch wil ik dan de be-
trokkenheid van de collega’s zien.”

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuningTHEMA 1
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De Regenboog  
heeft een 
warm hart



Mary-Ann wijst op het voordeel van 
een kleine school. “Iedereen kent 
elkaar. Het is natuurlijk een enorme 
meerwaarde dat alle teamleden 
zich verantwoordelijk voelen voor 
alle leerlingen van de school.” Ook 
Anita ziet dit in de praktijk terug. 
“Teamleden weten van elkaar waar-
aan een leerling werkt. Eén leerling 
moest bijvoorbeeld leren contact 
te maken met andere kinderen. Dit 
weten alle leerkrachten en tijdens 
het buitenspelen in de pauze, letten 
ze er allemaal op. Ze zien daardoor 
ook de groei bij een kind dat niet in 
de eigen groep zit.”

Christine vertelt dat het soms best 
zoeken is. “We kunnen ook niet elke 
oplossing zomaar uit onze mouw 
schudden. Maar door open te staan 
voor alle kinderen, komen we een 
heel eind. En ik heb veel aan het 
contact met het samenwerkingsver-
band. Bij Anita en Mary-Ann kan ik 
altijd met mijn vragen terecht. We 
hebben op dit moment leerlingen 
met uiteenlopende problematieken 

op school. Dit betekent dat we best 
een aantal leerlingen hebben die 
begeleiding krijgen van externen. 
Bijvoorbeeld van Visio voor een leer-
ling die moeite heeft met zien en 
van Kentalis voor een leerling met 
een taalontwikkelingsstoornis. We 
hebben een bijzondere samenwer-
king met de Mytylschool voor een 
kind uit het dorp. Die leerling volgt 
daar onderwijs en komt één dag in 
de week bij ons op school. Hierdoor 
heeft deze leerling toch sociale 
contacten en een plekje in het eigen 
dorp. Het is mooi dat we daar als 
school iets in kunnen betekenen.”

Gelijke kansen
Mary-Ann vraagt Christine hoe zij dit 
met haar team kan realiseren. “Wat 
maakt dat jullie dit kunnen? Wat be-
tekent dit voor het pedagogisch en 
didactisch handelen?” Christine is 
even stil en komt dan met een kort 
antwoord. “Een warm hart. Dat is 
het. En we bieden veel structuur en 
duidelijkheid.” Ook nu merkt Anita 
op dat ze dit in de praktijk terugziet. 

“Alle mensen die bij de ontwikkeling 
van een leerling betrokken zijn, 
zitten regelmatig samen om de 
tafel. Om de neuzen dezelfde kant 
op te krijgen en dezelfde doelen te 
stellen. Om alle leerlingen gelijke 
kansen te geven, moet je ze ongelijk 
behandelen. Dat gebeurt hier. 
Als een leerling het nodig heeft om 
een rondje te lopen, dan kan en 
mag dat. Binnen de structuur, die 
duidelijk aanwezig is, is er ruimte 
om dingen anders te doen.”   

De Meierij: 
samen sterk voor meer inclusie!
Ieder kind doet ertoe, hoort erbij en mag meedoen. We willen dat kinderen 
naar school gaan, spelen en anderen ontmoeten in de omgeving waarin ze 
opgroeien. Het ondersteuningsplan 2022-2026 van SWV PO de Meierij heeft 
niet voor niets de titel ‘Samen sterk voor meer inclusie!’. We gaan - samen met 
de gemeenten binnen de Meierij - voor een meer inclusieve samenleving. 

Thema’s 
doorontwikkeling
route naar
inclusief onderwijs

Binnen samenwerkingsverband 
PO de Meierij staan vier thema’s 
centraal. Al deze thema’s hebben 
als doel het realiseren van inclusief 
onderwijs. Dit zijn ze: 

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, 
ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs

We zetten steeds vaker in op ondersteuning binnen de groep, van leerkracht 
en team, om zo de basis- en extra ondersteuning te verstevigen. Daarbij 
dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kinderen binnen een 
wijk of dorp. Transparantie, flexibiliteit, vertrouwen én het betrekken van 
ouders zijn hiervoor randvoorwaarden.

Specialistische voorzieningen/netwerken om te komen tot 
inclusief onderwijs

We verbinden regulier en speciaal onderwijs door intensievere samen-
werking en het uitwisselen van expertise. Hierin zijn verschillende vormen 
mogelijk, die we samen ontdekken. Kinderen kunnen, ongeacht hun 
ondersteuningsbehoefte, in hun eigen dorp of wijk naar school.

Professionalisering van professionals om te komen tot  
inclusief onderwijs

Investeren in formeel en informeel leren en in een collectief professionali-
seringsaanbod is een wisselwerking tussen de professionals in en rondom 
de scholen en van het samenwerkingsverband. We sluiten hierbij aan bij 
thema’s en onderwerpen uit de praktijk. Zo werken we aan het versterken 
van vaardigheden en het werken vanuit een inclusieve mindset.

Samenwerkingsverband als netwerkorganisatie om te komen tot 
inclusief onderwijs: partners voor inclusie

We geven onderwijs en zorg samen vorm, door nauwe (fysieke) samen-
werking met (onderwijs)partners, jeugdhulp, voorschoolse voorzieningen 
en voortgezet onderwijs. Zo zorgen we voor vroegsignalering, preventie en 
een doorgaande ontwikkelingslijn.

THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

THEMA 4

Meer weten? 
Wil je meer weten over ons 
samenwerkingsverband, het 
ondersteuningsplan en hoe 
we elke dag stappen zetten 
naar inclusief onderwijs? Kijk 
dan op www.demeierij-po.nl 
of volg ons via LinkedIn.
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Transactionele 
Analyse: 
ik ben OK, 
jij bent OK

Frank Willems is ondersteunings-
manager Midden bij samen-
werkingsverband PO de Meierij en 
zet zich samen met zijn team in voor 
een inclusieve mindset op scholen. 
“Ons doel is elke dag beter worden. 
We maken als samenwerkings-
verband een kanteling. Wat blijft, is 
dat we van toegevoegde waarde zijn 
voor scholen. Vragen die wij krijgen 
zijn bijna altijd geformuleerd op 
het niveau van het kind. 
Voorheen werkten wij ook vooral 
op kindniveau en keken we naar de 
onderwijsondersteuningsbehoefte 
van het kind. Dat verandert. 
Meer en meer richten wij ons op 
dat wat de leerkracht nodig heeft.” 

Soepeler traject
Nienke Beerens werkt als orthope-
dagoog in het team van Frank en 
ziet de kanteling die ze doormaken 
terug in de dagelijkse praktijk. 
“Op scholen en in de manier waarop 
ik samenwerk met scholen verloopt 
de kanteling organisch. Ik vind dat 
het de samenwerking gelijkwaardi-
ger maakt. Ik ga nu eerst in gesprek 
met de leerkracht als ik een casus 
krijg toegewezen. Zo ontstaat er 
meer ruimte voor de leerkracht en 
gaan we sámen het proces in. 
Voorheen ging ik het kind direct 
observeren in de klas om vervol-
gens te vertellen hoe de leerkracht 
het aan moest pakken. Doordat 
we nu eerst stilstaan bij hoe we er 
allebei bij zitten en wederzijdse 
verwachtingen uitspreken, kunnen 

Transactionele Analyse (TA): een onderwerp dat voor Adri 
gesneden koek is. Hij schrijft er regelmatig over en geeft trainingen. 
Nienke en Frank volgden zo’n training. Dat ze tijdens het interview 
regelmatig op allerlei interessante zijsporen belanden, laat zien 
hoe boeiend zij het vinden. Ze zien duidelijk de toegevoegde waarde 
voor hun werk.

we afspraken maken die helder zijn. 
Wat wordt er van mij verwacht en 
wat wordt er van de leerkracht 
verwacht? Ik kijk bewust hoe ik 
vanuit TA ervoor zorg dat de leer-
kracht OK is en in zijn of haar kracht 
komt te staan.”

Adri, die als creatieve onderwijs 
all-rounder ruim 20 jaar ervaring 
heeft in verschillende functies in het 
onderwijs, beaamt dat een belang-
rijk uitgangspunt binnen TA is dat 
iedereen OK is. Ik ben OK, jij bent 
OK. “Vanuit TA zouden we inder-
daad zeggen dat je nooit zomaar 
aan de slag moet gaan. Je gaat eerst 
het gesprek aan waarin je bouwt 
aan een gelijkwaardige relatie. Die is 
nodig om later af te spreken waar je 
aan gaat werken met elkaar. Je zou 
kunnen zeggen dat inclusiviteit zit 

ingebakken in de uitgangspunten 
van TA. Iedereen is OK. En iedereen 
mag en kan meedoen.”

Elke dag beter
Waar zijn collega’s eerder vooral de 
rol van begeleider hadden, werken 
ze nu steeds vaker als coach. Een rol 
waarvoor ze andere vaardigheden 
nodig hebben. Frank vertelt dat 
dat vraagt om professionalisering 
van het team orthopedagogen en 
schoolondersteuners. Hij ging in 
gesprek met Adri. “Mijn collega in 
regio Zuid heeft eerder met het 
team bij Adri de training TA gevolgd 
en was enthousiast. Adri en ik kwa-
men al snel tot de conclusie dat de 
training die hij met zijn collega Henk 
geeft ook voor ons team interessant 
zou zijn. Deze training helpt ons om 
elke dag beter te worden.”

Professionalisering van de professionalsTHEMA 3
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Sturen op autonomie
In het werkveld ziet Nienke dat het 
vooral belangrijk is op welke manier 
een school naar het kind kijkt. 
Is het concept van de school leidend 
of de onderwijsbehoefte van het 
kind? En hoe oplossingsgericht 
kan en wil een school zijn? “Ik kom 
niet meer met mijn koffertje met 
antwoorden, zeg ik wel eens gek-
scherend. We bekijken samen hoe 
we het gaan aanpakken want er is 
vooraf helemaal geen antwoord. 
Het moet bij jou passen, bij het 
kind en in jouw klas.”
Adri prijst deze aanpak van het 
samenwerkingsverband. “Jullie 
laten op deze manier heel goed 
zien dat soms juist de leerkracht 
iets aan zichzelf of zijn gedrag moet 

veranderen, zodat het kind ook 
de mogelijkheid krijgt om ander 
gedrag te laten zien. Dan stuur je 
op autonomie, hoe paradoxaal die 
uitspraak ook klinkt.”

Een prachtig voorbeeld van Nienke 
laat zien hoe die aanpak er in de 
praktijk uitziet. “We kregen een 
hulpvraag van een leerkracht die 
lesgeeft aan groep 3. Ze had een 
kind met een laag IQ in de klas en 
gaf bij ons aan dat ze twijfelde of dit 
kind op haar plek was in haar klas. 
Wij hebben de ervaring dat deze 
kinderen juist goed functioneren 
op een reguliere basisschool. We 
snapten in eerste instantie dus niet 
waarom het met dit kind bij deze 
leerkracht niet lukte. We zijn met 

de leerkracht in gesprek gegaan en 
toen kwamen we erachter dat deze 
leerkracht enorm perfectionistisch 
is. Het is een sterke leerkracht die 
zich tekort voelde schieten voor 
dit kind. In gesprekken met haar 
hebben we stilgestaan bij hoe zij 
met dit kind kan omgaan. Hoe ze 
haar verwachtingen kan bijstellen. 
De leerkracht benaderde het kind 
uiteindelijk op een andere manier. 
Dat hielp het kind vooruit. En uitein-
delijk de ouders ook, want zij wilden 
niets liever dan dat hun kind het fijn 
heeft op school.”

Stof tot nadenken
De manier waarop TA breed is 
geïntroduceerd door Adri en Henk, 
zien Frank en Nienke als grootste 
kracht. Frank: “Ik heb gemerkt dat 
de training professioneel heel veel 
voordelen heeft. We kunnen dit 
voor alle scholen in het werkveld 
en voor ontzettend veel casussen 
inzetten.” Nienke herkent dit. 
“Klopt, het is echt heel breed 
inzetbaar. Doordat het voor zoveel 
vraagstukken passend is, beklijft 
het. Met TA kunnen en willen we 
écht verder.” Aan het einde van ons 
gesprek belanden Adri en Nienke 
nog één keer op een interessant 
zijspoor. Het zet Nienke aan het 
denken. “Dit vind ik een interessant 
vraagstuk, daar moet ik over 
nadenken!”  

Wat is Transactionele Analyse
Transactionele Analyse is een praktisch toepasbare theorie 
over gedrag, communicatie en verandering. De modellen en 
begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen, 
effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen en als 
je meer autonome keuzes wilt maken in je werk en privéleven.
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Franciscusschool start 
succesvolle pilot 
voor leerlingen in 
groep 3



De pilot bestaat uit een groeps-
arrangement dat is opgezet voor 
acht kinderen uit groep 3. Zij krijgen 
extra ondersteuning van een 
remedial teacher en leerkracht-
ondersteuner. Dit gebeurt buiten 
en in de klas en op vaste momenten 
in de week.

Succesvolle start in groep 3
Pauline Hilbers vertelt wat de aan-
leiding was om de pilot te starten. 
Pauline is orthopedagoog en net
begonnen aan haar vierde school-
jaar als intern begeleider. Eerder 
werkte ze als onderwijsadviseur, 
gericht op het jonge kind. “Vorig 

schooljaar zag ik in de groepen 1 
en 2 veel leerlingen waarvan we 
vermoeden dat ze problemen 
hadden met het leren van schoolse 
vaardigheden. Ze pakten dingen 
niet snel op en hadden veel 
herhaling in verschillende situaties 
nodig. Ook hadden ze veel aandacht 
van de leerkrachten nodig. 
We bespraken met het samen-
werkingsverband hoe we deze leer-
lingen in groep 3 succesvol tot lezen 
en rekenen konden brengen. Hoe 
we ze in onze school kunnen bieden 
wat ze nodig hebben. En hoe we de 
leerkrachten kunnen ondersteunen, 
zodat zij de ruimte krijgen om de 

juiste hulp te kunnen bieden. 
We wilden deze kinderen niet 
allemaal individueel begeleiden, 
maar waren op zoek naar een 
clusterarrangement. We wilden ze 
als groep opvangen en vanuit die 
gedachte kwamen we tot de pilot.”

Madelijn Lourens werkt net als 
Pauline als intern begeleider op 
school. Na ruim twintig jaar, waarin 
ze eerst als leerkracht en de laatste 
vijf jaar als intern begeleider werkt, 
kent ze de school en de omgeving 
goed. “Samen met de leerkrachten 
en het samenwerkingsverband zijn 
Pauline en ik betrokken bij de pilot. 
Zo hebben we een brede denktank. 
We hebben de pilot opgezet om de 
acht kinderen extra ondersteuning 
te bieden, maar het is ook een 
onderzoeksfase. Een fase waarin 
we kijken welke ondersteunings-
behoefte de leerlingen hebben en 
of ons aanbod daar nog goed bij 
past. We hopen dat deze kinderen 
een vooruitgang gaan laten zien.”

Thuisnabij naar school
De pilot sluit goed aan bij het doel 
van het samenwerkingsverband om 
de basis- en extra ondersteuning te 
verstevigen. Waar nodig krijgt een 
leerling nog wel één-op-één 
ondersteuning, maar steeds vaker 
zet het samenwerkingsverband in 
op ondersteuning binnen de groep, 
van de leerkracht of het team. Harm 
de Kroon werkt als ondersteuner 
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passend onderwijs bij samenwer-
kingsverband PO de Meierij. Samen 
met zijn collega Annemiek van 
Warmerdam is hij betrokken bij de 
pilot op de Franciscusschool. Harm 
vertelt dat hij het initiatief voor deze 
pilot waardeert. “Als school staan 
jullie open voor deze pilot. Jullie 
hebben als doel om de leerlingen 
hier thuisnabij onderwijs te kunnen 
blijven geven. Daarvoor hebben 
deze leerlingen op dit moment een 
andere vorm van begeleiding nodig. 
Met deze pilot kiezen jullie niet voor 
een individueel arrangement voor 
elke leerling maar voor een groeps-
aanpak. Dat vind ik mooi. Leerlingen 
leren zo van en mét elkaar.”

Pauline vertelt dat de groep van 
acht kinderen erg divers is. 
“Er zitten veel verschillende kinderen 
in deze pilotgroep. Kinderen voor 
wie Nederlands niet de moedertaal 
is, kinderen waarbij we vermoeden 
dat er een taalontwikkelingsstoornis 
is, maar er zijn ook kinderen met 
andere problematieken. We hebben 
veel oog voor hoe wij leerkrachten 
kunnen ondersteunen en helpen 
zodat zij met ál deze kinderen 
kunnen werken.”

Leerkrachten met een 
open houding
De leerkrachten reageren positief 
weet Madelijn te vertellen. 

“Leerkrachten voelen zich gezien en 
gehoord doordat we regelmatig met 
elkaar in gesprek gaan. Ze hebben 
het gevoel dat wij en het samen-
werkingsverband ze serieus nemen. 
Omdat de pilot nog in een onder-
zoeksfase is, bespreken we wat wel 
lukt en wat niet. Leerkrachten 
hebben daarin een open houding.”

Harm vertelt dat ook hij die open 
houding ziet. “Leerkrachten kijken 
naar de onderwijs- en ondersteu-
ningsbehoefte van de leerlingen. 
Wat hebben zij nodig om tot leren 
te komen. En wij kijken naar de
leerkrachten en denken met ze 
mee. In hoeverre kunnen wij het 
voor hen haalbaar en passend 
maken. Wat hebben zij nodig om te 
kunnen voldoen aan de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoefte van 
de leerlingen. Daarin coachen en 
begeleiden wij de leerkrachten.”

Extra aandacht, 
creatieve werkvormen en 
een veilige setting
Hoewel de pilotgroep pas een 
aantal weken draait, vertellen 
Madelijn en Pauline graag over 
de mooie dingen die ze zien 
gebeuren. Madelijn ziet de veilige 
setting als groot voordeel. “In deze 
groep kunnen de leerlingen dingen 
oefenen in een veilige omgeving. 
In de eigen klas zullen ze dat minder 

snel kunnen of doen. Dat is te 
spannend. We zien bijvoorbeeld 
dat de kinderen elkaar helpen of 
elkaar dingen uitleggen die ze 
hebben geleerd. Ik zie dat als een 
grote meerwaarde.” Pauline is 
enthousiast over de creatieve 
werkvormen die de remedial 
teacher en leerkrachtondersteuner 
bedenken. “Via handelend leren en 
bewegend onderwijs proberen zij 
de leerlingen begrip bij te brengen. 
Om daarna de transfer te maken 
naar het onderwijs op papier. Dat 
hebben deze kinderen nog echt 
nodig.”

Harm is het hier volledig mee eens. 
“Je ziet dat de kinderen profiteren 
van de extra aandacht en afgestem-
de begeleiding die we ze in de pilot 
kunnen geven. De aandacht voor 
leerstrategieën, de manier waarop 
ze instructies krijgen, het taal-
aanbod, de vele herhalingen, het 
extra inoefenen. Deze leerlingen 
hebben dat echt nodig. In de pilot-
groep doen ze succeservaringen op 
die ze meenemen in de grote groep. 
Je ziet de eigenwaarde en het zelf-
vertrouwen groeien en dat is heel 
goed om te zien.”

Op de vraag ‘Wat is jullie doel?’ 
antwoorden Pauline en Madelijn 
bijna in koor. “Dat door de inzet van 
de pilotgroep de kinderen, op het 
eigen niveau, mee kunnen gaan 
doen in de grote groep. Dat is de 
inclusieve gedachte.”   

Voor het schoolhek staat een schoolklas klaar om naar de gymles
te gaan, op het plein spelen kinderen in de herfstzon en bij de entree 
begroet een kleuterjuf me enthousiast. Terwijl ze me de weg wijst in 
school, komen twee kinderen haar een knuffel geven. “Mijn klas van 
vorig jaar”, zegt ze lachend. Er is volop bedrijvigheid in de Franciscus-
school te Zaltbommel, waar Madelijn, Pauline en Harm vertellen over 
de pilot ‘inclusief onderwijs’ die zij hebben opgezet.

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuningTHEMA 1



Janne van Bergen werkt inmiddels 
dertien jaar als intern begeleider. 
“Wij zijn de enige basisschool in 
Liempde. Dat we daardoor geen 
concurrentiepositie aan hoeven 
te gaan, is een luxe. We zijn niet 
bezig met de vraag hoe we zoveel 
mogelijk leerlingen aan ons kunnen 
binden, want we kennen de leerling-
aantallen al. We richten ons volledig 
op hoe wij ons onderwijs zo goed 
mogelijk willen vormgeven.”

Irene Verbeet startte in januari 2020 
als directeur-bestuurder en voelde 
zich direct thuis. “We zijn niet alleen 
de enige school in het dorp, maar 
ook een onafhankelijke school. 

Dat heeft zijn voordelen. Doordat 
we geen onderdeel zijn van een 
overkoepelende organisatie kunnen 
we vlug schakelen en beslissingen 
nemen. Dat heeft ons bijvoorbeeld 
in de coronacrisis écht geholpen 
om het thuisonderwijs en de nood-
opvang snel en goed vorm te geven.” 

Ook Janne ziet het als voordeel dat 
De Oversteek als éénpitter werkt in 
het basisonderwijs. “Irene is zowel 
onze directeur als bestuurder. 
Ze staat daardoor heel dicht bij de 
werkvloer. Door de keuzes die Irene 
maakt, voelen collega’s dat echt zo. 
Een van de pijlers uit ons school-
plan is het realiseren van levendig 

Het schoolplein stroomt vol met enthousiaste 
leerlingen. Het schooljaar is net gestart en ze hebben 
zin in de nieuwe schooldag. Terwijl Irene buiten met 
veel plezier en samen met de juffen en meesters alle 
leerlingen verwelkomt, schenkt Janne binnen alvast 
een kop koffie in. Het is direct duidelijk dat een 
plezierig en veilig begin van de dag belangrijk is 
voor Speelleercentrum De Oversteek in Liempde.

Professionalisering van de professionalsTHEMA 3

14  |  Samen sterk Samen sterk  |  15

“We kijken naar de 
mogelijkheden van 
leerlingen in plaats van 
naar de onmogelijkheden”



thematisch onderwijs. Het zijn de 
leerkrachten zelf die tijd en ruimte 
krijgen om dit te ontwikkelen en 
realiseren, terwijl je die taak ook 
bij een werkgroep of coördinator 
kunt wegleggen. Het is een bewuste 
keuze om het praktisch en op de 
werkvloer te regelen.”

Sámen wensen en dromen 
realiseren
Irene is een groot voorstander van 
teambreed werken. “Binnen school 
zetten we graag met z’n allen stap-
pen. Natuurlijk bieden we ruimte 
voor individuele opleidingen en 
cursussen, want die blijven nodig. 
Maar schoolontwikkeling, dat doen 
we met z’n allen. Als je je school in 
ontwikkeling wilt brengen, dan zul je 
samen op weg moeten. We bekijken 
per keer wat nodig is, voeren ge-
sprekken met elkaar en bepalen of 
we iets zelf kunnen of expertise van 
buiten nodig hebben om vervolgens 
zelf weer verder te gaan. Zo bouwen 
we de brug terwijl we erover lopen.”

Janne vult aan dat ze de exacte 
route nooit vooraf uitstippelen. 
“We hebben voor ogen wat ons 
einddoel is en bepalen als team 
telkens opnieuw de eerstvolgende 
ontwikkelstap. Daarbij hebben we 
aandacht voor het proces. Mensen 
moeten blijven voelen waarom we 
een ontwikkelstap zetten en een 
richting ingaan.”

Dat hier een belangrijke gedachte 
aan ten grondslag ligt, vertelt Irene. 

“We werken aan het realiseren van 
een wens of droom. We werken niet 
aan het oplossen van problemen, 
want daar kleeft een risico aan. 
Doordat je het probleem als steeds 
minder ervaart, neemt de wil om 
eraan te werken af en verlies je op 
den duur je motivatie. Als je werkt 
aan het realiseren van een wens of 
droom dan blijf je gemotiveerd om 
de schouders eronder te zetten tot 
je die wens of droom hebt gereali-
seerd. Dat is een groot verschil.”

Van fixed naar growth 
mindset
Janne vertelt over één van die 
belangrijke wensen van 
De Oversteek: kindgericht werken. 
“We willen alle kinderen in Liempde 
een plek geven. Als team willen we 
het samen zo goed mogelijk doen 
voor al onze leerlingen. 
De afgelopen jaren groeiden we als 
team en de saamhorigheid versterk-
te. We willen dit écht samen doen. 
We kijken naar de mogelijkheden 
van leerlingen in plaats van naar de 
onmogelijkheden. Wat kunnen we 

samen realiseren voor een leerling 
zodat hij of zij kan groeien en met 
plezier kan spelen en leren op een 
niveau dat bij hem of haar past.
De growth mindset die we bij leer-
lingen zo graag willen zien, zie ik ook 
terug in ons team.”

Irene herkent dit. “Ons team heeft 
een groot lerend vermogen. Als we 
een studiedag of ontwikkeltraject 
inzetten, stellen we onszelf altijd de 
vraag: hoe dient dit het lerend ver-
mogen van ons team? Want dat is 
altijd bovenliggend aan het individu. 
Wat heeft het team als geheel nodig 
om tot de volgende stap te komen. 
Koning in eigen klas is voorbij.”

Je bent oké
Irene vult aan dat de juiste 
benadering van leerlingen belang-
rijk is. “Je bent oké zoals je bent. 
Dat is wat we de leerlingen mee-
geven. We focussen niet op dat wat 
niet lukt, maar juist op de groei. 
En we maken keuzes wat haalbaar 
is voor een leerling. Samen met de 
ouders bekijken we hoe we voor 
een zo optimaal mogelijke ontwik-
keling zorgen. We hebben vaak een 
warme band met ouders want we 
willen allebei het beste voor het 
kind. We gaan samen ‘op pad’ en 
maken telkens een weloverwogen 
stap. Vervolgens evalueren we die 
en bepalen we samen de volgende 
stap. Zo bepalen we samen ons pad 
en dat is vaak niet zo maakbaar als 
dat we zouden willen. Onderwijs is 
én blijft maatwerk.”  
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Samenwerken 
tussen onderwijs 
en zorg vanuit een 
gedeelde visie
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Miriam de Werd is beleidsmede-
werker bij GGD Hart voor Brabant. 
Het is geen verrassing dat juist zij 
aan tafel zit. GGD Hart voor Brabant 
is een van de kernpartners voor 
het samenwerkingsverband. 
“We vormen een goede schakel 
tussen onderwijs en zorg. Onze 
jeugdartsen en jeugdverpleeg-
kundigen hebben wekelijks contact 
met de wijkcontactpersonen van 
ondersteuningseenheid Midden in 
’s-Hertogenbosch. Als zij twijfelen 
of ze met onderwijsgerelateerde 
problematiek te maken hebben of 
met een zorgvraag, kijken wij mee. 
Is dit onderwijs, is dit zorg en vooral: 
hoe kunnen we samen optrekken. 
Onze jeugdartsen maken brede 
analyses waarin zij alle aspecten 
meenemen, van medische tot 
sociale. Een kind kan alleen tot leren 
komen als de context klopt. Door 
enkel naar de onderwijskant of de 
zorgvraag te kijken, laat je het kind 
niet tot zijn recht komen. Daarom 
is de aansluiting zo essentieel. Als 
het duo jeugdarts en wijkcontact-
persoon goed samenwerkt, hebben 
scholen, kinderen en hun ouders 
daar veel profijt van.”

Dé plek om te signaleren
Als beleidsmedewerker bij samen-
werkingsverband PO de Meierij kent 
ook Theo Brands als geen ander het 
belang van de verbinding tussen 
onderwijs en zorg. “Wij zeggen altijd 
dat de school de vindplaats is. Daar-
mee bedoelen we dat de school, de 
peuterspeelzaal of de voorschoolse 

‘Samen sterk voor meer inclusie’: dat is waar SWV PO de Meierij voor 
gaat én waar Theo, Miriam en Frank in geloven. Werken vanuit een 
inclusieve mindset vraagt om een nauwe samenwerking. Niet alleen 
binnen het onderwijs, maar ook met partners zoals jeugdhulp. 
Dat draagt bij aan vroegsignalering en preventie. Een gezamenlijke 
visie en een goede relatie zijn belangrijk. En: doen wat werkt! 

opvang de plek is waar kinderen op 
vaste momenten in de week zijn en 
tijd doorbrengen. Daar vinden de 
ontmoetingen met ouders plaats. 
Daardoor is het ook dé plek om iets 
te signaleren. Die signaleringen op 
bijvoorbeeld het gebied van ont-
wikkeling of gedrag, helpen ons om 
daadwerkelijk de verbinding tussen 
onderwijs en zorg goed te maken en 
preventief te werken.”

Frank Willems, ondersteunings-
manager Midden bij samenwerkings-
verband PO de Meierij, knikt 
bevestigend. “Het gaat erom dat we 
de verbinding tussen het onderwijs 
en de zorg mooier en beter maken. 
Om het kind dat te bieden wat 
het nodig heeft, moeten we die 
verbinding versterken. Dat doen we 
door met onze partners projecten 

en pilots op te zetten in het kader 
van preventie en vroegsignalering. 
Die laten goede resultaten zien.”

Het belang van 
handelingsgericht werken
Frank benadrukt dat naast preventie 
en vroegsignalering het handelings-
gericht werken belangrijk is. 
“We moeten verder kijken dan 
het onderzoek of de diagnose en 
insteken op de brede context. Het 
gaat om dit kind, met deze ouders, 
in deze klas en met deze leerkracht.” 
Ook Miriam legt uit hoe ze steeds 
vaker kijken naar het handelings-
gericht werken en hoe ze elkaar 
daar kunnen vinden. “We geven 
leerkrachten bijvoorbeeld tips over 
hoe zij om kunnen gaan met dát 
kind in de klas. Of we geven ouders 
handvatten over hoe zij thuis met 

Het samenwerkingsverband als moderne netwerkorganisatieTHEMA 4 hun kind om kunnen gaan. Natuur-
lijk heb je soms een diagnose nodig, 
maar het gaat echt om de onder-
steuning die je kinderen, ouders en 
school geeft.”

Frank noemt de rol die het dyslexie-
team heeft als poortwachter een 
goed voorbeeld. “Dyslexie valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
gemeenten. In onze regio hebben 
zij de regiefunctie aan het samen-
werkingsverband gegeven, omdat 
wij de expertise in huis hebben. 
Onderwijs en zorg vinden elkaar in 
het feit dat dyslexie bij jeugdhulp 
hoort, maar natuurlijk ook alles te 
maken heeft met onderwijs. Wat 
wij willen, is scholen versterken 
en bekijken wat zij nodig hebben. 
Het gaat verder dan de screening, 
het onderzoek en de diagnose. 
Onze schoolondersteuners trekken 
samen met de school, het kind en 
de leerkracht op om te bekijken wat 
zij nodig hebben om het lees- en 
taalonderwijs goed vorm te geven.”

Elkaar kennen en ‘schotten 
doorbreken’
Theo vult aan dat er niet altijd veel 
specialisten in beeld hoeven te 
komen om ouders of school te 
helpen. In ’s-Hertogenbosch deden 
zes scholen/kindcentra ervaring op 
met vroegtijdig, laagdrempelig en 
nabij aansluiten bij ondersteunings-
vragen van kinderen en gezinnen, 
om zo escalatie en inzet van zwaar-
dere hulp te voorkomen. 
“In de proeftuin ‘Geïntegreerde 
aanpak onderwijs en basisonder-
steuning jeugdverpleegkundigen en 
schoolmaatschappelijk werk’ zien 
we dat het echt meerwaarde heeft 
als de jeugdverpleegkundige en/of 
schoolmaatschappelijk werker en 
ouders elkaar kennen. De essentie 
van dit project is dat de jeugd-
verpleegkundige en/of schoolmaat-
schappelijk werker fysiek aanwezig 
en zichtbaar is in de school, peuter-
speelzaal of op de voorschoolse 
opvang. We willen dat ouders hun 

zorg kunnen delen met iemand 
die ze kennen. Als iemand die ze 
vertrouwen nabij is, delen ouders 
eerder die zorg. En kunnen wij ver-
volgens samen die zorg wegnemen 
en kijken wat de juiste handelings-
gerichte aanpak is. Op deze manier 
werk je écht aan vroegsignalering.”

Een project dat ook bijdraagt aan 
vroegsignalering is ‘De Vliegende 
Brigade’. Het gaat om een multidis-
ciplinair team dat laagdrempelige 
ondersteuning biedt aan kind, 
ouders, school of kinderopvang. 
Frank vertelt dat het in dit project 
gaat om kinderen in de leeftijd van 
twee tot vier jaar. De specialisten 
van de vliegende brigade zetten 
hun specialisme in voor consultatie, 
observatie en diagnostiek en voor 
de toeleiding naar (kortdurende) 
behandeling. Ook beantwoorden 
zij vragen die pedagogisch mede-
werkers hebben op het gebied van 
ontwikkeling, gedrag en pedago-
gisch handelen. “We proberen op 
die manier ‘schotten te doorbreken’. 
In dit voorbeeld doorbreken we het 
figuurlijke schot tussen de voor-
schoolse opvang en het basisonder-
wijs. Als je preventief wilt werken, 
moet je er zo vroeg mogelijk bij zijn. 
Als je de signalen oppikt vóórdat 
een kind naar de basisschool gaat, 
kun je zorgen dat het kind al vroeg-
tijdig hulp en ondersteuning krijgt. 

De jeugdverpleegkundige van de 
GGD heeft hierin een spilfunctie en 
daarom zie je ook hier de samen-
werking met onze partners zo goed 
terug.”

Miriam weet precies te benoemen 
waarom die rol zo goed bij de GGD 
past. “Jonge kinderen komen na-
tuurlijk regulier nog vaak naar 
het consultatiebureau. Wij zien 
daardoor veel kinderen en kunnen 
heel makkelijk monitoren. 
We houden bijvoorbeeld ook de 
spraak- en taalontwikkeling van 
kinderen in de gaten. Die spilfunctie 
past daar goed bij.”

Krachtige samenwerking
Aan het einde van ons interview 
blikt Theo terug op de projecten en 
pilots in het kader van vroeg-
signalering en preventie. “We had-
den ze nodig om duidelijk te maken 
dat je onderwijs en zorg met elkaar 
in verbinding moet brengen, omdat 
het niet twee gescheiden werelden 
zijn.” Waarop Frank een waardevolle 
aanvulling geeft. “De kern van het 
verhaal is, dat je een gezamenlijke 
visie moet hebben. Dat je samen 
oprecht vindt, dat je met elkaar 
handelingsgericht moet kijken wat 
goed is voor kinderen. De kracht 
van onze samenwerking ligt in de 
afstemming en wisselwerking die 
we daarin met elkaar hebben.”  
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De Parel biedt 
leerlingen 
extra aanbod 
met ateliers



hebben. En we hebben leerlingen 
die door gedragskenmerken net 
iets anders vragen. Voor al die 
individuele kinderen vroegen we 
arrangementen aan. Dit betekende 
dat we veel observeerden, overleg 
hadden en papierwerk invulden. 
Aan de ene kant heel waardevol 
om het proces goed in beeld te 
krijgen, maar het kostte het team 
ook ontzettend veel tijd en energie. 
Bovendien is het lastig om de 
arrangementen goed te organiseren 
en neer te zetten. Oftewel: om er 
de juiste handen voor in de klas te 
krijgen.”

Het team van De Parel is in overleg 
gegaan met het samenwerkings-
verband en zelf gaan brain-
stormen. Hoe konden ze dit anders 
aanpakken? Heleen vertelt dat de 
constatering van het samen-
werkingsverband dat de school 
veel arrangementen aanvroeg en 
de analyse van de school om welke 
aanvragen dat ging, de oplossing 
brachten. “Het bleek dat we door te 
groeperen aan zoveel mogelijk 
kinderen recht kunnen doen, met 
een zo laag mogelijke administra-
tieve druk voor het team. Zo zijn 
de groepsarrangementen, de 
drie ateliers ontstaan. We hebben 
uitgewerkt aan welke criteria 
kinderen moeten voldoen om mee 
te doen aan een atelier. Daarna 
hebben we met het samenwerkings-

verband gekeken hoe we de 
ontwikkeling van leerlingen goed in 
beeld brengen en hoe we vastleggen 
of we de gelden goed besteden. 
Het samenwerkingsverband 
financiert de groepsarrangementen 
binnen het maak- en studie-atelier. 
Het denk-atelier financieren we met 
NPO-gelden.”

Meer tijd voor leerlingen die 
reguliere programma volgen
De ateliers zijn er voor leerlingen 
van groep 3 tot en met groep 8. 
De kleuters krijgen een gerichte 
aanpak in de eigen klas. Rosanne 
vertelt dat het belangrijk is dat 
leerlingen in de eigen groep aan 
dezelfde doelen werken als in het 
atelier. “Kinderen krijgen één uur in 
de week les in het atelier en daar-
naast ondersteunen we in de eigen 
groep. Die begeleiding in de eigen 
groep willen we verder uitbouwen. 
Na vorig schooljaar evalueerden we 

de ateliers met het team, ouders en 
leerlingen. We stelden vragen als 
‘Hoe kijk je terug op het afgelopen 
jaar?’ en ‘Wat is nodig voor komend 
schooljaar?’. Zo bepalen we samen 
de volgende stap en ontwikkelen we 
continu door.”

Heleen knikt bevestigend. “Uit de 
evaluaties blijkt inderdaad dat de 
ateliers meer in de eigen groep 
plaats moet vinden. Zodat kinderen 
direct feedback krijgen en zien wat 
Rosanne, Linda of de groepsleer-
kracht bedoelt. Als het gaat over 
het totaalaanbod moeten we nog 
verder ontwikkelen. We zijn er dus 
nog niet en de complexiteit van het 
vak groepsleerkracht blijft, maar de 
ateliers hebben voor meer ‘lucht’ 
gezorgd. We hebben het aanbod 
voor deze groepen leerlingen 
specifieker gemaakt, waardoor de 
groepsleerkracht meer tijd heeft 
voor leerlingen die het reguliere 
programma volgen. Dit is een 
bijkomend voordeel. Elke leerling 
heeft recht op extra begeleiding, 
niet alleen de leerling die moeite 
heeft met leren of leren juist heel 
makkelijk vindt.”

Heleen en Rosanne hebben nog 
volop ideeën om de ateliers verder 
vorm te geven. Ze zien dat kinderen 
meer plezier krijgen in leren, ouders 
enthousiast reageren en ook het 
team de positieve veranderingen 
ziet. Opeens realiseren ze zich: wij 
mogen trots zijn op dat wat we met 
de ateliers hebben neergezet.  
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Het is te zien dat het team van De 
Parel een uitdagende leeromgeving 
toejuicht. Ze hebben schoolkonijnen, 
een moestuin, een podium, een 
mobiele keuken en natuurlijk de 
schoolbibliotheek. Heleen van 
der Nat, net begonnen aan haar 
negende jaar als directeur van 
De Parel, is trots op de nieuwe 
bibliotheek. “We zijn dit jaar gestart 
met LisT lezen. Dit betekent dat de 
kinderen elke ochtend lezen om 
het leesniveau, leesplezier en de 
leesbeleving te verhogen. We zijn 

Bij binnenkomst trekt de prachtige schoolbibliotheek direct de 
aandacht. Én de twee schoolkonijnen, luisterend naar de namen 
Koko en Nijntje. “Er was een wedstrijd nodig om deze twee ‘originele’ 
namen te kiezen”, vertellen Heleen en Rosanne lachend. Als ze even 
later met een kop thee om tafel zitten, vertellen de twee onderwijs-
professionals vol passie en enthousiasme over de ateliers van 
basisschool De Parel in Berlicum.

ontzettend blij met al die nieuwe 
boeken in school.”

Extra aanbod via maak-,
studie- en denk-atelier
De rijke leeromgeving is van grote 
meerwaarde voor de leerlingen en 
specifiek voor de kinderen die deel-
nemen aan een van de drie ateliers 
die De Parel heeft opgezet. Rosanne 
van Rooij is als zorgcoördinator en 
leerlingbegeleider een van de 
kartrekkers van de ateliers. 
“We hebben een meisje uit de 

bovenbouw dat deelneemt aan het 
maak-atelier. Zij vindt het prachtig 
om de verantwoordelijk te krijgen 
voor het verzorgen van onze 
schoolkonijnen. Die verantwoor-
delijkheid neemt ze ook. Dit meisje 
doe je geen goed als je haar de hele 
dag aan een tafel laat zitten om te 
leren en werken. Ze bloeit op van 
de handelende activiteiten in het 
maak-atelier. Dat vind ik belangrijk: 
leerplezier, leermotivatie en graag 
naar school gaan.”

Het maak-atelier is als het ware de 
doe-groep. Voor praktisch ingestel-
de kinderen die graag handelend 
leren en een cognitief vertraagde 
ontwikkeling hebben. Daarnaast is 
er het studie-atelier, voor kinderen 
die het leren leren moeilijk vinden. 
In dit atelier ligt de nadruk op 
taakaanpak, het komen tot werken 
en zelf oplossingen bedenken. Het 
denk-atelier is er voor leerlingen die 
makkelijk en snel leren. Leerkracht 
Linda Voets begeleidt in dit atelier 
kinderen met een hoger intelligen-
tieniveau die behoefte hebben aan 
meer cognitieve uitdaging.

Het voordeel van groeperen
Heleen gaat een stapje mee terug 
in de tijd en vertelt hoe ze tot de 
opzet van de ateliers kwamen. 
“We hebben hier op school een 
diverse groep leerlingen. We 
hebben kinderen met een laag 
intelligentieniveau en kinderen die 
juist een hoog intelligentieniveau 

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuningTHEMA 1



Terwijl de eerste zonnestralen door de wolken heen breken, 
spelen de leerlingen buiten op het groene schoolplein. Binnen in 
school zitten Eefke en René aan tafel. Twee onderwijsprofessionals 
die vol passie meer vertellen over de professionalisering van het 
team van openbare basisschool De Bogerd in Rossum.

Professionalisering van de professionalsTHEMA 3 Eefke van Schaijk is sinds vorig 
schooljaar directeur van de school 
en trots op het groene schoolplein. 
“Dat hebben we samen met onze 
leerlingenraad gerealiseerd. Wij 
juichen een groene leeromgeving 
en bewegend leren toe.” In school 
is te horen dat ook de leerlingen 
enthousiast zijn over die natuurlijke 
leeromgeving. 

Met op de achtergrond het geluid 
van spelende kinderen, vertelt 
Eefke dat ze één belangrijke 
drijfveer heeft om dit werk te doen.
“Ik wil dat wij ons onderwijs-
systeem beter aan laten sluiten 
bij de onderwijsbehoefte van het 
kind. Nog te vaak zie ik dat het 
kind zich moet aanpassen aan het 
onderwijssysteem.”

Onderwijstoppers laten 
floreren
Toen Eefke twee jaar geleden op 
De Bogerd kwam, trof ze een 
redelijk traditionele school aan die 
methodisch onderwijs gaf. “Ik zag 
dat er te weinig ruimte was om aan 
te sluiten bij de onderwijsbehoefte 
van onze leerlingen. Het fundament 
ontbrak: waar staan we voor als 
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De Bogerd versterkt 
de eigen kennis en 
vaardigheden en zet 
de onderwijsbehoefte 
van het kind centraal



school en wat vinden wij goed 
onderwijs. Ik zag óók dat er een 
team onderwijstoppers stond. Zij 
hadden die gezamenlijke taal nodig 
om te kunnen floreren. We zijn met 
elkaar aan de slag gegaan om ver-
anderingen in gang te zetten. Dat 
konden we natuurlijk niet alleen, 
daar hadden we ons netwerk hard 
voor nodig.” Met dat netwerk doelt 
Eefke op samenwerkingsverband 
PO de Meierij. Het samenwerkings-
verband investeert in formeel en 
informeel leren. Het vakmanschap 
van de leerkracht en het leiderschap 
van de directeur dienen centraal te 
staan. Waar het samenwerkings-
verband voorheen vooral werkte op 
kindniveau, richt het zich nu meer 
en meer op dat wat de leerkracht en 
de school nodig hebben.

René van der Weel is als onder-
steuner passend onderwijs ver-
bonden aan De Bogerd. “Ik vind die 
werkwijze heel prettig omdat het 
preventief werkt. Als je niet oppast 
werk je alleen reactief en zoom je in 
op één kind, terwijl juist uitzoomen 
zo belangrijk is. Bij De Bogerd ben 

ik in eerste instantie ingevlogen op 
leerkrachtniveau. Om te bekijken 
hoe we preventief iets voor de 
groep konden doen, beginnend bij 
de leerkracht.”

Welbevinden van de 
leerkracht staat voorop
René gelooft dat het welbevinden 
van leerkrachten net zo belangrijk is 
als het welbevinden van leerlingen. 
“Een groot deel van het preventieve 
karakter zit er voor mij in dat je oog 
hebt voor het welbevinden van 
de leerkracht. Als je als leerkracht 
tegen een grens aanloopt bij een 
leerling, loop je in feite ook tegen je 
eigen grens aan. Als een leerkracht 
weet hoe hij daarmee om kan gaan, 
staat hij open voor het versterken 
van de eigen vaardigheden én 
wordt werken vanuit een inclusieve 
mindset makkelijker.” Eefke beaamt 
dit en vult aan dat het ook belang-
rijk is dat een team zich kwetsbaar 
durft op te stellen. “Wij geloven dat 
we veel kunnen leren en onszelf 
kunnen ontwikkelen. Daarvoor 
moeten we wel vragen durven 
stellen: kijk eens met volle aandacht 

met ons mee, hoor en zie eens wat 
hier in de klas gebeurt en help ons 
om hiermee om te gaan. Daarvan 
kunnen we iets leren en daardoor 
denken we steeds meer in kansen 
en mogelijkheden. Én werken we 
aan die inclusieve mindset.”

Groepsinterventie voor een 
fijn pedagogisch klimaat
Eefke en René vertellen me over een 
voorbeeld uit de praktijk waarin hun 
samenwerking duidelijk naar voren 
komt. Het is een casus over een 
groep waar gewerkt moest worden 
aan een sterk pedagogisch klimaat. 
Uit het voorbeeld blijkt hoe goed 
een preventieve groepsaanpak dan 
kan werken. René had een belang-
rijke rol in dit groepstraject. 
“Ik begon met coachingsgesprekken 
met de leerkracht. Uiteindelijk heb-
ben we vrij snel besloten om ook 
naar de groep te kijken. We hebben 
twee keer ‘GroepsGeluk’ ingezet. 
Met deze systematische manier van 
werken, maak je de dynamiek van 
de groep zichtbaar. Hierdoor krijgen 
zowel de leerkracht als de leerlingen 
inzicht in processen die spelen in de 
groep. Je merkte dat de leerkracht 
dat de eerste keer spannend vond. 
De tweede keer was er juist een 
hele open houding en durfden ook 
de kinderen dingen te delen die 
prachtig waren.”

Eefke vertelt dat ze als school op 
een kantelpunt stonden met deze 
groep. “Het dubbeltje had ook de 
andere kant op kunnen vallen. 
Waarmee ik doel op handelings-
verlegenheid bij de leerkracht en 
het team. We hadden dan moge-
lijk reactief moeten handelen op 
kindniveau. Nu merken we dat het 
juist positief heeft uitgepakt voor de 
leerkracht en de groep omdat 
de balans is hersteld. En de leer-
kracht heeft zelf de regie kunnen 
behouden, staat steviger in haar 
schoenen en kan echt zeggen:
ik heb dit zelf gedaan.” Volgens 
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René zit ook juist daar de kracht van 
de samenwerking. “De onderlinge 
afstemming moet goed zijn want 
de leerkracht, de intern begeleider, 
Eefke en ik zijn hierbij betrokken en 
we moeten niet allemaal hetzelfde 
doen. Het is dus belangrijk om goed 
af te spreken wie wat doet en in dit 
geval was het belangrijk dat de 
regie bij de leerkracht bleef.”

Basisondersteuning 
versterken
Aan het einde van het gesprek 
benadrukt René nog één keer hoe 
belangrijk het welbevinden van 

de leerkracht is. “De leerkracht is 
uiteindelijk het rolmodel voor de 
leerling en kan vanuit die rol het 
welbevinden van leerlingen 
stimuleren.” 

Eefke is tevreden als ze terugkijkt 
op de ontwikkeling die leerkrachten 
in haar team de afgelopen periode 
doormaakten. “We hebben met 
onze intern begeleiders en het team 
hard gewerkt om onze kennis 
en vaardigheden te vergroten en 
zo onze basisondersteuning te 
versterken. En hoewel de extra 
ondersteuning ook steeds beter 

staat, hebben we volop kansen 
om verder te ontwikkelen en 
professionaliseren. 
Gelukkig kunnen we daarvoor 
René en het samenwerkings-
verband inschakelen.” 

 



“Voordat we beginnen, heeft Isis 
een paar vragen die ze aan jou wil 
stellen.” Het is Maria Duighuisen die 
het ijs breekt voor Isis. Ze heeft als 
schoolondersteuner van samen-
werkingsverband PO de Meierij elke 
week een gesprek met Isis. Ze kent 
haar dus goed en samen hebben 
ze het interview voorbereid. Nadat 
ik antwoord heb gegeven op de 
vragen van Isis, zie ik haar gezicht 
ontspannen. Ze voelt zich genoeg 
op haar gemak om te beginnen.

Een veilig gevoel
Het wekelijkse gesprek met Maria 
is voor Isis belangrijk. Maria: “Isis 
heeft autisme en het is fijn om te 
bespreken hoe ze zich voelt, wat 
goed gaat, wat lastig is, etc. In de 
klas bespreekt haar leerkracht 
Maarten dat met haar, maar ons 
wekelijkse gesprek is voor haar een 
fijn rustmoment. Ze heeft een boek-
je waarin ze dan werkt en waarin 
van alles staat wat haar inzicht 

Met haar lange blonde haren en rode wangen zit Isis aan tafel. 
Nieuwe situaties zijn lastig voor de groep 8-leerling van kindcentrum 
De Hobbit in Rosmalen. Dit is zo’n situatie. Isis vindt het best spannend, 
een interview met een mevrouw die ze niet kent. Toch weet ze te 
verrassen door aan het begin van het gesprek de rollen om te draaien.

geeft. Inzicht in vriendschappen, 
in schoolwerk en vooral in zichzelf. 
Het boekje gaat over Isis en ís echt 
van Isis. Isis heeft veel kwaliteiten. 
Zo kent ze zichzelf heel goed en kan 
goed aangeven wat ze nodig heeft. 
Ze leert op De Hobbit, binnen de 
groep en met de groep, welke tools 
ze zelf in kan zetten en wat ze nodig 

heeft van anderen. Het is een veilige 
omgeving waarin ze kan groeien als 
persoon.”

Samen met haar leerkracht 
Maarten Coppens heeft Isis dingen 
afgesproken die haar in de klas 
en op school helpen. Isis: “Ik heb 
een rustige plaats in de klas. 

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuningTHEMA 1
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De Hobbit heeft 
een open houding 
en denkt in kansen



Achterin, want ik vind het fijn als er 
niemand achter mij zit. En soms wil 
ik een rustmoment. Dan wil ik even 
iets anders doen, zoals tekenen. 
Zo kan ik mijn hoofd leger maken.” 
Maarten: “Ik kijk elke dag welk werk 
Isis over kan slaan zodat er tijd 
en ruimte ontstaat voor die rust-
momenten. En nieuwe situaties 
bespreek ik van tevoren met haar. 
Voor Isis zijn kleine dingen groot. 
Voor ons is het goed om te zien 
dat voor haar al die kleine dingen 
samen zo goed werken.”

Moeder Ciska beaamt dit: “Het is de 
samenwerking tussen Maarten en 
Maria die mijn dochter op school zo 
goed vooruit helpt. Thuis krijgen wij 
ook begeleiding en ook die wordt 
weer afgestemd op de begeleiding 
op school. Het is voor Isis belangrijk 
dat alle mensen om haar heen één 
taal spreken. Dat geeft haar een 
veilig gevoel.”

Stip op de horizon
Maria noemt De Hobbit een mooi 
voorbeeld van hoe je je als school 
ontwikkelt voor een brede doel-
groep: “De Hobbit heeft een open 
houding en denkt in kansen. In 
principe is iedereen welkom. Leer-
krachten zien kinderen op de goede 
manier en kijken met de goede bril 
op. Zij zien gedrag als een signaal 
van iets en gaan samen met de 
leerling en ouders op zoek naar de 
betekenis en stemmen hun aan-
bod daarop af. Daarbij zijn er korte 
lijnen, ook met het samenwerkings-
verband en externe hulpverleners.”

Ciska herkent dit helemaal: “Dat is 
precies wat wij als ouders bij 
De Hobbit voelden, jullie luisteren 
naar ons en praten niet alleen over 
maar ook mét ons kind.” Leerkracht 
Maarten: “Het is heel fijn als we dat 
van ouders horen.”

Het samenwerkingsverband 
ondersteunt leerkrachten die 
handelingsverlegenheid ervaren. 
Maria: “Omdat De Hobbit ongeloof-
lijk denkt in haalbare kansen en 
dit goed wegzet in de hele school, 
verbreden zij continu de eigen 
kennis en basisondersteuning. Dit 
maakt de handelingsverlegenheid 
bij leerkrachten kleiner. De vragen 
richting het samenwerkingsverband 
veranderen. Onze rol is meer en 
meer die van coach en begeleider 
van leerkracht, intern begeleider 
en het team. Dit zien wij als een
positieve ontwikkeling. Het is voor 
ons de stip op de horizon als het 
gaat om inclusief onderwijs.”

Veel geleerd
Isis maakt na dit schooljaar de over-
stap naar de middelbare school. 
Ciska: “Ze bouwt hier op De Hobbit 
zoveel dingen op die belangrijk zijn 
voor de middelbare school.” 
Maarten: “Isis heeft veel geleerd. 
Ze leerde bijvoorbeeld dingen waar 
ze mee zit of die haar bezighouden 
te zeggen en op te schrijven. 
Dat is mooi.” Dat herkent ook 
moeder Ciska: “Dat klopt, ze heeft 
geleerd om naar de meester of juf 
te gaan zodra er iets is. 
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Het direct terug te koppelen, zodat 
het uit haar hoofd is. Dankzij 
De Hobbit heb ik er vertrouwen in 
dat het straks op de middelbare 
school goed gaat komen.”

Als het over de middelbare school 
gaat, kijken Isis en Maria elkaar 
veelbetekenend aan. Het inter-
view is namelijk niet het enige dat 
spannend is vandaag. Isis krijgt aan 
het einde van de schooldag van 
meester Maarten de uitslag van 
de eindtoets. “Gelukkig heeft jouw 
beste vriendin jou daarover gerust 
kunnen stellen.” Met deze woorden 
tovert Maria een lach op het gezicht 
van Isis.  

•  Samen: we hebben elkaar nodig 
om onze ambities te realiseren.
Met elkaar zijn we de Meierij.

•   Sterk: we spannen ons samen  
in en zijn trots op wat we al  
bereikt hebben.

“De Meierij: samen sterk  
voor meer inclusie!”

•   Meer: we beginnen niet bij nul, 
maar hebben al goede stappen 
gezet.

•   Inclusie: de volgende fase en  
het kernthema van het onder-
steuningsplan.



SWV PO de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL ’s-Hertogenbosch

CONTACT secretariaat@demeierij-po.nl
telefoon 073 – 85 11 300
www.demeierij-po.nl

De komende jaren zetten we met elkaar - professionals, gemeenten, 
partners en samenwerkingsverband - nieuwe stappen naar een inclusieve 
samenwerking. Dat lijkt heel groot, maar begint klein: namelijk met het 
welkom heten van alle kinderen! We geven vanaf jonge leeftijd mee dat 
ieder kind ertoe doet, erbij hoort en mee mag doen. We willen dat zij 
kunnen opgroeien, spelen en anderen ontmoeten in hun eigen omgeving.

Dit vraagt van ons allemaal dat we 
het goede voorbeeld geven. 
Maar ook om een verdere samen-
werking van regulier met speciaal 
onderwijs, een hechte samen-
werking tussen onderwijs en 

jeugdhulp en het blijven inzetten 
op het vakmanschap van alle 
professionals. Zo zorgen we er 
met elkaar voor dat (nog) meer 
leerlingen thuisnabij passend 
onderwijs krijgen.

Samen sterk 
voor meer inclusie:
hier draait het om

In dit magazine vertellen 
professionals van scholen en het 
samenwerkingsverband, partners, 
ouders en leerlingen hoe we met 
elkaar elke dag toewerken naar het 
realiseren van inclusief onderwijs.


