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Planmatig begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling 
van leerlingen in de extra ondersteuning
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Netwerkthema’s 2019-2020

1. Planmatig begeleiden SEO bij leerlingen in de extra ondersteuning
• Passend arrangeren SEO: hoe plannen en realiseren we SEO als er meer nodig is?
• Specifieke SEO interventies bij extra ondersteuning
• Voorkomen van thuiszitten: rechten, plichten en preventieve interventies

2. Formatieve feedback 
• Bevorderen van inzicht in het eigen leerproces: ‘leren leren’ met feedback
• Planmatig en cyclisch opbrengstgericht werken - inzicht in eigen leren en denken 
• Feedback vanuit het perspectief van de leraar en het perspectief van de leerling 
• Summatief beoordelen en formatieve feedback bij taal en rekenen in de extra ondersteuning 

3. Coachen van teams bij leerlingen in de extra ondersteuning: rol van de intern begeleider
• Werken in professionele leergemeenschappen voor leerlingen in de extra ondersteuning
• Intervisie bij leerkrachten rondom leerlingen in de extra ondersteuning
• De beroepsstandaard van de interne begeleider bij leerlingen in de extra ondersteuning: continuüm in primaire 

verantwoordelijkheden en taak- en rolverdeling 

4. Inclusie: Samen leren en Samen leven – Gezamenlijk Zomer-ib-netwerk 
• Samenwerken in de wijk 
• Samenwerken onderwijs en jeugdzorg 
• Samenwerken met ouders
• Samenwerken en afstemmen tussen BaO en SO 
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Opening 
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Programma

 Inspiraties: 1) Drama als orthopedagogisch middel

2) Het Selfie-LAB en extra ondersteuning SEO

 Inleiden Sociaal-emotioneel leren: een kader en vertaalslag naar de praktijk   

 Thuiszitters vanuit een preventieve benadering beschouwt

Pauze

 Mededelingen Plein 013

 Pedagogisch differentiëren bij leerkrachten als intern begeleider

 Afsluiting 
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Gewenste opbrengst

1) SEO een continuüm in interventies: expliciet aandacht voor signalering en 
programmering in de extra ondersteuning. Je deelt kennis over goede praktijken 
en ontdekt nieuwe invalshoeken.

2) Thuiszitters: je hebt kennis van de regelgeving over thuiszitters en hebt met 
elkaar uitgewisseld welke preventieve interventies je in kunt zetten om thuiszitten 
te voorkomen. 

1) Pedagogische differentiatie; het omgaan met diversiteit en differentiatie en de 
kracht van sensitief responsief begeleiden van leerlingen en leraren, gericht op 
ondersteuning en ontwikkeling. 
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Pareltjes - Inspiratie – Goede Praktijken

1. Drama als orthopedagogisch middel – Petra Kerstens 

2. Het Selfie Lab – Denkplein project – Ans Ramaut ism consulent 

(Annelies de Hoop), BS Panta Rhei (IB - Carla v.d. Wittenboer) en 

SBO Zonnesteen (IB – Carien Castelijns) 
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Kunst, cultuur en drama als orthopedagogisch middel 
https://www.youtube.com/watch?v=QtDcwBq9-EI

https://www.youtube.com/watch?v=SCZifvzTqJY

https://www.youtube.com/watch?v=QtDcwBq9-EI
https://www.youtube.com/watch?v=SCZifvzTqJY
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Relatie executieve functies (lente 2018)
en het Selfie LAB  

Hoe te gebruiken bij leerlingen en SEO in de extra ondersteuning? 
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EF Selfie – Vervolg … via ontwikkelacademie
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Van moetivatie naar motivatie
Motiverend lesgeven (Hornstra, 2016)

(Naar Vandersteenkiste Zelf – Ander)   
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Sociale emotionele ontwikkeling 
in een continuüm van interventies

Doelgroep: LL’n en SEO in de extra ondersteuning 

SEO, als er meer nodig is!
Doelgroep in beeld….delen!!
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Gedragsproblemen
‘Kwestie van een verkeerde afslag in het brein’

(Van Overveld, K. 2017)

Leerlingen die eigen emoties niet herkennen en hun gedrag laten 
bepalen door impulsief reageren (boosheid, afweer, frustratie, 
angst) kunnen het zichzelf en anderen behoorlijk lastig maken. 

Artikel over de samenhang tussen emotie, taal en routes binnen 
de hersenen, die het gedrag van leerlingen kunnen beinvloeden. 
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Gedragsproblemen
‘Kwestie van een verkeerde afslag in het brein’

(Van Overveld, K. 2017)

Prikkels, prikkels, prikkels 
• Thalamus (lage route)
Zintuigen die prikkels opnemen (horen, 
zien, voelen, fysiek): verstuurt de prikkels 
• Amygdala (lage route)
Ontvangt prikkels en stuurt aan bij 
emoties, met immer alerte bewaker. 

• Prefrontale cortex (hoge route)
Is verantwoordelijk voor de hogere 
cognitieve functies en het inzetten van: 
taal, besluitvaardigheden, planning, 
moreel oordelen, relativeren, reflecteren
(executieve functies)

Hersenfuncties 
Lage route = onbewust, primair, 
direct, impulsief, irrationeel 
Hoge route = bewust en rationaal
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Gedragsproblemen
‘Kwestie van een verkeerde afslag in het brein’

(Van Overveld, K. 2017)

Leerlingen die bewust worden en inzien dat een rustige wijze van redeneren 
vaak meer effect heeft en hierin geoefend zijn (hebben), zullen bewuster taal 
inzetten en een plan bedenken voor ze reageren. Ondersteun leerlingen bij hun 
hun ‘inner speech’: hun zelfspraak en innerlijke zelfaansturing (hoge route). 
Ze zullen dan minder emotioneel en impulsief reageren vanuit de lage route).

Aanbevelingen Van Overveld: Ontwikkel IK-competenties: 
1. Ontwikkelen van het zelfbesef (vanuit situaties en emoties bewust worden)
2. Zelfregulering en gebruik maken van gedragsregulerende technieken
- Inzicht in sociale situaties; deze leren analyseren  en hanteren 
- Van impulsief naar doelgericht gedrag

Casus: Schrijf voor jezelf een casus van een leerling die je kent ‘die meer nodig 
heeft’ bij zijn sociaal emotioneel leren (SEL). Pas bovenstaande hierbij toe. 

Presentator
Presentatienotities
Zelfbesef: lichaamsbesef, ervaren van emoties uitleggen, emotietaal leren, situaties en emoties analyseren en nieuwe keuzes maken, uitdrukken gevoelens, foto-interviewZelfregulering: bewust gebruik maken van kalmerende taal: Verbale zelfspraak ‘Innerspeech’: Stop!, Rustig…., Tel tot 10…, Ok!, Niet op reageren, tel tot 10, laat maar gaan
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Gedragsregulerende techniek  
Rationeel emotieve therapie (RET, Ellis) 

Situatie:

- irrationele emotie                                           + rationele emotie
Gedachten: Gedachten:

Gevoel: Gevoel: 

Gedrag: Gedrag: 

Gevolg - Gevolg (actie)+
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Planmatig werken aan Passend Onderwijs
Groepsplan gedrag (Van Overveld, 2013)

Competenties SEL (p. 77)
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Planmatig werken aan Passend Onderwijs
Groepsplan gedrag (Van Overveld, 2013)
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Wat neem je mee? 

Sociaal emotioneel leren (SEL):
Kracht:

Kans:  
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Thuiszitters – Bronnen 

 Thuiszitterspact 
https://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2019/09/Convenant-PO-TZ-pact-
compleet.pdf

 Ingrado:
• https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
• https://www.ingrado.nl/kennisdossiers/leerplichtdossier/wat_is_rmc/instrument

en/stroomschemas_verzuim_vsv_en_vrijstelling
• https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Handreiking_onderwijs_zorg_Lpw_22111

8.pdf

 Reik thuiszitters de hand 
http://reikthuiszittersdehand.nl/partnerschap_met_ouders/

 Dit ben ik – portretten – de narratieven ‘beleefde verhalen’ van thuiszitters
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Dit-ben-ik-Portretten-van-
thuiszitters-PDF.pdf

https://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2019/09/Convenant-PO-TZ-pact-compleet.pdf
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
https://www.ingrado.nl/kennisdossiers/leerplichtdossier/wat_is_rmc/instrumenten/stroomschemas_verzuim_vsv_en_vrijstelling
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Handreiking_onderwijs_zorg_Lpw_221118.pdf
http://reikthuiszittersdehand.nl/partnerschap_met_ouders/
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Dit-ben-ik-Portretten-van-thuiszitters-PDF.pdf
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Schoolverzuim en leerplicht   

Ongeoorloofd verzuim

Absoluut verzuim (niet 
ingeschreven)

Relatief verzuim (wel 
ingeschreven)

Wettelijk te melden verzuim 
van meer dan 16u in 4 weken 
(melden verzuimregister LAS -

DUO)

Langdurig relatief verzuim 
(langer dan 4 weken)

Luxe verzuim (op vakantie)

Geoorloofd 
verzuim

Ziekmelding Verleend verlof Gewichtige 
omstandigheden

https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Scho
olverzuim_begrippen_WEB.pdf

https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
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Afwijking onderwijstijd

inspectie

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/documenten/publi
caties/2018/09/24/stroomschema-afwijking-van-het-jaarlijks-minimum-urenaantal

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/documenten/publicaties/2018/09/24/stroomschema-afwijking-van-het-jaarlijks-minimum-urenaantal
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Ervaringen met thuiszitters
https://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2019/09/Convenant-PO-TZ-pact-compleet.pdf

1) Casus: beschrijf in stilte ‘kort’ een 
casus van een (bijna)thuiszitter uit je 
praktijk

2) Kracht: Noem successen in deze 
casus. Wat werkt goed?

3) Kans: Wat zijn risicofactoren? 
Wat kan er verbeteren?   

4) Dilemma’s:  Hoe lang blijf je in 
welke fase? Wanneer schaal je op? 
Waar loop je tegen aan als intern 
begeleider? Wat doe je dan? 

https://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2019/09/Convenant-PO-TZ-pact-compleet.pdf
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Pauze 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://usa365.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lunch-atop-a-Skyscraper1.jpg&imgrefurl=http://usa365.nl/lunch-atop-a-skyscraper/&docid=dkIzHppJOPbm4M&tbnid=O81KViYlC-VdWM:&w=1100&h=864&ved=0ahUKEwi_r_vXs43KAhVFKg8KHTo0DkYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Herfst 2019

Mededelingen Plein 013
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Pareltjes in het IB-netwerk

Ook dit jaar: Beeldimpressies van ‘Pareltjes’ obv Dick Janssen                              
- via Rian en/of Marianne

Inloggen Pareltjes – inspiratievideo’s: 
Ga naar de  website van Plein 013: https://www.plein013.nl
Rechts onderaan de pagina kun je inloggen.: Log in  
(inlog: Plein013; wachtwoord: Passendonderwijs)
Je kunt dan kiezen uit 4 opties: Klik op “Video’s IB-netwerk”

https://www.plein013.nl/
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Studiemiddag 27 mei

Let op IB-netwerk zomer: centrale themamiddag na studieochtend Plein 013.

In professionaliseringsplan staat 

wo. 25 mei maar dit moet zijn wo. 27 mei 2020.

• Thema “Samen leren en Samen leven”

• Voor IB-ers, consulenten en andere ondersteuningsteamleden.
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Talent in Beeld

Coördinatie Talent in Beeld 2019-2020:
• Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen: Wendy van Beurden
• Intermezzo: Linda van Elderen
• Talentklas midden- en bovenbouw: Linda van Elderen

Instroommogelijkheden:
• Intermezzo is “vol” zowel de midden- als bovenbouw.
• De Talentklas bovenbouw is “vol”. 
• Tussentijds instromen in de Talentklas middenbouw is nog mogelijk. 

Hiervoor worden aparte instroommomenten gehanteerd.

Aanmeldformulieren:
• Aanmeldingsformulieren zijn aangepast voor het huidige schooljaar en te 

vinden op het binnenplein van Plein 013.
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Mededelingen Talent in Beeld

• Feestavond ter afsluiting POINT op 9 oktober: presentatie enIQma

• Op 29 oktober wordt enIQma nogmaals gepresenteerd en is er ook een stuk 

informatie over signalering jonge leerlingen (opent 9 oktober)

• Nieuwsbrief verzonden over Talent in Beeld aan IB-ers op 6 september 2019
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Talent Netwerk

• Dinsdag 29 oktober: signaleren en enIQma een kennismaking: JL Driecant

• Maandag 10 februari: nader te bepalen

• Donderdag 28 mei: nader te bepalen
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Portvolio: LWOO -PrO

1. DE INDIVIDUELE LWOO INDICATIE STELLING VERVALT

• Leerlingen die dit schooljaar (2019-2020) gestart zijn op het VMBO, 

werden nog op individuele basis nog aangewezen voor LWOO. Dat is 

inmiddels in zijn geheel afgewikkeld zoals we gewend waren.

• Leerlingen die een start maken op het vmbo in het schooljaar 2020-2021 

hoeven (i.v.m. de overgang naar populatie bekostiging) niet meer 

individueel geïndiceerd te worden.

Brief op 28 augustus 2019 verzonden aan alle directeuren.

Presentator
Presentatienotities
Brief op 28 augustus 2019 verzonden aan alle directeuren.
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Portvolio: LWOO - PrO
Wat betekent dit voor de basisscholen?

• Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het 
afnemen van een intelligentietest of drempelonderzoek niet meer nodig voor 
leerlingen die naar het vmbo gaan. Een aanvraag voor leerwegondersteuning hoeft 
niet meer te worden gedaan en dus ook niet meer geadviseerd te worden in groep 
8. Een afname van onnodige bureaucratie.

• Een actueel overzicht (leerlingvolgsysteem) van met name de leerachterstanden 
en sociaal-emotionele behoeften blijft belangrijk, zodat de vmbo scholen kunnen 
zien op welke gebieden extra ondersteuning wenselijk is. Tevens blijft het 
belangrijk om in het digitaal overdrachtsdossier duidelijk aan te geven welke 
didactische leerresultaten de leerling heeft en op welke leer- en 
ontwikkelingsgebieden leerlingen ondersteuning kunnen gebruiken. Op die manier 
worden de (extra) ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld gebracht. Op 
basis van de aangeleverde informatie van de basisschool in combinatie met de 
informatie van de ouders maken vmbo scholen keuzes voor plaatsing van 
leerlingen in de groepsarrangementen met (leerweg) ondersteuning.

2. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS PRO BLIJFT NODIG
Brief op 28 augustus 2019 verzonden aan alle directeuren.
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Handle with Care

• https://www.augeo.nl/handle-with-care
• Samenwerking Traverse met scholen
• Zie bijlage

https://www.augeo.nl/handle-with-care
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Consulenten 2019-2020

• 33 consulenten Karin Pijnenburg en Cobi Brouwers zijn coördinatoren 
(er is een mailing gestuurd wie de contactpersoon is per school)

• Consulent Toeleiding Onderwijs
Vanaf 3 jaar kan een vraag worden ingediend vanuit kinderopvang maar 
ook door de IB-er. De vraag moet gericht zijn op het zoeken naar een 
passende onderwijsplek. Kan je eigen consulent hierin ondersteunen 
dan is een aanvraag Consulent Toeleiding Onderwijs overbodig. 
Aanvragen mailen naar Karin Pijnenburg: k.pijnenburg@plein013.nl

• Consulent Taalscholen
Is er een hulpvraag vanuit de taalschool die de consulent of coördinator 
Taalschool zelf niet kan oppakken dan kan de IB-er een aanvraag mailen 
naar Karin Pijnenburg. 

mailto:k.pijnenburg@plein013.nl
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Consulenten 2019-2020

Op 4 juli is er een mailbericht naar het veld gestuurd dat een aantal 

projecten en voorzieningen vanuit Plein 013 zullen stoppen. Wat betreft Praat 

en teken, Taakspel en Foto-interview betekent dit dat de scholing en 

materialen niet meer worden bekostigd maar consulenten de programma’s 

nog wel kunnen gebruiken. 
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Consulenten: Basisondersteuning 
versus extra ondersteuning 
Consulenten werken gericht op de ondersteuning van de zorgleerlingen en 

het versterken van de leerkracht. Taken moeten dan ook vallen in het 

gebied van de extra ondersteuning.

Omdat we werken in lijn van het nieuwe ondersteuningsplan zijn 

consulenten dit jaar extra alert op vragen die betrekking hebben op de 

basisondersteuning. 

De consulenten hanteren als leidraad om in gesprek te gaan betreffende 

hun takenpakket de omschrijving van de basisondersteuning zoals deze bij 

het nieuwe ondersteuningsplan is toegevoegd als bijlage.

Presentator
Presentatienotities
De inspectie heeft als opdracht gegeven dat we ons alleen richten op de extra ondersteuning, vandaar dat er voor de vakantie ook al een mailing is gestuurd met projecten die stoppen of gaan stoppen. Doel: vooral bewustwording dat in de toekomst basisondersteuning de verantwoordelijkheid van de school is. Extra ondersteuning is de opdracht van het SWV.
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O&O automatisch mail

• Op verzoek van scholen nu automatische mailberichten. I.h.k.v. AVG kan 

dat niet op naam maar wordt gebruik gemaakt van het OT-ID nummer. 

Gebruik de veldkiezer

• Bij uitnodiging voor inzage krijgt iedere gebruiker van een school de 

uitnodiging.

• Nogmaals dringend verzoek om de lijst met gebruikers actueel te maken.

Info veldkiezer: Zie algemene 
handleiding onder Help pag 13
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O&O: Toevoeging van bulk knop 
Op een aantal overzichten is er binnen O&O (1Loket) een extra knop gekomen aan de linker zijkant.  
Deze knop ziet er als volgt uit: 
(Add batch button)

Met deze nieuwe knop is het mogelijk om meerdere arrangementen tegelijkertijd in uitvoering te nemen, te sluiten 
en te archiveren. De knop is te gebruiken in de volgende overzichten: 
• Schoolrol & Lwoo PrO schoolrol - Menu item arrangementsaanvragen >> bevestigen uitvoering 

arrangementen Hier kan je meerdere arrangementen tegelijkertijd in uitvoering nemen - Menu item 
arrangementsaanvragen >> arrangementen in uitvoering Hier kan je meerdere arrangementen tegelijkertijd 
sluiten - Menu item overzicht arrangementen >> gesloten arrangementen Hier kan je meerdere 
arrangementen tegelijkertijd archiveren - Menu item overzicht arrangementen >> verlopen arrangementen 
Hier kan je meerdere arrangementen tegelijkertijd archiveren 

• Voorzieningenrol/uitvoerdersrol - Menu item arrangementsaanvragen >> bevestigen uitvoering 
arrangementen Hier kan je meerdere arrangementen tegelijkertijd in uitvoering nemen 

• Menu item arrangementsaanvragen >> arrangementen in uitvoering Hier kan je meerdere arrangementen 
tegelijkertijd sluiten 

De knop werkt als volgt: 
1. Selecteer door middel van de vink vakjes welke arrangementen je in uitvoering wilt nemen, sluiten of 
archiveren. 
2. Klik op de add batch button aan de linkerkant. 
3. Vul de informatie op het pop-up scherm in. Let hierbij op dat datums die worden ingevuld voor alle 
geselecteerde arrangementen hetzelfde zijn! 
4. Druk op OK. 
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Werkgroep aanpassingen O&O

- In IB-netwerk winter aandacht voor aanpassingen en inhoud

- Automatische mailnotificatie. Alleen ouders krijgen nog persoonlijk 

bericht over besluit.

- Werkgroep gaat verder met mogelijkheid voor “inklappen” van tabbladen.

Presentator
Presentatienotities
Gegevens overzetten vanuit LAS/ OSO naar O&O. Dus vanuit bijv. Parnassys overzetten ipv handmatig invoeren.  OTS en voogdij is een verschil; betekent beide iets anders. Partnerschap met ouders; recht van ouders om hun input aan te geven. Of ze het nu mee eens bent of niet. Evt. ‘inhoud’ van de belemmerende en stimulerende factoren bespreken. Dit ook bij ondersteuningsbehoeften. 
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Loket

• OPP wordt verplicht bij het indienen van een aanvraag (zie richtlijnen).

• TLV-aanvragen kunnen vanaf 1 nov 2019 worden gedaan uitgaande van de 

nieuwe categoriebepaling (zie categorie-omschrijving).

• Arrangement op de eigen school alleen mogelijk als het past binnen die 

categorieën (niveau SBO of SO).

• Dit geldt niet voor de eerder afgegeven  arrangementen op eigen 

basisschool die bekostigd worden door Plein 013 en die een looptijd 

hebben langer dan 1 augustus 2019.

• De categorie bepaalt het bedrag dat wordt toegekend.
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Loket

• Werkwijze is aangepast. 

• Gesprek alleen op aanvraag van een betrokkene; 1 loketlid sluit aan bij 

gesprek op school.

• Deskundigenadvies door 2 personen.

Presentator
Presentatienotities
Bekostiging vanuit het SWV bij leerlingen (vanaf instroom school), die van regulier naar regulier doorverwezen zijn, waarbij alsnog een TLV S(B)O nodig is. 
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Bestuur

Volgende punten heeft het bestuur nu ter besluitvorming bij de OPR

voorgelegd:

• Solidariteit d.m.v. verruimen periode bekostiging vanuit SWV bij kleuters

van 1 jaar naar 2 jaar. Daarbij geldt het moment van inschrijving als start

van de periode van twee jaren.

• Bekostiging van verhuizers van buiten het SWV wordt gehandhaafd

(binnen een jaar).
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Bestuur (vervolg)

• In het eerder voorgelegde ondersteuningsplan werd gesproken over 

bekostiging alle TLVs door Plein 013 (solidariteitsdeel). Nu is het besluit 

genomen dat men daar (nog) niet toe wil over gaan. 

• In de buurt gebeurt het: eerste gesprekken gepland. Schoolleiders, 

besturen, ILP, gemeente en SWV sluit aan.

• Denkplein (samenwerking regulier-SBO/SO) blijft mogelijk maar 

voorwaarde is dat het ook gericht moet zijn op versterken van de buurt.

• Impulsklassen: bekostiging 1e jaar volledig, daarna cofinanciering, 3e jaar 

volledig door de school.
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Kompas

• Minder aanmeldingen (jan-juli 2019: 10 i.p.v. 16)

• Waarvan 80% sprake van acute onveiligheid – directe inzet meldcode

• Nieuwe evaluatie: gericht op zowel de leerling als op school                                 

(proces van samenwerking)

• Check na 3 maanden
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Belangrijke data
Uiterste inleverdata voor schooljaar 2019-
2020:

1 april 2020 aanmelden voor Talent en Intermezzo 
schooljaar 2020-2021

1 juni 2020 aanvragen voor Loket Plein 013 die bij
de start van volgend schooljaar in 
dienen te gaan, en voor de 
zomervakantie dienen te worden
behandeld.
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SEL  JeZElf

In welke beroepscontext(en) kom jij tot sociaal emotioneel leren? 

- Zelf: Self-awareness

emotioneel leren: zelfkennis (over je waarden, interesses en 

talenten), zelfvertrouwen, zelfbeeld ontwikkelen, zelf-esteem, 

zelfinzicht, je gevoelswereld en je emoties erkennen, onderkennen 

en delen, omgaan met heftige emoties, stressregulatie, focus 

- Ander: Social-awareness

sociaal leren: empathie, samenwerken, perspectieven en

positionering, conflict hanteren 
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Ken je leerlingen …. Pedagogische differentiatie 
https://www.destentor.nl/binnenland/tip-voor-de-leraar-ken-je-leerlingen-begin-niet-meteen-met-taal-en-
rekenen~a1be3e2d/?referrer=https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/62189376/tip-voor-de-leraar-ken-je-leerlingen-begin-niet-meteen-met-taal-en-
rekenen.html 

De leraar rent zich rot. Maar nu de scholen weer beginnen, legt pedagoog Marcel van 
Herpen uit hoe het anders kan. ,,Weet eerst wie de kinderen zijn.”... 

,,Je moet ’s morgens willen weten hoe het met de kinderen gaat en wat er die dag moet 
gebeuren. Zo wordt de klas gezamenlijk verantwoordelijk voor wat er speelt en gedaan 
moet worden. Veel kinderen komen belast binnen. Gedoe thuis, gebroken gezinnen, vormen 
van misbruik. Als jij dan met rekenen of taal wilt beginnen, zit die kinderen met hun 
gedachten nog ergens anders. Daar moet een basisschoolleraar iets mee. Dat is geen 
gesprek van een half uur, dat is geen therapie. Dat is gewoon zoals je dat thuis zou doen.”

,,Door kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Als de kinderen precies weten 
wat er op een dag moet gebeuren, hoe lang ze daarover mogen doen en waar ze het 
moeten doen, kan de leraar zeggen: hoe pakken we dat aan? Dat vinden kinderen 
ontzettend leuk.”
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Intern begeleider …. Ken je leraren 
Diversiteit (DIV) en Differentiëren (DIV)   

DIV DIF
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Ken je leraren …
Pedagogische differentiatie

vanuit waarderen en omgaan met diversiteit  

Een casus: bedenk een leerkracht met een leerling in de SEO extra ondersteuning 

Laat je daarop bevragen door een collega begeleider:
1) Wat is kenmerkend voor deze leerkracht? 
2) Waarin wil hij vooral erkend en gewaardeerd worden? 
3) Wat voor ondersteuningsbehoeften heeft hij: 

a. In autonomie: onafhankelijk …. Afhankelijk
b. In competentie: onafhankelijk – afhankelijk van bevestiging
c.  In relatie: onafhankelijk – afhankelijk (lost het zelf op – snel hulp)

4. Wat betekent dit voor jouw rolneming in samenwerking met deze leerkracht

5. Kun je een leerkracht voor de geest halen die precies het tegenovergestelde is. 

6. Stel je de vraag aan de leerkracht: waarvoor heb je me nodig? Wat kun je zelf? 
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Ken je leraren ….

Wat neem je mee? 
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Zelfreflectie is zelfbevestiging R v.d. Wegen (2009)

Coachingsrelatie
‘zekere spanning’

Relatie afstemmen – verbreden – verrassen
Balanceren op het randje van comfort – confrontatie 

Blind spot (Roos Vonk)

Het ego is een totalitair systeem; neigt disbalans weg te werken, te 
reguleren, te camoufleren; sublimatie.
Het is bijna onmogelijk om zelfstandig perspectieven te verschuiven. 

Als begeleider de dissonantie opzoeken: het cognitieve conflict 
aangaan, door vragen te stellen over context, professioneel handelen 
en perspectieven.  Creatieve spanning aangaan om zelfontdekkend en 
betekenisvol te leren. 
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Transfer thema

 Wat neem je mee voor jezelf als begeleider? 

 Wat neem je mee voor je eigen school - team? 

 Wat neem je mee voor je eigen IB-netwerk? 
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Tot slot  
https://www.youtube.com/watch?v=suWFRYUXvO4

https://www.youtube.com/watch?v=suWFRYUXvO4
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Bronnen

Hornstra, L., Weijers, D., Van der Veen, L., Peetsma, T. (2016). Motiverend lesgeven. Een 
handleiding voor docenten H5. pp 45- 48 NRO project. Kohnstamm Instituut, Universiteit van 
Utrecht en Universiteit van Amsterdam. 
https://www.uu.nl/sites/default/files/motiverend_lesgeven_handleiding.pdf

Kees van Overveld: https://www.keesvanoverveld.nl/boeken/sel/
https://www.keesvanoverveld.nl/
https://www.keesvanoverveld.nl/artikelen/

Van der Wegen, R. De leerkracht doet er toe. In Volgend in Beweging. AntwerpenL Garant 

Thuiszitters
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
http://reikthuiszittersdehand.nl/integraal_aanbod_zorg_en_onderwijs/

Ondersteunende voorziening SEO: https://www.sjsbrabant.nl/partners

https://www.uu.nl/sites/default/files/motiverend_lesgeven_handleiding.pdf
https://www.keesvanoverveld.nl/boeken/sel/
https://www.keesvanoverveld.nl/
https://www.keesvanoverveld.nl/artikelen/
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
http://reikthuiszittersdehand.nl/integraal_aanbod_zorg_en_onderwijs/
https://www.sjsbrabant.nl/partners
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