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Thema: 
Passend onderwijs en omgaan met diversiteit

Welkom!
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Programma
Inspiratie - Goede praktijken

Hoogbegaafdheid binnen Plein 013 (Maartje) 

Thema: Passend Onderwijs en omgaan met diversiteit
1) Waarderen van diversiteit: individuele en collectieve waarden
2) Omgaan met diversiteit en differentiatie in de dagelijkse praktijk

Pauze
Toegang dyslexie 

Mededelingen Plein 013

Intervisie: Diversiteit aan kwaliteiten, talenten en passies in je eigen team 

Evaluatie: kracht en kans
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Inspiratie – Goede praktijken

 Esther van de Pas - rouwbegeleiding
 Hanneke van Assem en Julliette Vlamings –

cirkel van ondersteuning  

Pareltjes…..
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Rouwbegeleiding – Esther van de Pas

Delen van casus: moeder met drie kinderen 
Samenwerking: kind-leerkracht-ib-consulent-moeder-ketenpartner
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Cirkel van ondersteuning

Hanneke van de Assem – Juliette Vlamings
m.o.v. Teatske Bekkema en Astrid van de Berg 
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Talent in Beeld: Maartje vd Brand

• Talent:
• Er komt er een Talentklas voor de middenbouw (groep 3/4/5) en een Talentklas voor de 

bovenbouw (groep 6/7/8). Op dit moment zijn we op zoek naar een geschikte locatie, die 2 
lokalen naast elkaar beschikbaar heeft. 

• Er kunnen voor beide groepen nog leerlingen aangemeld worden. 
• Intermezzo: 
• Enkel voor de groep jonge leerlingen (tot 8 jaar) kunnen er nog leerlingen aangemeld worden 

(deze groep zit nog niet vol). De groepen voor de oudere leerlingen (vanaf 8 jaar) zitten op dit 
moment vol. Nieuwe aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst. 

• Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen: 
• De begeleidingsuren per leerling worden verhoogd naar 12 uur (dit was 8 uur per leerling). 

Ook voor lopende casussen! 
• Naast kindgebonden uren, kan de school begeleiding aanvragen op schoolniveau. Denk 

hierbij aan voorlichting op teamniveau, meedenken over beleid/protocol. Begeleidingsvragen 
op schoolniveau kunnen naar m.vd.brand@plein013.nl gestuurd worden. Dan wordt bekeken 
of de vraag passend is voor het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen en welke 
steunpuntmedewerker de vraag op kan pakken. 

mailto:m.vd.brand@plein013.nl
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Waarden en waarderen van diversiteit

Je persoonlijke waarden
Je professionele identiteit  

Collectieve waarden
Schoolcultuur  

Hoe collectiever de ambitie, hoe meer gedeelde waarden, hoe groter de 
motivatie, hoe hoger het energieniveau! 
– vrij naar Mathieu Weggeman
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De ZIN van diversiteit
do. 1-6-2017

Wij willen ruimte voor ieder waarbij niets gek is en ieder mag zijn 
wie hij is; uniek en met eigenwaarde.
Door gebruik te maken van authenticiteit maak je verbinding en 
komt ieder tot vol potentieel en ontwikkeling.
Je gezien voelen in je eigenheid.
Iedereen mag er zijn, onze benadering is open en met respect. 
Waardoor ieder kind een kans krijgt en zich optimaal en vanuit 
welbevinden kan ontwikkelen.
We zien diversiteit als een feit waarin we ruimte willen geven aan 
ieder mens en je mag zijn wie je bent.
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De ZIN van diversiteit
di.mi 23-5 

• Elk mens is uniek en we respecteren dit
• Je mag er ZIJN
• Ik mag er zijn met mijn talenten, ik word gezien en gehoord en 

ik geef en krijg vertrouwen
• Om te zorgen voor gelijkwaardigheid hebben we een positieve 

houding en staan we open voor zowel de verschillen de 
overeenkomsten tussen mensen

• Op school een klimaat creeren waarin ieder individu zich 
gewaardeerd kan voelen, tot groei kan komen, door het 
benutten van talenten, om samen tot ontwikkeling te komen. 
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de ZIN van Diversiteit
vb 23-5: ochtend 

• ER op vertrouwen dat binnen kaders iedereen gelijke 
ontwikkelmogelijkheden heeft

• Alle kinderen hebben recht op een passende veilige 
groep

• Iedereen wordt gerespecteerd, gezien en gehoord; 
iedereen voelt zich veilig; er wordt afgestemd op 
ieders individuele behoeften

• Gezien worden, genieten van verschillen, jezelf zijn, 
krachten bundelen, open staan

• Het unieke omarmen en het gemeenschappelijke 
delen
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Kernreflectie 
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Waardenontwikkeling in je eigen praktijk 

Maak een transfer naar je eigen praktijk 
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Omgaan met diversiteit 
in de dagelijkse onderwijspraktijk

Stappen die we met elkaar gaan verkennen
• Hoe regisseer je als begeleider diversiteit: realistisch, 

praktisch, haalbaar?
• Hoe monitor je een continuüm aan 

ondersteuningsbehoeften voor álle leerlingen?
• Hoe begeleid je leerkrachten in het omgaan met diversiteit 

in leerkrachtvaardigheden: interactie, management en 
instructie? 

• Hoe kom je tot gepersonaliseerd leren? 
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Passend onderwijs en omgaan met diversiteit
1. Basisondersteuning

Wat doet de leerkracht? En wat doe jij als begeleider hierin?
A. Fundamentele basisbehoeften:
A1 Relatie 
A2 Competentie
A3 Autonomie  

B. Effectieve leerkrachtvaardigheden
B1 interactie vaardigheden
B2 Instructievaardigheden
B3 Managementvaardigheden 

C. Attitude-ontwikkeling
C1 vertrouwen
C2 ondersteunen 
C3 uitdagen 



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs en omgaan met diversiteit 
1. Basisondersteuning 

1. Hoe gaat de leerkracht in je school om met in diversiteit in basis-
, intensieve- en extra ondersteuning? 
2. Hoe begeleid jij de leerkracht en het team hierbij? 
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Gepersonaliseerd leren – Mijn portret 

Mijn Portret 
 Ik: Eigen groei en ontwikkeling

passies, talenten, kwaliteiten, 

 Presteren: Resultaten en doelen door 
(Self)assessment  

 Leren: leergesprekken: leren en 
presteren & lukken en mislukken

 Leerlijnen: digitale blokken 
instrumentele vakken 

 Kennis: projecten, thema’s 

 Uit de kunst: creatieve en 
scheppende ontwikkeling
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Passend onderwijs en omgaan met diversiteit 

VN resolutie, artikel 24 (2006; 2016) Gelijke rechten voor ieder kind, met of 
zonder beperking, op onderwijs: 
- De volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel: cognitief, emotioneel, 
sociaal, creatief, fysiek 
- het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en versterking van eerbied voor 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit 
- het in staat stellen om mensen, met en zonder beperking, daadwerkelijk te 
laten participeren in een vrije inclusieve samenleving 
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Bekwaamheidseisen van de leraar (aug. 2017) 

Brede professionele basis
organiseren
Plannen
Communiceren
reflectief 
onderzoekend
resultaat- ontwikkelingsgericht
samenwerkend
samen lerend

Bekwaamheidseisen 
vakinhoudelijk bekwaam                  
didactisch bekwaam
pedagogisch bekwaam
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Pauze 
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Toegang dyslexie
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Mededelingen  Plein 013 … vragen 

Parelklassen/Peronniekklas
Consulenten
O&O: 
Taakspel
Consulenten
Onderzoeken
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Peronniekklas – door Wendy Kesting

• Op Vrije School Tiliander wordt na de zomervakantie gestart met een 
nieuwe opzet van de Peronniekklas.

• Deze klas behoorde tot dit schooljaar tot een van de drie parelklassen van 
samenwerkingsverband Plein 013. 

• De parelklassen zijn bedoeld voor ZML-leerlingen, die passend onderwijs 
op een reguliere basisschool krijgen, waarbij ze delen van de week 
integreren in een vaste reguliere klas op dezelfde school.

• B.s. De Lochtenbergh en b.s. De Wegwijzer  gaan op dezelfde wijze verder. 
• Op Vrije School Tiliander bestaat deze klas na de zomervakantie nog uit 

een paar ZML-leerlingen en wordt verder een soort time-out voorziening 
t.b.v. alle (speciale) basisscholen voor een specifieke doelgroep met 
internaliserende gedragsproblemen.

.
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.Peronniekklas

• Start na de zomervakantie
• criteria t.b.v. plaatsing in de Peronniekklas
• Kosten en inschrijving
• Aanmelding t.b.v. de parelklassen wordt door de ouders/ verzorgers 

rechtstreeks bij de coördinator van de parelklassen van Plein 013, Wendy 
Kesting, (w.kesting@plein013.nl ) gedaan.

• plaatsbaarheidsverklaring
• maximaal plaats voor 12 leerlingen
• medewerker van de Toegang/ gemeente / specialistische begeleiding 
• niet bedoeld voor kinderen met externaliserend gedrag
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.Peronniekklas

• Doel is om het kind weer op een fijne manier op de 
verwijzende school te laten functioneren. Mocht er 
tijdens de observatieperiode blijken, dat er meer nodig 
is dan zal dit i.o.m. de ouders/ verzorgers en de 
verwijzende school en consulent besproken worden.

• Eigenaarschap blijft bij de verwijzende school 
aangezien de leerling, daar ook ingeschreven blijft 
staan.

• Vanaf 1 juni kunnen de consulenten leerlingen 
aanmelden bij Wendy Kesting en na de zomervakantie 
start deze nieuwe voorziening.



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Taakspel

• Ook komend jaar zal er vanuit Plein 013 een aanbod 
komen om in te schrijven voor Taakspel. Het aanbod 
wordt breder: 

• Taakspel in de groepen 3-8 
• Aparte trainingen aangeboden voor IB-ers
• Daarnaast voor leerkrachten in de groepen 1-2 om 

Taakspel in hun klas te gaan introduceren. 
• 7 juni inspiratiesessie (aanmelden via 

www.ontwikkelacademie.nu )

http://www.ontwikkelacademie.nu/
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Evaluatie consulenten

• Nu geen tevredenheidsmeting of enquête
• wel 27 scholen bezocht om de gesprekken met 

consulenten, IB-ers en directie te voeren. 
• Toch de behoefte:  kan uiteraard altijd in de 

directe reactie naar Karin en Berry.
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O&O

• Uiterste inzenddatum 31 mei 2017
• Nieuwe functionaliteit: verlenging/nieuw
• S.v.p. contactgegevens van de school ook 

invullen onder “mijn gegevens” ivm versturen 
uitnodigingen en TLV’s.

• Ook bij Klein Loket worden in het logboek 
opmerkingen bij afgifte TLV gemaakt.
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Onderzoeken

• Onderzoek naar de ondersteuning op de 
basisschool.

• Onderzoek naar de Toeleiding en O&O
• Onderzoek naar de samenwerking binnen de 

ondersteuningsteams in de scholen
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Overige nieuwe initiatieven

• Start Impulsklassen
• Denkplein 013
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Diversiteit in het team
(h)erkennen en benutten 

Self 
determination

Passie

Talent

Kern
Kwaliteiten 

Expertise

Groei 
Ontwikkeling 

Excelleren 
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Diversiteit in Passend Onderwijs

1) Diversiteit in je team: transfer oefening

2) Welke expertises zijn er in je school om om te 
gaan met diversiteit in en om de klas? 

3) Diversiteit in Passend Onderwijs: 
kracht en kans

4) Deel het met elkaar 
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Indeling ‘interne’ kennisteams
Lrj 1-2 Ljr 3-4 Lrj 5-6 Ljr 7-8

Taal

Rekenen

SEO

WO – proj.

Kunst-cultuur

Kind in beeld

Ll’n begeleid.

Begaafdheid
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Diversiteit en professionals
Team (PLG) – Experts – samen 
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Insight discovery - teamrollen
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Fijne zomervakantie 
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