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BESTE LEZER,
Met gepaste trots presenteert de Campus Kind en Educatie in Zwolle 
deze bundel met impressies van good practice inzake 
interprofessioneel werken in het domein kind en educatie.
Vanaf 2015 werken de hogescholen KPZ en Viaa en de ROC’s 
Landstede en Menso Alting intensief samen met het werkveld om 
antwoorden te vinden die bijdragen aan maatschappelijke trends en 
regionale ontwikkelingen op het gebied van kind en educatie. De 
samenwerking heeft geresulteerd in de Campus Kind en Educatie van 
waaruit diverse opleidingen worden aangeboden. Eén van die 
opleidingen is de master Leiderschap & Innovatie Kind en Educatie 
(MLIKE), die sinds november 2018 verzorgd wordt door KPZ en 
Hogeschool Viaa. Vanuit de beide hogescholen is de master 
Interprofessioneel Werken met Jeugd in voorbereiding; deze master zal 
in september 2019 starten.
We hebben als Campusdeelnemers de overtuiging dat in alle 
(toekomstige) beroepen waarin met kinderen wordt gewerkt het kind 
centraal moet staan. Professionals willen ieder vanuit hun eigen rol elk 
kind de beste opvoedings- en ontwikkelingsmogelijkheid geven. Dat 
bereik je pas ten volle als je het samen doet. De Campus wil de 
beweging naar interprofessioneel werken in de sectoren onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk dan ook versnellen, 
ondersteunen en bekrachtigen met als uiteindelijk doel te komen tot 
innovaties in het domein kind en educatie die ten goede komen aan de 
ontwikkeling van het kind.
Als hogescholen ervaren we zelf hoe het is om Interprofessioneel te 
werken en een gezamenlijke ambitie na te streven, van elkaar te leren 
met respect voor elkaars achtergronden en contexten en soms zelfs 
een nieuwe professionele taal te ontwikkelen. Naast de ontwikkeling 
van deze masteropleidingen heeft dit zich in de afgelopen drie jaar 
bewezen met de Associate degree Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie die is ontworpen en vormgegeven door een interprofessioneel 
team van de Campus Kind en Educatie. Met als resultaat dat de eerste 
40 interprofessionele pedagogisch professionals werkzaam zijn in de 
regio bij onze partners.
We zijn bijzonder verheugd dat kwartiermaker René Peeters op 8 
januari 2019 met onze Campusrelaties in gesprek gaat. René is landelijk 
kwartiermaker op het gebied van betere samenwerking en aansluiting 
tussen onderwijs, zorg en jeugd. Onlangs is zijn rapport Mét andere 
ogen; advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking 
onderwijs-zorg jeugd verschenen. Dit rapport is een prachtige 
startmotor voor de praktijk. De mooie bijdragen van de deelnemers van 
de MLIKE in deze bundel zijn daarbij inspirerende voorbeelden.
 
Jacob Schaap, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Viaa
Ingrid Lammerse, voorzitter College van Bestuur KPZ
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Op 8 januari 2019 houdt René Peeters 
(master of Educational Superintendency- 
Science master, Radboud Universiteit 
Nijmegen) op KPZ een lezing over 
interprofessionele samenwerking tussen 
onderwijs, zorg en jeugd. Aansluitend is 
er onder leiding van Peeters ruimte voor 
ontmoeting en kennisdeling.

Peeters is aangesteld door de coalitie* als landelijk 
kwartiermaker om advies uit te brengen over hoe 
onderwijs, zorg en jeugd beter op elkaar kunnen 
aansluiten. Het gaat hierbij enerzijds om het 
inzichtelijk maken hoe de bestaande samenwerking 
tussen onderwijs, zorg en jeugd eruit ziet in de regio 
en anderzijds hoe de bestaande samenwerking 
versterkt, versneld en daarnaast ook duurzamer 
gemaakt kan worden. Peeters noemde de opdracht 
zelf spannend: 'Als professionals voortdurend 
denken vanuit hun eigen positie, dan gaat die 
samenwerking er nooit komen.'

Peeters’ missie is het op maat maken van zorg en 
onderwijs (Jonge Kind, JGZ, Kinderopvang, Peuter-
speelzaalwerk) en daarnaast het laten groeien van 
Onderwijs, Passend Onderwijs, Samenwerkings-
verbanden en Jeugd(zorg). Hij is gespecialiseerd in 
het verbinden van de domeinen in Integraal 
Kindcentra (IKC), onderwijs- en jeugdzorg-
arrangementen. Peeters werkt momenteel als 
zelfstandige (o.a. advies, projectbegeleiding, 
(interim-)bestuur). Hij is tevens voorzitter van het 
hoofdbestuur van Humanitas en lid van de 
vierkoppige Raad van Advies van de 
Onderwijsinspectie. Hij diende eerder in Almere als 
wethouder Jeugd(zorg), maatschappelijke 
ontwikkeling, onderwijs, sport, gezondheidszorg, 
innovatie en bestuurlijke vernieuwing.

Op 4 december heeft De Coalitie het rapport Mét 
andere ogen (Peeters, 2018) aangeboden aan de 
ministers Slob en De Jonge (respectievelijk minister 
voor basis- en voortgezet onderwijs en Media, en 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De 
ministers hebben op 6 december op basis van het 
rapport een brief ingediend bij de Tweede Kamer. De 
Coalitie verwacht in maart een programma-plan met 
concrete uitvoeringsactiviteiten gereed te hebben en 
nodigen beide ministeries uit om dan verder in 
gesprek te gaan.
 
*De coalitie bestaat uit: ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur 
zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ 
Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, 
Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk 
Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, 
Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad 
en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en 
Nederlands Jeugd Instituut.
 
LITERATUUR
Peeters, R. (2018). Met andere ogen; advies voor versnelling en 

bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd. De 

Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd. Opgehaald van: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/

brieven_regering/

Fotografie: Lisa Zuiver

KERNTEAM MLIKE

INTERPROFESSIONELE 
SAMENWERKING TUSSEN 
ONDERWIJS, ZORG EN JEUGD
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Felix is een hoogbegaafde jongen van 10 met een 
diagnose ADHD/ASS. Het lukt hem maar niet om 
zich aan te passen aan het onderwijs. Er staan hem 
weliswaar veel welwillende professionals uit de 
jeugdzorg, passend onderwijs en jeugd terzijde, 
maar allen vanuit eigen plannen met leerdoelen en 
vanuit eigen budgetten. Felix is momenteel een 
zogenaamde thuiszitter. Hij blijft echter hoop 
houden dat er ergens een ontwikkelplaats is waar 
hij tot goed leven en leren komt.

Zeer recent hebben achttien landelijke branche- en 
ouderorganisaties de Coalitie Onderwijs, Zorg en 
Jeugd opgericht.* Gezamenlijk spannen ze zich in 
om een betere aansluiting tussen de drie domeinen 
te creëren. In het rapport Met andere ogen dat 
Peeters (2018) schreef in opdracht van De Coalitie, 
wordt onder andere gepleit voor interprofessionele 
teams: het verbreden van teams met andere 
expertises dan alleen die uit het onderwijs. In zijn 
voorwoord verwoordt Peeters de noodzaak voor het 
gezamenlijk optrekken als volgt: 'Kijk over het eigen 
domein heen, probeer kennis op te doen van andere 
domeinen, gun de ander de eigen expertise en 
ontmoet elkaar op de werkvloer. Immers, met andere 
ogen zie je meer, eerder en beter' (Peeters, 2018, 
p.3).

Wanneer werken die interprofessionele teams dan 
ook echt succesvol samen? Smeets en Van Veen 
(2018) onderzochten deze vraag in een literatuur-
studie en in hun rapport presenteren ze vier 
voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs, 
gemeenten en jeugdhulp. Ze definiëren de volgende 
criteria voor succesvolle samenwerking:

• een gezamenlijke visie, gericht op een 
domeinoverstijgend doel (bijvoorbeeld preventie), die 
als basis dient voor initiatieven en activiteiten;

• helderheid over verantwoordelijkheden en rollen, 
betrokkenen die het mandaat hebben om besluiten 
te nemen;

• deskundigheid en gezamenlijke professionalisering;
• communicatie, overleg en het delen van relevante 

informatie;
• kennis hebben van elkaars mogelijkheden en 

werkwijze, vertrouwen in elkaar hebben en 
realistische verwachtingen over elkaars bijdrage 
hebben;

• zicht op kwaliteit hebben, periodieke evaluatie 
uitvoeren en zo nodig aanpassen van or-ganisatie en 
werkwijze op basis daarvan;

• voortbouwen op eerdere samenwerking en 
aansluiten bij bestaande netwerken;

• praktische randvoorwaarden, zoals voldoende 
budget en tijd (Smeets en Van Veen, 2018, p. 1)

 
|Interprofessioneel samenwerken volgens 
bovengenoemde criteria vraagt van professionals 
dat ze een open houding hebben die voortdurend 
gericht is op samenwerking en gemeenschappelijk 
belang, waarbij macht idealiter een gedeelde macht 
is, gebaseerd op kennis en ervaring. Sinds november 
2018 biedt KPZ in samenwerking met Hogeschool 
Viaa de nieuwe, geaccrediteerde masteropleiding 
Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) 
aan. In de MLIKE worden informeel èn formeel 
leiders uit de sectoren educatie, kinderopvang, 
sociaal werk, jeugdzorg en lokale overheden 
gedeeltelijk gezamenlijk opgeleid tot pedagogisch 
leiders die interprofessioneel onderzoeksmatig, open 
innoveren en zo waarde toevoegen aan het domein 
kind en educatie, passend bij de ontwikkelbehoefte 
van kinderen.

MLIKE KERNTEAM

MLIKE VERENIGT 
PERSPECTIEVEN
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PERSPECTIEVEN VERENIGEN TEN BEHOEVE VAN 
HET KIND
De opleiding is ontworpen vanuit het perspectief van 
nieuw leiderschap, gebaseerd op het werk van Ten 
Have, Ten Have, Lammers en Otto (2015). De auteurs 
zien leiderschap niet als het gevolg van dominantie, 
maar van toegevoegde waarde. Essentieel hierin is 
de aandacht voor de professie zelf, welke gericht is 
op het goede werk goed doen door de adaptieve 
zich ontwikkelende mens achter de professional. De 
auteurs pleiten voor het verenigen van het 
perspectief van het management met dat van de 
professie. Zo wordt professionele ruimte gecreëerd: 
'Het managementperspectief draait om de vraag of 
en wanneer ‘het klopt’, het professionele perspectief 
draait om de vraag of en waarom ‘het werkt’. Het 
managementperspectief richt zich op de vraag ‘wat 
is functioneel?’, het professionele perspectief op de 
vraag ‘wat is existentieel?’ Geïntegreerd bieden ze 
zicht op wat ‘essentieel’ is' (p. 37). Indien een 
organisatie erin slaagt om beide perspectieven te 
verenigen, dan is er sprake van een vruchtbaar 
klimaat voor het creëren van een professionele 
ruimte met veel veranderkracht.
 
In de MLIKE is de uitwerking van het perspectief van 
nieuw leiderschap vertaald in drie grondslagen: 
i) professional governance; als gunstig klimaat voor: 
ii) innovatief vermogen en ondernemerschap en 
iii) vermogen tot interprofessionele samenwerking 
en boundary crossing. Zie het opleidingskader van 
de MLIKE (KPZ, 2018) voor een verantwoording van 
de leerinhouden en leeromgeving van de opleiding. 
Interprofessionele samenwerking draagt bij aan 
innovatief vermogen en ondernemerschap van de 
leidinggevenden (De Waal, 2018). Omgekeerd wordt 
verondersteld dat innovatief vermogen en 
ondernemerschap bijdragen aan een hoger niveau 
van interprofessionele samenwerking. De specifieke 
competenties van de pedagogisch leiders zijn 
vertaald in drie generieke beroepsrollen, die in de 
MLIKE centraal staan: de civic entrepreneur. Het gaat 
hierbij om een maatschappelijk ondernemer die 
waarde creëert voor zijn omgeving; de boundary 
crosser die een interpersoonlijk verbinder is en 
elementen van de ene praktijk in de andere brengt 
en open innoveren, horizontaal leren en 
kenniscirculatie stimuleert; de research-based 
designer ten slotte, is de onderzoekend ontwerper 
van innovaties die bijdrage aan het domein kind en 
educatie.

De opleiding is zeer praktijkgericht. Deelnemers 
werken in 2,5 jaar aan een eigen kernopgave met een 
sectoroverstijgend karakter. Participatief 
ontwerponderzoek wordt ingezet om vanuit 
gedeelde waarden en gedeelde pedagogische visie 
te komen tot een gezamenlijk interprofessioneel 
ontworpen innovatie. Hierbij wordt de inbreng van 
het kind zelf uiteraard niet vergeten.

Kernteam MLIKE
Anne Looijenga, Herma Slendebroek, Marieke Pillen, 
Vivian Tevreden & Wenckje Jongstra
 
De MLIKE is inmiddels gestart. Deze bundel is het 
resultaat van de eerste deelopdracht van de 
opleiding.

*De coalitie bestaat uit: ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur 
zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ 
Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, 
Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk 
Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, 
Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad 
en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en 
Nederlands Jeugd Instituut.
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In deze bundel geven de deelnemers van 
de masteropleiding Leiderschap en 
Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) een 
inkijkje in het gesprek dat ze gevoerd 
hebben met een professional uit het 
domein Kind en Educatie die naar hun 
inzicht waarde heeft toegevoegd aan het 
domein door op creatieve, patroon-
doorbrekende wijze, oplossingen te zoeken 
voor problemen of hiaten in de begeleiding 
van kinderen van 0-14 jaar.

Dit gesprek is de eerste, kersverse opdracht van de 
opleiding. Deelnemers gingen zelf op zoek naar 
leiders met lef die patroondoorbrekend gewerkt 
hebben. We vroegen de deelnemers vooral door te 
vragen in het gesprek en verhalen over kritische 

beroepssituaties op te tekenen, waarbij zowel de 
complexiteit van het probleem als het ervaren 
professioneel dilemma alsook het uiteindelijk 
handelen en de vormgeving van leiderschap in beeld 
gebracht werd.

Op 6 november j.l. is de opleiding gestart en amper 
een maand later was deze bundel een feit! Dat 
belooft veel moois voor de toekomst.

We danken alle geïnterviewden voor de tijd die ze 
hebben genomen om openhartig te vertellen over de 
patronen die ze doorbroken hebben en wat dat van 
hen als professional en als mens vraagt. Zowel de 
deelnemer als de geïnterviewde hebben 
toestemming gegeven om de gegevens openbaar te 
publiceren.

MLIKE-TEAM

GA IN GESPREK MET EEN 
PATROONDOORBREKENDE 
PROFESSIONAL...'



Nynke de Boer interviewt Karlijn van der 
Toolen. Karlijn is intern begeleider bij 
Primus (met als school Twa Fjilden) in 
Joure. De Twa Fjilden is een openbare 
basisschool met drie speerpunten als visie: 
ondernemend, vreedzaam en gezond. De 
school staat midden in de maatschappij en 
streeft naar kansgelijkheid voor ieder kind.

De Taalklas is een samenwerking tussen 
Ambion (waar Primus en daarmee de Twa 
Fjilden ook onder valt), CBS Meilan en 
gemeente de Fryske Marren. De Twa 
Fjilden is een van de initiatiefnemers.

Missie van de taalklas: ‘Iedereen neemt deel aan de 
maatschappij. Het bieden van taalonderwijs aan 
schoolgaande kinderen van statushouders is onze 
opdracht, zodat de kinderen zo snel mogelijk deel 
kunnen nemen aan het reguliere onderwijs en op 
eigen niveau kunnen ontwikkelen. Een niet 
onbelangrijk nevendoel is dat ook de familieleden 
van deze kinderen hier profijt van gaan hebben'.

De laatste tijd zijn vrij veel statushouders met 
schoolgaande kinderen in de buurt van deze school 
komen wonen. Deze kinderen spreken echter 
nauwelijks tot geen Nederlands, maar hebben wel 
recht op goed onderwijs. Taalonderwijs is voor de 
nieuwkomers voorwaardelijk om zich sociaal-
emotioneel te goed te ontwikkelen. Obs de Twa 
Fjilden van Ambion wil graag goed onderwijs bieden, 
maar loopt tegen het probleem aan dat deze 
kinderen de Nederlandse taal nog niet (goed 
genoeg) beheersen om mee te kunnen doen met het 
onderwijs dat geboden wordt. De leraren hebben 
niet de tijd, de ruimte en de middelen om, naast het 
reguliere aanbod, het taalonderwijs aan te bieden 
aan deze kinderen, terwijl kansengelijkheid wel 
degelijk een gedeelde waarde is. 

Karlijn heeft als intern begeleider en als persoonlijk 
betrokkene het initiatief genomen -samen met de 
toenmalige (interim) schoolleider- om met Ambion, 
de gemeente en de buurtscholen en hun bestuur te 
komen tot een gezamenlijke visie, een gezamenlijk 
doel en daarmee tot een gezamenlijke oplossing.
 
De gedeelde visie is dat alle kinderen gelijke kansen 
moeten krijgen om zich op hun eigen niveau te 
ontwikkelen en daarbij onderdeel uit moeten maken 
van de maatschappij, waarbij de maatschappij zowel 
de maatschappij in het algemeen is als ook 
bijvoorbeeld de eigen klas. Een (basis)beheersing 
van de Nederlandse taal is essentieel om deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij.
De oplossing werd op basis van de visie en het doel 
gevonden in het opzetten van een gezamenlijke 
taalklas, waarbij de kinderen zowel naar hun eigen 
klas gaan (maatschappij en daarbij ook taal-
ontwikkeling van het Nederlands) als naar de 
taalklas (taalonderwijs).  
 
Karlijn heeft met name met het wijkteam en 
vluchtelingenwerk een intensieve samenwerking 
opgezet. Het wijkteam is op de hoogte van de 
taalklas en kan ouders en/of andere scholen helpen 
bij de aanmelding van de taalklas en kan bij de 
taalklas en bij school aangeven of er ook nog 
broertjes en zusjes aankomen. Wat Karlijn betreft zijn 
de voordelen hiervan dat er over en weer meer 
gedeeld wordt, dat iedereen dichter tot elkaar 
gekomen is en er daarmee betere zorg geboden 
wordt. Ook ervaart Karlijn een grotere 
ouderbetrokkenheid van statushouders met school, 
waarmee de doelstelling om de familieleden van de 
kinderen profijt te laten hebben van het 
taalonderwijs in de taalklas, op dat vlak geslaagd is.

NYNKE DE BOER

HET ONTSTAAN VAN EEN 
TAALKLAS
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Een belangrijke succesfactor is de ervaren urgentie 
geweest, maar ook persoonlijke betrokkenheid en 
het geloof en daadkracht: het ‘gewoon’ gaan doen. 
Er is niet heel lang gesproken over het opzetten van 
de taalklas; het werd al heel snel opgestart. 
Misschien iets te snel, zou je achteraf kunnen 
zeggen, maar er is wel een basis ontstaan. Het is 
essentieel om te blijven evalueren. Zo blijkt dat 
leraren nog nauwelijks ervaren dat ze ontlast worden 
en dat de taalontwikkeling door de lage intensiteit 
nog niet optimaal verloopt. Nu, bijna een halfjaar 
later, wordt de taalklas daarom uitgebreid naar vijf 
ochtenden. De samenwerking met andere scholen en 
met de gemeente kan ons inziens nog intensiever. 
Elkaar blijven vinden, blijven samenwerken en elkaar 
ook blijven aanspreken zijn cruciaal.
 

‘DE GEDEELDE VISIE IS 

DAT ALLE KINDEREN 

GELIJKE KANSEN MOETEN 

KRIJGEN OM ZICH OP HUN 

EIGEN NIVEAU TE 

ONTWIKKELEN.’

Nynke de Boer
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Kim van de Boom interviewt Marijke 
Tromp. Marijke is schoolleider bij 
De Duinvlinder in Almere (SKO Flevoland 
en Veluwe). Op De Duinvlinder komen 
kinderen van 0-12 jaar samen om te spelen, 
te ontmoeten en talenten te ontwikkelen. 
Dit kan het hele jaar door. Hiervoor is De 
Duinvlinder van 7.00 tot 19.00 uur open.

In het gebouw van De Duinvlinder stemt 
één professioneel team onderwijs, opvang 
en opvoeding op elkaar af. Het team van 
De Duinvlinder streeft naar maatwerk voor 
elk kind binnen één leefgemeenschap.

De Duinvlinder is gericht op het verzorgingsgebied 
in Almere Duin, waar zij zich te zijner tijd zullen 
vestigen. Samen met de ketenpartner voor de 
kinderopvang is Marijke momenteel in overleg met 
besturen en gemeente om de huisvesting te 
realiseren. Het schoolgebouw moet aansluiten bij 
de visie op onderwijs, waarbij de bewegingsruimte 
voor ieder kind van 0-12 jaar en de integratie van 
commerciële partijen als kinderopvang binnen het 
onderwijs een plek moeten krijgen. Buiten 
gebaande paden treden, met commitment van 
gemeente de ruimte realiseren, waarbij ouders in 
de tussenliggende periode ook nog tevreden 
gestemd dienen te worden; het gaat hier duidelijk 
om een klus die vraagt om visie, passie én energie.

Al tijdens haar opleiding tot schoolleider ontstond 
het eigenwijze schoolconcept voor De Duinvlinder 
om een Integraal Kindcentrum (IKC) te stichten in 
Almere Duin, waar de ontwikkeling van ieder kind 
centraal staat.

Er wordt groepsdoorbroken gewerkt; binnen en 
buiten de unit is er beweging, met de focus op 
gepersonaliseerd leren. Samenwerking tussen alle 
professionals is daarmee essentieel; geen deuren 
dichttrekken en kinderen weten dat ze bij iedereen 
terecht kunnen. Er ontstaat door de 
interprofessionele samenwerking een compleet 
beeld van ieder kind. Op geen enkele school heeft 
Marijke dit eerder zo ervaren.
Deze leider stort zich vol passie op de ingewikkelde 
klus. Marijke is een professional die zich, geleid door 
haar persoonlijke visie op onderwijs, durft te 
begeven buiten de gebaande paden en grote 
voldoening haalt uit het zien opbloeien van kinderen.

Als onervaren directeur is het een unieke kans het 
IKC te mogen starten. Zeer kenmerkend in haar 
houding is dat ze zich altijd door kansen laat leiden. 
Ook in het bedrijfsleven heeft zij altijd functies gehad 
die nog niet bestonden en creëerde ze eigen kansen. 
Ze wil graag haar eigenwijze visie op onderwijs 
vasthouden, omdat ze merkt dat vanuit deze visie 
het gelukt is nieuwe leraren, ketenpartners, bestuur 
en gemeente mee te krijgen in de samenwerking 
voor een innovatieve school. Dit vroeg van haar 
tomeloze energie om hetzelfde verhaal te blijven 
vertellen, maar ook improvisatie en welwillendheid 
zoals zelf zeventien weken voor de groep te staan 
en soms iets vasthouden om later mogelijk weer los 
te laten. Het vroeg vooral: gewoon DOEN!

KIM VAN DE BOOM

HETZELFDE VERHAAL...
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Binnen het IKC wordt samengewerkt met de 
kinderopvang, waarbij zelfs al op personeelsgebied 
wordt samengewerkt. Ook al was het logischer met 
een andere ketenpartner te gaan samenwerken, 
Marijke bleef vasthouden aan de gezamenlijke visie. 
De Duinvlinder zal twee keer moeten verhuizen om 
op de uiteindelijke locatie terecht te komen, waarbij 
ouders in deze onzekerheid moeten worden 
meegenomen. Het vraagt een lange adem, om onder 
meer de gemeente van de mogelijkheden te 
overtuigen en vast te houden aan de eisen voor het 
IKC. Samen knokken, strategisch beslissingen nemen, 
lef en kennis benutten van buiten zorgt ervoor dat 
ze zich in Duin zullen vestigen en zich nu al met de 
huidige locatie goed kunnen ‘voorbereiden’.
Bij Marijke krijg je altijd het eerlijke verhaal en zij 
weet anderen daarmee te verbinden. Ook 
kwetsbaarheid hoort daarbij: 'Heb je een rotdag, heb 
je een rotdag. Met respect voor wie je bent of voor 
hoe je je dan voelt. We doen het met elkaar!'

'JE MOET HET EERST 

VASTHOUDEN, OM HET 

LATER LOS TE KUNNEN 

LATEN OF OM TE KUNNEN 

BOUWEN.'

Marijke Tromp Kim van de Boom
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Gonnie Fabriek interviewt Wilma Banda. 
Willma is intern begeleider bij Openbaar 
Scholennetwerk de Basis in Heerenveen. 
De missie van de organisatie is: 'We halen 
het beste uit ieder kind!'.

Wilma is al meerdere jaren werkzaam binnen 
Openbaar Scholennetwerk de Basis. Ze heeft als 
intern begeleider meerdere scholen onder haar 
hoede gehad. Tot vorig jaar was zij werkzaam op 
de Feart; nu is ze werkzaam op de Ekke de 
Haanschool. Een aantal jaren geleden kwam Wilma 
voor een dilemma te staan. De gelden die 
beschikbaar waren gekomen vanuit een aanvraag 
voor een rugzak voor een leerling, werden niet 
conform de regels ingezet. De beloofde hulp kon 
op deze manier niet geboden worden aan de 
leerling. Wilma kon dit niet verantwoorden 
tegenover de ouders van deze leerling. Ook zij 
vond dat het belang van het kind niet voorop 
stond. Toen ze hulp zocht buiten de school, kwam 
ze in conflict met de directie.

'Nadat bleek dat de toenmalige directie geen gehoor 
gaf aan mijn advies de rugzakgelden in het belang 
van het kind op de juiste manier in te zetten, heb ik 
hulp gezocht bij de ambulant begeleider van de 
leerling. Via deze begeleider kwam ik bij een 
organisatie die ouders begeleidt als zij een conflict 
hebben met de school van hun kinderen. De instantie 
heeft samen met de ouders, de ambulant begeleider, 
directie en Wilma een gesprek gepland om het 
probleem van de inzet van de rugzakgelden samen 
op te lossen. Helaas was de directie niet aanwezig bij 
dit gesprek. Na het gesprek heeft de contactpersoon 
van de instantie alsnog contact gezocht met de 
directie en heeft er gelukkig alsnog een gesprek 
plaatsgevonden.'

Dankzij het doorzettingsvermogen van Wilma en 
door de bijdrage die de ouders hierin hadden, werd 
besloten dat de gelden alsnog op de juiste manier 
ingezet moesten worden. Het inschakelen van de 
instantie heeft Wilma gezien als een zeer nare 
ervaring, maar het was ook de juiste; het zoeken naar 
hulp voelde voor haar als het enige juiste om te 
doen: 'Ik kon voor mezelf en voor het kind niet meer 
mooi weer spelen tegenover de ouders. De ambulant 
begeleider was in de veronderstelling dat er naast de 
begeleiding die zij gaf ook extra hulp in de klas was 
voor deze leerling. Voor de startende leraar die op 
dat moment voor de klas stond, was het ook niet 
eerlijk. Ze kreeg geen extra ondersteuning in de klas, 
terwijl dat wel was waar de leerling recht op had.'

Voor Wilma stond en staat het belang van het kind 
altijd voorop. Ze heeft later nog wel eens aan het 
conflict gedacht: 'Je probeert zulke conflicten altijd 
voor te zijn, maar het is mooi om te weten dat er 
zulke instanties bestaan, die ondersteuning en 
perspectief bieden.'

'HET BELANG VAN HET 

KIND STAAT VOOROP.'

GONNIE FABRIEK

CONFLICT MET DE DIRECTIE
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GONNIE FABRIEK 
EN WILMA BANDA
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Chantal de Grutter interviewt Jolanda 
Knorren. Jolanda is bestuurder bij Raster in 
Deventer. De missie van Raster is: 'Een 
leefbare samenleving voor en door 
iedereen.'

Jolanda is momenteel bestuurder bij Raster, een 
not-for-profit organisatie, actief in de gemeente 
Deventer. Raster verricht Welzijswerk en biedt 
Kinderopvang aan. Eerder was Jolanda directeur-
bestuurder van een brede welzijnsorganisatie. Zij 
kreeg destijds te maken met een bezuinigings-
opdracht van 60% op de peuterspeelzalen. Door de 
bezuiniging was duidelijk dat zij de peuterspeelzaal 
niet kon behouden. Ze ging op zoek naar een 
organisatie waar de peuterspeelzaal op basis van 
visie kon worden ondergebracht. Gedurende dit 
proces vond zij een samenwerking met diverse 
partners, zoals een commerciële visionaire 
kinderopvangorganisatie die buiten de 
kinderopvang ook vso en bso verzorgde, een 
zorgorganisatie èn een school.
Hierdoor en hieruit is uiteindelijk het Integraal 
Kindcentrum ontstaan waarin de doorgaande 
ontwikkeling voor het kind optimaal ondersteund 
kan worden. Jolanda heeft van binnenuit kunnen 
bekijken hoe de missie en visie daadwerkelijk 
gestalte kreeg. Een optimale situatie.

Jolanda is een pittige en krachtige vrouw die handelt 
vanuit waarden, normen en principes. ‘Dit is wie ik 
ben en daar sta ik voor!’ is een passende uitspraak. 
Zij heeft ‘iets’ met kinderen, zoals ze zelf zegt. ‘Ik 
moet opkomen voor kinderen, ze beschermen! Het is 
geen optie om niets te doen’ zegt ze zelf. Met de 
uitspraak: ‘What has been seen, cannot be unseen’ 
zet ze dit standpunt kracht bij. 
Zij heeft door het milieu waarin ze is opgegroeid, 
werkervaringen, mensbeeld en wereldproblematiek 
een duidelijk standpunt ontwikkeld waar zij vol 
overgave voor gaat met ‘het kind’ als enig doel. In 
haar handelen zet ze piketpaaltjes die ze wil 
bereiken. Dit doet ze door open en eerlijk te 
communiceren en haar piketpaaltje te benoemen. 
Daarbij zijn strategische momenten waarin je soms 
zaken niet benoemt. Iedereen heeft belangen en hoe 
kunnen we door samen te werken de meerwaarde 
creëren? Daarbij heeft ze geleerd dat je als een takje 
soms kan meebuigen en ergens tussendoor kan 
laveren, maar met een duidelijk standpunt.

‘IK BEN TEVREDEN ALS IK 

IETS HEB KUNNEN

BETEKENEN VOOR EEN 

ANDER EN VOOR MEZELF!'

CHANTAL DE GRUTTER

EEN TAKJE KAN ALTIJD 
MEEBUIGEN!
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 Zij gelooft dat alles begint met de relatie aangaan, 
elkaar leren kennen waarbij te grote echo’s weg 
gelaten kunnen worden. In situaties waarin je als 
organisatie meer afhankelijkheid bent, kan het 
lastiger zijn, maar ook interessanter. Vooral in die 
situaties zie je haar passie en wilskracht bovenkomen 
en gaat zij vechten. Jolanda zag in dat door de 
gemeentelijke bezuinigingen de peuterspeelzalen 
niet meer intern kon houden.

Jolanda heeft de kansen opgezocht door met 
verschillende organisatie de samenwerking aan te 
gaan, waardoor zij een overname op basis van 
inhoud kon bewerkstelligen. Dit doet ze met mensen 

waar zij zelf energie van krijgt. Volgens Jolanda is 
het nodig om als leidinggevende goed in je vel te 
zitten, zoek mensen om je heen die je prikkelen.Je 
moet (zelf)vertrouwen hebben, je moet ergens voor 
staan. Zij heeft de overtuiging dat de ander -wat 
hij/zij ook doet- haar daarmee als mens niet kan 
beschadigen. Iedereen mag zijn eigen standpunt 
hebben. Zij ziet de ander niet als een bedreiging, 
maar als een aanvulling. Maar daarvoor moet je soms 
kunnen laveren.

Chantal de Grutter en Jolanda Knorren
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Sigrid Hartman interviewt Johanna Sellis. 
Johanna is programmamanager Jong 
Hoogeveen bij samenwerkingsorganisatie 
de Wolden in Hoogeveen. De missie van de 
organisatie is: 'Een kindvriendelijke 
gemeente waarin alle kinderen kans krijgen 
succesvol op te groeien'.

Het project Jong Hoogeveen heeft de 
toekomst! vraagt geduld en geloof in het feit dat je 
met kleine stapjes die niet altijd in concrete doelen 
te vatten zijn het verschil kunnen maken. In een 
omgeving waar men gewend is op resultaat te 
sturen en beleid uit te rollen, is het een uitdaging 
om het verhaal van het samen doen voortdurend te 
vertellen, aldus Johanna: 'Het lukt als je blijft bij 
hoe je zelf bent, dan kun je veel betekenen. Je 
moet kunnen loslaten vanuit relatie en vasthouden 
aan de droom die je met de kinderen voor ogen 
hebt'.

'Ik zie geen kind, maar ik heb ze wel voor ogen', zegt 
Johanna. Ze is de juiste vrouw op de juiste plek. 
Vanuit een mix van loslaten, regie, kwetsbaar durven 
zijn, meenemen en relatie werkt Johanna aan de 
droom om elk kind in de gemeente Hoogeveen een 
betere kans te geven.

Het kind in het hart van alles. Vanuit deze visie en los 
van eigen belangen worden andere professionals 
rond kinderen benaderd mee te doen. 'Voorheen 
waren het beleidsadviseurs die beleid uitrolden. Nu is 
er sprake van een omslag; we doen het samen!' Deze 
manier van werken past meer bij hoe ze zelf is; het 
voelt beter en het werkt beter. Ze is trots op hoe ze 
het nu doen, maar ze zijn er nog niet, de urgentie is 
er nog.

Onderweg zijn er hobbels te nemen waarbij 
verschillende belangen van organisaties een rol 
spelen of mensen zich gepasseerd voelen. Daarnaast 
moet ze binnen een projectmatige en doelmatige 
omgeving als de gemeente een weinig concreet plan 
verdedigen, namelijk alle kinderen gelukkig maken. 
Mensen de beweging laten zien die tot stand komt, 
los van de klassieke gedachte van: zoveel 
geld-zoveel kinderen of de vraag: 'wat is het ons 
waard?'
 
De cijfers gaan mogelijk pas bij de volgende 
generatie wat vertellen. Stel je voor dat je voor vijf 
kinderen het leven fundamenteel verandert, dat is 
heel veel waard!
De omslag is gekomen op het moment dat het 
verhaal van de droom verteld is vanuit urgentie en 
de dagelijkse praktijk. Iedereen mag meedoen. Wil je 
niet, ook goed maar wij gaan wel door! Dat heeft het 
proces veranderd. Belangen mag je hebben, maar 
altijd vanuit het kind geredeneerd en niet vanuit 
eigen organisatiebelang.

SIGRID HARTMAN

VASTHOUDEN AAN 
DE DROOM!



Johanna is bijzonder trots op het resultaat van het 
project 'citytrainers'; in dit project worden jongeren 
die niet in een gespreid bedje zijn geboren begeleid 
om hun talenten in te zetten en iets goeds te doen in 
hun eigen buurt. Dit lukt alleen als partijen zich 
erachter scharen; onderwijs- welzijnswerk- 
bibliotheek en daarbij werkt met mensen bij wie je 
de energie voelt en belangen wegvallen. Door uit te 
gaan van SAMEN en MET houd je de 
verantwoordelijkheid waar deze hoort. Je gaat met 
jongeren aan de slag vanuit het vertrouwen dat het 
goed komt. Het resultaat raakt iedereen als daar 
jongens en meiden staan die een knallende 
presentatie geven, waar ze eerst mensen niet 
durfden aan te kijken; dat is hun succes!

Johanna heeft lef en is strijdlustig en doortastend: 
'We stapelen de succesverhalen van kinderen op 
elkaar, dan kun je straks niet meer om ons heen!'

'STEL JE VOOR DAT JE 

VOOR VIJF KINDEREN HET 

LEVEN FUNDAMENTEEL 

VERANDERT; DAT IS HEEL 

VEEL WAARD!'

Johanna Sellis en Sigrid Hartman
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Sander Hawinkels interviewt Yvonne Penne. 
Yvonne is interprofessioneel schoolleider 
op Sterrenschool Het Universum in Almere 
(Almeerse Scholen Groep). Het concept 
van een Sterrenschool is een moderne 
klantgerichte school die wordt opgebouwd 
rond vijf sterren (speerpunten). School is 
niet de enige plek waar kinderen leren hoe 
de wereld in elkaar zit. Door school, gezin 
en buurt samen te brengen, bouwt 
Sterrenschool Het Universum in Almere aan 
een leefwereld waarin kinderen in de volle 
breedte kunnen leren en ontwikkelen, 
samen met gezinsleden en buurtbewoners. 
In de middagen worden er workshops 
georganiseerd waarbij de hulp van deze 
participanten een meerwaarde kan hebben 
voor ons onderwijs.

Als schoolleider is Yvonne de verbindende factor 
tussen de wijk (participatie wijk), gemeente, 
ketenpartners en stakeholders. Ze merkt op dat 
afspraken niet altijd voor iedere partij eenduidig 
zijn en indien ze wel zijn vastgelegd in 
overeenkomsten, dan worden ze niet altijd op de 
goede manier nageleefd.
Tijdens dit interview is naar voren gekomen dat de 
complexiteit van het dagelijks handelen in 
combinatie met de gestelde eisen en daarbij de 
ontbrekende middelen een mogelijke accreditatie 
ontzettend lastig maakt: 'De kwaliteit van het 
onderwijs zoals je dit optimaal zou willen 
vormgeven, komt door de explosief groeiende 
leerlingaantallen en bovengenoemde complexiteit 
onder hoge druk te staan.'

Yvonne vertelt: 'Wat wij als school een echte 
doorbraak vinden in onze organisatie ten opzichte 
van andere scholen is de samenwerking met de 
kinderopvangorganisatie. Ondanks de verschillende 
wet- en regelgeving en cao’s hebben wij ervoor 
gezorgd dat er nu één team staat dat dezelfde visie 
heeft en inhoudelijk met elkaar samenwerkt. Zo 
hebben wij een peuter+ groep, bereiden wij de 
thema’s gezamenlijk voor en voeren gezamenlijke 
activiteiten uit. Wij werken met één registratie-
systeem voor peuters en kleuters. Er is elke dag een 
warme overdracht, waarbij de professionals leren van 
elkaar. De lijnen zijn kort en de kinderen zijn vroeg in 
beeld, zodat wij kinderen naar een passende plek 
kunnen verwijzen al voor zij vier jaar zijn.'
 
De organisatie heeft een gezamenlijk naschools 
aanbod, zonder subsidiegelden weten neer te zetten 
waar ouders en externen gretig gebruik van maken. 
Ook volgen professionals gezamenlijk een PBS 
(Positive Behaviour System) training.  
 
De wijze waarop Yvonne interprofessioneel leiding 
geeft, beschrijft ze als volgt: 'ik doe een beroep op 
mijn ervaring die ik in de afgelopen jaren heb 
opgedaan en voor vraagstukken die ik nog niet 
eerder heb meegemaakt, heb ik onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om dit op te lossen.'

SANDER HAWINKELS

IK HEB GEEN TRAPHEKJE BOVEN 
GEHAD; IK HEB MIJN KIND LEREN 
TRAPLOPEN
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De organisatie wordt vanuit een onderwijskundig 
kader beoordeeld door de inspectie. Dat is een 
mogelijk spanningsveld. Yvonne zegt: 'Ik vergelijk 
deze school wel eens met een school vissen. Wij zijn 
een van de rode vissen binnen al die blauwe vissen, 
maar wij krijgen hetzelfde voer'. Hiermee bedoelt ze 
dat de manier van bekostiging, wet- en regelgeving, 
verwachtingen vanuit de overheid/inspectie/ 
gemeente anders zijn, maar er niet in de 
randvoorwaardelijke sfeer ook dekkende 
mogelijkheden voor worden geboden. Ze zijn als 
geheel zelfvoorzienend en moeten het zonder 
bijvoorbeeld wijkopbouwwerker vanuit een 
welzijnsorganisatie doen. Yvonne is al erg tevreden 
met de stappen en de ontwikkeling die het 
Universum tot op heden heeft doorgemaakt. Meer 
stabiliteit is nu haar grote wens, waarbij het 
groepsdoorbroken werken verder vormgegeven 
wordt en de samenwerking in de nog nieuw te 
bouwen campus benut wordt om meer rust te 
krijgen.
 
Yvonne zegt volhardend: 'Wij werken binnen 
Sterrenschool het Universum samen vanuit visie en 
laten ons niet uit het veld slaan door een systeem 
van de onderwijsinspectie en/of wet- en regelgeving. 
We vinden dat we op de goede weg zijn en dat wij 
gezamenlijk de juiste zaken oppakken in het kader 
van de ontwikkeling van het kind. Dit krijgen wij 
terug van kinderen en ouders die bij ons binnen 
komen.'

'WIJ ZIJN ÉÉN VAN DE 

RODE VISSEN BINNEN AL 

DIE BLAUWE VISSEN, 

MAAR WIJ KRIJGEN WEL 

HETZELFDE VOER.'

Yvonne Penne en Sander Hawinkels
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Hans van Hest interviewt Job van Velzen. 
Job is directeur van Etu Consult in 
Almere. Deze organisatie stelt zich als doel 
een bijdrage te leveren aan een zo effectief 
mogelijk leerproces en een brede 
ontwikkeling voor kinderen tussen 0-15 
jaar. Hun missie is te bouwen aan een 
fundament van nieuwsgierigheid, 
vertrouwen, respect, kennis en ambitie 
waarop betrokken ouders en professionals 
samenwerken. Zoeken en verbinden zijn 
daarbij sleutelbegrippen in hun werk. Ze 
zoeken verbinding en samenwerking tussen 
personen, organisaties en instellingen om 
daarmee de ontwikkeling van kinderen te 
verrijken.

Job is van mening dat we het in Nederland niet zo 
handig hebben georganiseerd met de 
kinderopvang. Het is een wirwar van commerciële 
organisaties die op de vraag naar kinderopvang is 
ingesprongen. Daarbij is ook nog de verschillende 
financieringsstromen, wet- en regelgeving aan de 
orde; het onderwijs is publiek georganiseerd, 
terwijl de kinderopvang en peuteropvang juist weer 
private organisaties zijn.
De uitdaging is een integrale samenwerking tussen 
beide organisaties. Er is veel te bereiken in die 
samenwerking, als je de kinderen werkelijk centraal 
stelt, aldus Job.
Bundel je krachten om deze droom uit te dragen. 
De laatste wijziging van de wet op de leerplicht 
was in 1985, waarbij basisschool en kleuterschool 
zijn samengevoegd.

Job van Velsen heeft een duidelijk ideaal: één 
gezamenlijk uitgedragen visie en een continuüm in 
pedagogisch handelen en zorg. Dit ideaal heeft 
geleid tot de oprichting van Het Meesterwerk te 
Almere; een veilige leef-, leer- en werkplaats, waar 
alle kinderen uit de wijk van 0-12 jaar onderwijs 
kunnen volgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en, 
zo gewenst of zo nodig, voor- en naschool kunnen 
volgen. Ook heeft hij de transitie van drie scholen 
naar een brede school begeleid en heeft hij een 
kinderdagverblijf onderdeel gemaakt van een school. 
Nog steeds staat zijn ideaal centraal in zijn 
advieswerk bij het begeleiden van scholen, 
kinderopvang, gemeenten en overheid bij een 
transitie naar een brede school, IKC of anderszins. 
Als projectleider van het landelijk steunpunt heeft hij 
zeven jaar vanuit het ministerie van OCW en SZW 
ondersteuning geboden aan scholen, 
kinderopvangorganisaties en gemeenten. Dit samen 
met de directe partners als de po-raad en 
brancheorganisaties.
 
Job vertelt: 'Bij het opzetten van een brede school 
stuit je op allerlei problemen. Problemen rondom 
gebouw, de inzet van personeel en verschillen van 
visie. Obstakels die in allerlei gradaties door de jaren 
heen in de vele projecten aan bod zijn gekomen'. 
Job is echter duidelijk niet echt onder de indruk van 
al die beren op de weg.  'Start met een droom, waar 
wil je heen, hoe lang denk je daar over te doen'. Ga 
naar je partners en deel je droom, kijk wat je nodig 
hebt om mensen mee te krijgen in je ideale brede 
school. Herijk je plannen waar nodig. 'Sta voor je 
visie en draag dit met verve uit. Kijk wat je wel kunt 
doen.'

HANS VAN HEST

WILLEN WE NAAR EEN 
LEERPLICHT VOOR KINDEREN 
VANAF 2,5 JAAR?
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Job vertelt over een aantal scholen die in hun 
transitie naar een brede school alle muren gesloopt 
hebben om zo te komen tot een ruimte die past bij 
de nieuw op te zetten visie: 'Zorg voor draagkracht, 
zoek de dingen uit en begin. Leg de verbinding 
tussen de diverse beslissers, neem deze mee in je 
verhaal'.
 
Op de vraag hoe hij kijkt naar de vele belangstelling 
die er nu is voor een IKC en brede school antwoordt 
hij dat we langzaam naar een ander onderwijs-
landschap gaan. De problemen die we zien in het 
huidige onderwijslandschap brengen partijen

samen. Maar het gaat hem nog niet ver genoeg: 
'Laat kinderen naar school gaan vanaf 2,5 jaar. De 
overheid kan dan de leerplicht vervroegen. De 
school biedt op deze manier een doorgaande 
pedagogische didactische lijn vanaf tweeënhalf, 
waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Een heroverweging van het begrip school is van 
belang. Leren is meer dan alleen kennis verwerven.'

'ALS JE EEN DROOM 

HEBT... DE WERELD VAN 

DE TOEKOMST IS WAT DE 

KINDEREN ER VAN 

MAKEN.'

Job van Velzen
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Cecile Hinnen interviewt Gea Hoving.
Gea is voorzitter MDO bij Samenwerkings- 
verband PO in Apeldoorn. De missie van de 
organisatie is: 'Ieder kind krijgt passend 
onderwijs en ondersteuning, zowel voor 
het leren als voor gedrag. Daarvoor is 
kwalitatief goed onderwijs een vereiste'.

Gea: 'Ik vond alles wat minister Bijsterveld deed 
ingrijpend, maar ik vond dat ze in één ding gelijk 
had: als je het anders wil, dan moet alles op de kop! 
Dat is wat er bedoeld is met Passend Onderwijs: 
samen zorg dragen voor goed onderwijs voor alle 
kinderen. Er gaat een slagboom open en de school 
ontvangt geld. Maar daar moeten dingen wel 
anders voor georganiseerd worden en wat is dan 
precies passend?'
Hoving is van mening dat we nog teveel in oude 
concepten denken: onderwijs in een 
leerstofjaarklassensysteem kan per definitie niet het 
antwoord zijn op de grote diversiteit van 
ondersteuningsvragen van kinderen: 'Passend 
onderwijs is een kans en daar kun je met zijn allen 
iets moois van maken.'

Gea Hoving  groeide op in  een dorp in Groningen. Je 
zou zeggen dat dat een groot contrast vormde met 
haar stageplaats op een SBO in de buurt van 
Rotterdam. Toch voelde zij zich daar, ondanks het 
stadse karakter, meteen thuis. Wat de Groningers en 
de Rotterdammers gemeen hebben, is de “mouwen 
omhoog' mentaliteit, waar Gea zich bij thuis voelde.
 
Uiteindelijk belandde Gea in Apeldoorn en raakte als 
teamleider van de ambulant begeleiders van de 
Onderwijsspecialisten en later ook van de regio 
betrokken bij de invulling van het Passend 
Onderwijs. Ten eerste is er toen gekeken hoe de 
kennis van het speciaal onderwijs gedeeld kon gaan 
worden. Dat werd tot dan toe nog gedaan via 
rugzakjes en ambulant begeleiders, maar hoe zou 
dat in het Passend Onderwijs vorm kunnen krijgen? 
Gea heeft veel trainingen gegeven voor ab-ers naar 
hun nieuwe rol, meegepraat in 
samenwerkingsverbanden, zat bij het zorgplatform 
en bracht stakeholders bij elkaar.
 
'Het uitvoeren van de rol die je als school hebt ten 
aanzien van zorgplicht is een proces waarin we 
elkaar steeds beter vinden maar nog om afstemming 
vraagt tussen scholen, besturen en 
samenwerkingsverband. Scholen hebben 
bijvoorbeeld sinds augustus 2018 een medewerker 
aangewezen die zich namens het schoolbestuur 
bezighoudt met de invulling van de zorgplicht.'
 
Gea vertelt: 'Het is nu voor iedereen helder dat de 
school waar het kind staat ingeschreven de 
zorgplicht heeft. En dat je daar bij het 
samenwerkingsverband altijd extra ondersteuning 
voor kan vragen. Dat kan ondersteuning in 
adviserende zin zijn of in middelen; er is van alles 
mogelijk. Dat hebben we nu denk ik helder en vraagt 
in de uitvoering nog om afstemming.'

CECILE HINNEN

DE MOUWEN OMHOOG



SAMEN WERKEN AAN PASSEND ONDERWIJS IS 
EEN PROCES
Het is een kwestie van trial en error. Gea heeft vooral 
moeten leren om geduld te hebben. 'Het is belangrijk 
dat mensen het in hun hart voelen als waardevol om 
het te gaan doen en energie te geven en het 
belangrijk dat iedereen het eens is over de 
opbrengst die de investering vraagt. Als 
commitment ontbreekt, zijn er meerdere opties: 
draagkracht creëren of de beoogde gedachte met 
betrekking tot de verandering loslaten: Het proces 
wél doorzetten terwijl je weet dat er geen 
draagkracht is t.a.v. de opbrengst en de investering, 
vind ik eigenlijk per definitie heilloos'.

'ALS JE HET ANDERS WIL, 

DAN MOET ALLES OP DE 

KOP!'

Gea Hoving Cecile Hinnen
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Lex Kobessen interviewt Lucia Belt. Lucia is 
locatiedirecteur van de Sebastiaanschool in 
Apeldoorn (Veluwse Onderwijsgroep). 
Missie van de organisatie is: 'Samen doen 
bereik je meer'.

Lucia Belt is sinds twee jaar locatiedirecteur van de 
Sebastiaanschool (Veluwse Onderwijsgroep) in 
Apeldoorn. Dit is een katholieke basisschool die de 
deuren deelt met twee andere basisscholen, de 
bibliotheek, VVE, kinderopvang, CJG, fysiotherapie, 
peuteropvang en nog veel meer instanties. Door de 
toename van meer zorgleerlingen heeft Belt sinds 
haar aantreden intensievere samenwerking met 
andere instanties opgestart.

De Sebastiaanschool zit samen met twee andere 
scholen in een mooi gebouw. Alle drie de scholen 
lopen tegen dezelfde problemen aan. De scholen 
staan in een wijk in Apeldoorn, met een lage sociaal 
economische status. De leerlingen die zij op school 
krijgen, zijn veelal nog niet of niet voldoende 
taalvaardig, niet zelfstandig, en niet zindelijk. De 
Sebastiaan heeft een plan opgesteld en het 
samenwerkingsverband heeft vanaf de zijlijn dit 
proces op de voet gevolgd.  Het doel van het plan is 
dat er meer verbinding moet komen tussen de 
verschillende stakeholders, waardoor er sneller en 
effectiever gehandeld kan worden. De school heeft 
verschillende gesprekken gevoerd met verschillende 
instanties binnen Dok zuid.  Telkens stonden twee 
vragen centraal: Is de problematiek die wij ervaren 
herkenbaar? Wat kunnen wij betekenen om op de 
juiste manier om te gaan met de toename van de 
problematieken? Hierdoor is er aan de voorkant veel 
veranderd. Zo zien de ouders dat het CJG iedere 
woensdag op school aanwezig is. Hierdoor wordt de 
drempel voor ouders lager om bij deze instantie aan 
te kloppen.

Ook is er een samenwerking aangegaan met de 
fysiotherapeut die in het gebouw aanwezig is en op 
vrijdagen in school leerlingen behandelt. Er is nu 
tevens een betere overdracht met de VVE. De ib’er 
gaat de kinderen observeren, voordat een leerling 
geplaatst wordt. Zo krijgt de school een completer 
beeld van de leerlingen. Het is nu niet alleen meer 
een papieren verwijzing. Op haar beurt komen de 
professionals van de VVE ook op school kijken hoe 
het met de leerlingen gaat.
De voordelen van het samenwerken is dat de lijnen 
korter zijn en veel duidelijker. Voor de school, de 
instanties en de ouders. Iedereen heeft profijt bij de 
samenwerking. Ouders weten bij wie ze moeten zijn 
als ze hulp nodig hebben. De school kan nu veel 
makkelijker en sneller ouders doorverwijzen.

LEX KOBESSEN

SAMENWERKEN
NAAR DE TOEKOMST
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De school is kartrekker geweest in deze 
samenwerking. In een later stadium zijn de andere 
twee scholen ook in dit proces betrokken. Dit omdat 
ze toch veel gezamenlijke ruimtes met elkaar delen 
en ze tegen dezelfde problematieken aanlopen. Er is 
geen echte concurrentie tussen de drie scholen, ze 
blijven kritisch kijken naar hun eigen school. De 
Sebastiaan heeft de andere scholen bij dit proces 
betrokken met de intentie om samen te willen 
optrekken en te leren van elkaar.

Voortvloeiend uit het intensiveren van alle 
samenwerkingen die de Sebastiaan vorig jaar is 
gestart, is er dit jaar een veelbelovende pilot gestart 
vanuit het samenwerkingsverband, die te maken 
heeft met de verbinding van zorg en onderwijs 
binnen alle drie de scholen.

‘WE DOEN HET SAMEN.’

Lucia Belt en Lex Kobessen
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Angela Leemeijer interviewt Age 
Wesselius. Age is docent ICT & Didactiek/ 
Education op NHL Stenden Hogeschool in 
Leeuwarden. De missie van de organisatie 
is: 'Werken aan wereldwijze innovatie door 
middel van Designed Based Education'.

Duizendpoot Age is binnen deze functie onder 
andere studieloopbaanbegeleider en assessor en 
houdt hij zich ook nog bezig met Design Based 
Education, 21st century skills en digitale 
geletterdheid. Dit alles met als doel toekomstige 
leerkrachten te begeleiden en te coachen naar 
kwalitatief en inhoudelijk hoogopgeleide, kritische, 
zelfregulerende en innovatieve professionals. Maar 
hoe doe je dicht je de kloof tussen de theorie die je 
op de pabo leert en de praktijk van het primair 
onderwijs? Het antwoord hierop lijkt het project 
'Opleiden in de School' welke voor ons bestuur in 
2015-2016 van start is gegaan op een aantal 
scholen in Friesland.

Age vertelt: 'Na veel geluiden van zowel de pabo als 
het primair onderwijs, over de wens tot meer 
afstemming, realiseerden we ons dat het anders kon. 
Meer intensieve samenwerking was nodig en dit 
heeft vorm gekregen in de zogenaamde 
opleidingsscholen. (zie 
https://www.platformsamenopleiden.nl voor 
informatie over de landelijke opleidingssscholen PO 
en VO). De stagebegeleiding op deze scholen is in 
handen van zowel de opleider in school 
(leraar/coach) als een instituutsbegeleider van de 
pabo.

Age Wesselius is één van deze instituutsbegeleiders 
en is in deze rol werkzaam op obs Het Slingertouw in 
Heerenveen. Voordat Age instituutsbegeleider werd, 
was hij nog kritisch over het feit dat er bij het project 
Opleiden in de School een docent van de Pabo op 
een vaste locatie zit. Zou je dan de connectie met 
andere basisscholen niet verliezen. Hij begn echter 
de meerwaarde en de kansen te zien toen hij een 
tijdje daadwerkelijk als opleider op Het Slingertouw 
aan de slag ging.
 
In eerste instantie was het de bedoeling dat Age 
maar een maand de rol als instituutsbegeleider zou 
overnemen, maar hij merkte hoe prettig en 
waardevol het is om zo dicht op de praktijk te zitten. 
Het is mooi om te zien hoe collega’s in het primair 
onderwijs werken, hoe studenten functioneren in de 
praktijk en om deze  bevindingen vervolgens te 
verwerken in de doorontwikkeling van het 
pabocurriculum.
De winst van het concept zit hem volgens Age in 
kenniscirculatie tussen praktijk en pabo. Dit vergt 
van een instituutsopleider dat hij heel scherp kijkt en 
luistert naar de schoolorganisatie. Door 
daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn, zie je hoe een 
schoolorganisatie reilt en zeilt en kun je hierop 
anticiperen en managen. Iedere school is anders, 
maar als je erin slaagt goed af te stemmen op de 
uitgangspunten van de basisschool door opdrachten 
van studenten naar een juiste context te brengen, 
passend bij de schoolorganisatie waarin ze 
stagelopen, dan heb je de win-win te pakken. 
Docenten van de pabo krijgen feedback en kunnen 
zo zinvolle opdrachten geven waar stagescholen en 
studenten weer baat bij hebben. Zo ontstaat er een 
intensieve, interprofessionele samenwerkingscultuur 
met een hoog leerrendement.

ANGELA LEEMEIJER

OPLEIDEN IN DE SCHOOL DICHT 
DE KLOOF TUSSEN THEORIE EN 
PRAKTIJK
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Steeds meer scholen in de regio melden zich aan als 
opleidingsschool; het succes is zichtbaar. Maar we 
zijn er nog niet, volgens Age. Om het echt te laten 
slagen, is een netwerk van scholen wenselijk met 
gecertificeerde coaches (leraren) en is het nodig om 
studenten bij elkaar te brengen in zogenaamde 
community of learners. Kortom, ontwikkelingen 
genoeg voor de komende drie jaar.

'IK GA DIT GEWOON 

DOEN EN DAN ZIEN JULLIE 

DE RESULTATEN VANZELF 

WEL.'

Age Wesselius

Angela Leemeijer
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Femke van der Linden interviewt 
Greetje Veenstra. Greetje is directeur OT 
de Gearhing van Daltonscholen de Blinker 
in Bolsward, de Kogge in IJlst en 't 
Hazzeleger in Balk. De missie van de 
organisatie is: 'Iedereen blinkt ergens in 
uit'.

Greetje heeft op openbare Daltonschool de Blinker 
in Bolsward de samenwerking met Stichting 
Kinderopvang Friesland (SKF) en met de 
naastgelegen christelijke basisschool de Bron 
opgezocht, met als doel een doorgaande lijn te 
bewerkstellingen van 0-12 jaar en om het 
concurrentiebeding aan te gaan. De andere twee 
scholen in Bolsward hadden deze samenwerking al 
opgezocht en dat leverde hun meer leerlingen op.
De samenwerking  is tot stand gekomen nadat 
beide directeuren van de basisscholen hadden 
onderzocht welke aanbieders er waren. Ze hebben 
vervolgens geïnteresseerden gevraagd hun visie op 
ontwikkeling van 0-12 jarigen laten pitchen. Daar is 
uiteindelijk een partner uit gekozen.

De doelstelling was vooraf duidelijk maar het was 
vooraf niet duidelijk hoe het proces zou gaan 
verlopen. Greetje merkte dat het een proces was, 
waarin ze iedereen moest meenemen; continu 
aftasten en afstemmen ‘waarom doen we dit en 
waarom is dit goed voor onze leerlingen?’

Alle betrokkenen moesten elkaar eerst persoonlijk 
leren kennen voordat ze de lijntjes kon leggen en tot 
een gezamenlijk doel konden komen. Hierbij ging 
Greetje op zoek naar verschillende expertises en 
werden mogelijke verbindingen gemaakt. SKF had al 
ervaring met het ontwikkelen van kindcentra. Zij 
waren bekend met de verschillende fases van 
opstart tot doorontwikkeling en ook de wetgeving 
vanuit de GGD was bij hen bekend. Ook heeft 
Greetje de locatieleider van de Blinker ingezet, die 
goed is in het zoeken naar verbindingen via een 
gesprek.
 
Vooraf was Greetje zich er niet van bewust dat er 
bepaalde routines doorbroken zouden worden. Nu 
moeten er bijvoorbeeld ruimtes worden gedeeld en 
is er een bepaalde mate van flexibiliteit nodig: 'Vanuit 
traditie leef je met de gedachte dat de school van 
jou is.' Er is ook nog een patroon doorbroken door er 
nog een
partij bij te betrekken namelijk het verzorgingstehuis, 
waar de peuters een ruimte innamen. Beide partijen 
vinden het een prachtige uitkomst. Ouders vragen er 
soms specifiek naar of hun kind op die locatie mag 
zijn.

FEMKE VAN DER LINDEN

HET BELANG VAN 
SAMENWERKING EN 
VERBINDING
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Greetje heeft leidinggegeven aan het proces door 
verbinding te maken, ondernemerschap te tonen en 
oplossingen te blijven zoeken door steeds in gesprek 
te gaan. Ze is gedurende het proces voor een aantal 
dilemma’s komen te staan. Voor haar gevoel heeft ze 
een strijd moeten leveren om het eerlijk te krijgen 
wat betreft de peuteropvang en de opvang 0-4 jaar.
Ze hadden wel dingen vastgelegd maar het stond 
niet zwart op wit. Het was meer ‘vanuit de 
startpositie beginnen we zo’ maar er was geen 
verslaglegging over het vervolg en daar heeft 
Greetje wel van geleerd. Ze merkte toen dat ze in de 
gesprekken even steviger moest doorpakken. Ook 
omdat ze wel merkte dat het voor de andere school 
lucratief was om alles te
houden zoals het was. In haar werk houdt ze steeds 
het belang van verbinding en samenwerking voor 
ogen. Het is dan ook een kwestie van geven en 
nemen, concessies doen, maar wel vanuit een 
gezamenlijk en evenredig belang.
 
Na twee jaar was het heel fijn om te stellen dat het 
beoogde doel was bereikt: “Samenwerking is iets 
waarin je moet blijven investeren.”

'ALLE BETROKKENEN 

MOETEN ELKAAR EERST 

LEREN KENNEN VOORDAT 

JE DE LIJNTJES KAN 

LEGGEN EN ER BRUGGEN 

GEBOUWD KUNNEN 

WORDEN'

Femke van der Linden en Greetje Veenstra
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Janneke van Mierlo interviewt 
Titia Vollema. Titia is directeur/bestuurder 
van Sine Limite in Deventer. De missie van 
de organisatie is: 'Met kinderen, hun ouders 
en ketenpartners werken wij in ons 
samenwerkingsverband als scholen, 
schoolbesturen en kennis- en 
dienstencentrum aan optimale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen in 
de gemeente Deventer'.

Titia geeft aan dat het in haar functie belangrijk is 
om strategisch te denken. Ze denkt in haar functie 
continu vooruit: waar hebben scholen behoefte 
aan, wat zijn de trends? Zij geeft aan dat de 
maatschappelijke opdracht ingewikkelder is 
geworden; samenwerken is juist daarom 
noodzakelijk. Je redt het als organisatie niet meer 
alleen, maar hebt elkaars expertise nodig. Titia 
schetst meerdere voorbeelden waarin zij op een 
prachtige manier interprofessioneel samenwerkt. 
Opvallend aan twee situaties is dat de regelgeving 
vanuit de overheid belemmerend kan zijn. Titia 
staat voor werken vanuit visie en je niet laten leiden 
door het systeem. Zoek de grenzen op en in het 
belang van de kinderen, mag je hier soms best 
gecontroleerd overheen gaan.

Een kritische beroepssituatie waarin Titia de grens 
op heeft gezocht was een jaar of vier geleden in haar 
rol als bestuurder van een sbo-school. Zij zat samen 
met een so-school in hetzelfde pand. Beide scholen 
hadden weinig kleuters. Daarnaast zat er een overlap 
in de problematiek. Vanuit visie is er gekozen om de 
teams samen te voegen en de kinderen in te delen 
vanuit  vraagstelling en onderwijsbehoeften. Dit mag 
echter niet. Ten eerste gaat het om twee 
verschillende geldstromen die dan gemengd 
worden. Daarnaast was er een regel die zei dat een 
kind minimaal 60% van hun onderwijstijd les moet 
krijgen van een professional die verbonden is aan de 
school waar de het kind ingeschreven staat. Titia zag 
echter met haar collega’s zoveel kansen, één plus 
één werd ineens vier, voor iedereen leverde het 
winst op. Toen de school bezocht werd door de 
inspectie zijn ze transparant. De inspecteur vond het 
prachtig, maar ging het wel melden, omdat het 
simpelweg niet mocht. De school is vervolgens door 
twee financiële inspecteurs binnenstebuiten gekeerd 
en door het goede verhaal van Titia is het muntje de 
goed kant op gevallen, maar wel met de mededeling 
dat ze volgend jaar terug zouden komen.
Uiteindelijk bleek het risico te groot; de beslissing is 
teruggedraaid, maar Titia heeft wel geprikkeld. 
Inmiddels mag en gebeurt bovenstaande wel.

JANNEKE VAN MIERLO

LAAT DAT WAARVOOR JE STAAT 
LEIDEND ZIJN
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Titia noemt nog een mooi voorbeeld waarin ze 
patronen doorbroken heeft. Het gaat hier om een 
VVE-inspectiebezoek op een kindcentrum binnen 
het samenwerkingsverband waar op een mooie 
manier wordt samengewerkt tussen peuterspeelzaal 
en de school. De conclusie over het gecreëerde 
aanbod was eigenlijk zeer positief: “Wat een hoge 
kwaliteit, wat wordt hier top gewerkt!” Maar toch 
werd het grootste gedeelte van de conclusie naar 
aanleiding van het bezoek over onderwijsgeld dat 
besteed werd aan kinderopvang.

Echter, de schotten verdwijnen, de directeur voelt 
zicht verantwoordelijk en toch wordt ze 
teruggefloten op regelgeving. Volgens Titia is het de 
kunst bij de bedoeling te blijven en wel zo dat het 
systeem je niet in de weg zit.

Titia heeft in bovenstaande voorbeelden risico’s 
genomen. Ze geeft desondanks aan dat ze trots is 
op waar de organisatie staat: “De kwaliteit is hoog! 
We zijn op de goede weg! We gaan niet meer terug, 
er is geen weg meer terug. Het zou niet van visie 
getuigen als we ons zouden schikken in systemen. 
Titia vertelt dat een goed moreel kompas voor haar 
heel belangrijk is, samen met integriteit , 
betrouwbaarheid en fatsoen. Dit maakt juist dat zij 
de dingen kan doen die ze doet en toch trouw blijft 
aan haar eigen professionele identiteit.

'IK HOOP DAT WE OVER 

TIEN JAAR OVERBODIG 

ZIJN!'

Janneke Mierlo en Titia Vollema

33



Marieke Prins interviewt Tanja Bos. Tanja is 
begeleider van kinderen, jongeren en 
volwassenen met een gedragsuitdaging bij 
Gewoon Speciaal in Apeldoorn. Gewoon 
Speciaal is voor Tanja dé manier om 
betekenis te geven aan het leven van 
iedereen die met uitdagingen op het vlak 
van gedragsproblematiek te maken krijgt.

Tanja Bos werkt als zelfstandig ondernemer bij 
Gewoon Speciaal; een organisatie die kinderen, 
jongeren en volwassenen met een 
gedragsuitdaging begeleidt.  Als begeleider werd 
ze vlak voor de zomervakantie (2017) gevraagd om 
een jongen van 9 (diagnose PDDNOS en kenmerken 
MCDD) te komen observeren op een SBO-school 
met de vraag of deze jongen wel op deze school 
kan blijven. Ze ziet een jongetje vol agressie en 
angst. Het verdriet van deze jongen na een 
uitbarsting raakt Tanja. Deze jongen is duidelijk 
overbelast. Na de zomervakantie begeleidt Tanja 
deze leerling vijf ochtenden per week. De uren zijn 
toegekend door het samenwerkingsverband en 
vanuit het CJG waar ze contact mee hebben 
gezocht. In november wordt besloten dat hij niet 
op deze school kan blijven, omdat er geen 
progressie gezien wordt. Maar wat nu?

Tanja Bos, een vrouw met bezieling, gedreven om 
mensen met een gedragsuitdaging te helpen. Tanja is 
een doorzetter, die wanneer ze eenmaal een cliënt 
aanneemt, hoe dan ook wil komen tot een oplossing. 
Ze schroomt hierbij niet om samen te werken met 
andere professionals. Zo ook in de hierboven 
beschreven kritische beroepssituatie. Deze cliënt kan 
niet op de school blijven waar hij nu zit. Het 
probleem is te ingewikkeld; het SBO ervaart 
handelingsverlegenheid.

Het doel is om voor deze jongen een plek te vinden 
waar hij kan komen tot ontspanning, groei en 
ontwikkeling. Er volgt wederom een overleg bij het 
samenwerkingsverband. Een centrum voor autisme 
(GGZ instelling) wordt ingeschakeld. Dit centrum kan 
deze jongen één dagdeel begeleiden, daarnaast zou 
hij thuis komen te zitten. Tanja is begaan met deze 
jongen, ze heeft hem in haar hart gesloten en voelt 
zich verantwoordelijk voor hem en voor het 
overspannen gezin. Ze gaan met elkaar op zoek naar 
een andere partner: een ander centrum voor 
jongeren met autisme, die de jongen vier dagdelen 
kan opvangen.

Tanja kent haar cliënt door en door en weet hoe hij in 
elkaar zit. Ze besluit de overige twaalf uur deze 
jongen zelf thuis opvang te bieden. Ze wil hem en 
zijn ouders niet in de steek laten. Ze heeft 
afgesproken deze jongen te gaan helpen en wil zich 
hoe dan ook hieraan houden. Dit ervaart ze als erg 
intensief. De agressieve buien blijven en hij wordt erg 
afhankelijk. Ze merkt dat dit niet goed is voor 
haarzelf en voor haar cliënt. Tegelijkertijd helpt ze 
zijn ouders om beschikkingen (PGB, vervoer, centra 
voor autisme) te verlengen en aan te vragen. Tijdens 
dit traject merkt Tanja dat er ook een instantie is die 
zich niet aan afspraken houdt en lange tijd niets van 
zich laat horen. Hier is geen tijd voor, aangezien het 
een crisissituatie betreft, en tegelijkertijd mag er één 
GGZ instelling werken met een cliënt.

MARIEKE PRINS

WAT ALS HET BINNEN HET 
SPECIAALONDERWIJS NIET 
MEER LUKT?
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Tanja werpt zich op als casemanager. Via 
www.carenzorgt.nl en MDO’s wordt het contact 
tussen de samenwerkingspartners gestroomlijnd. Het 
Maashuis oppert een autismecoach en Tanja zoekt 
met hem contact. Deze coach kan ook één dagdeel 
opvang verzorgen. Haar cliënt wordt nu dus op 4 
verschillende plekken opgevangen en begeleid. Alle 
betrokkenen deelden de mening dat het voor de 
cliënt niet helpend was om zoveel te moeten 
schakelen tussen de partijen en het ging steeds 
slechter met hem.

Tijdens een MDO wordt gekozen voor een klinische 
opname bij het eerstgenoemde centrum voor 
autisme. Tanja is trots op wat ze samen met alle 
genoemde partners bereikt heeft. Van tevoren 
wisten ze niet wat de uitkomst zou zijn, maar samen 
hebben ze uiteindelijk een plek gevonden voor deze 
jongen. Voor Tanja staat in haar professionele en 
persoonlijke leven één ding voorop: ‘Samen staan we 
sterk’.

'SAMEN STAAN WE 

STERK'

Tanja Bos Marieke Prins
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Roel Steijvers interviewt Piet Bakker. Piet is 
onderwijsbegeleider bij 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
in Apeldoorn. Het Samenwerkingsverband 
(SWV) is een interprofessionele organisatie 
met veel specialisten op verschillende 
gebieden met de opdracht om optimale 
begeleiding van kinderen met een 
complexe hulpvraag vorm te geven. De 
school is altijd verantwoordelijk. Er moet 
altijd teruggekoppeld worden aan de 
gedragswetenschapper van het SWV. 
Andere, externe instanties kunnen worden 
ingeschakeld. Hierbij valt te denken aan: 
een leerplichtambtenaar, een psycholoog 
of therapeut en desgewenst het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (het CJG).

Het Samenwerkingsverband is (het woord zegt het 
al) een organisatie die zelf veelal
interprofessioneel werkt. Er werken veel 
specialisten op verschillende gebieden. Piet zelf is 
gedragsdeskundige. Zijn achtergrond ligt in Cluster 
4 en werkt dus veelal met autistische kinderen. Hij 
kan de leerkracht vanuit de hulpvraag (die eerst is 
ingebracht door de IB-er, bestudeerd door een 
gedragswetenschapper van het SWV en besproken 
is in een groot overleg van specialisten) tips en 
handvatten bieden om het kind zo goed mogelijk te 
begeleiden. Hij komt observeren in de klas, heeft 
gesprekken met het kind, de leraar en de ouders. 
Dit alles gebeurt volgens een vaststaand protocol.

Maar wat als dit niet afdoende is? Piet zegt dat hij te 
allen tijden in de gelegenheid is om de andere
specialisten in het SWV te consulteren en in te 
zetten en vice versa. Dit is afhankelijk van de 
situatie/casus. Maar, de school is altijd 
verantwoordelijk. Er moet ook altijd teruggekoppeld 
worden aan de gedragswetenschapper van het SWV.

Op die manier kunnen andere, externe instanties 
worden ingeschakeld. Hierbij valt te denken aan: een 
leerplichtambtenaar, een psycholoog of therapeut en 
desgewenst het Centrum voor Jeugd en Gezin (het 
CJG). Piet noemt dit ‘het schakelen van zorg d.m.v. 
systemisch werken’. Mocht het zo zijn dat de 
problemen complexer zijn of worden, wordt er 
binnen SWV het Multi Disciplinair Overleg (MDO) 
ingezet. Zij zijn als het ware een ‘bredere denktank’. 
Of zoals de geïnterviewde zelf zegt: “Ik kan en hoef 
niet alles weten, als ik maar weet dat ik op anderen 
kan terugvallen.”

Piet Bakker is gedragsdeskundige. Zijn achtergrond 
ligt in Cluster 4; hij werkt dus veelal met autistische 
kinderen. Hij biedt leraren vanuit hun hulpvraag tips 
en handvatten om het kind zo goed mogelijk te 
begeleiden. Piet observeert ook in de klas, heeft  
gesprekken met het kind, de leraar en de ouders. Dit 
alles gebeurt volgens een vaststaand protocol. Maar 
wat als dit niet afdoende is? Piet zegt dat hij te allen 
tijde in de gelegenheid is om de andere specialisten 
van het SWV te consulteren en in te zetten en vice 
versa. Dit is afhankelijk van de situatie. Piet noemt dit 
‘het schakelen van zorg d.m.v. systemisch werken’. 
Mocht het zo zijn dat de problemen complexer zijn 
of worden, dan wordt er binnen SWV het Multi 
Disciplinair Overleg (MDO) ingezet; een ‘bredere 
denktank’. Of zoals de geïnterviewde zelf zegt: “Ik 
kan en hoef niet alles weten, als ik maar weet dat ik 
op anderen kan terugvallen.”
 
In een groep 8 zat een leerling die in groep 4 
gedoubleerd was en twee jaar later omwille van 
spanningen en demotivatie naar een andere school 
was gegaan. In groep 7 werd hij overgeplaatst naar 
een andere groep. Dit bracht nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Zoals de remming om te presteren, en 
op een passende VO-school in te stromen. Ouders 
en leraar waren erg handelingsverlegen.
Normaal gesproken zou een terugkoppeling naar het 

ROEL STEIJVERS

SOMS MOET JE GEWOON 
ALLEEN JE GEVOEL VOLGEN
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SWV wenselijk zijn en zouden ouders weer aan zet 
zijn. Maar dit was voor ouders heel moeilijk en Piet 
schatte in dat juist de leerling ‘in de benen moest’.
 
Ondanks de kaders van het SWV, ‘voelde’ Piet aan 
dat in deze situatie het protocol, zoals het 
terugkoppelen naar het SWV of MDO, niet de juiste 
weg zou zijn. Er zouden weer ‘over het hoofd van de 
leerling’ beslissingen worden genomen en dit had in 
het verleden al vaker geleid tot problemen. En in die 
gevallen besloot dan het kind om de kont tegen de 
krib te gooien. Zo was er ook eens sprake van een 
kindercoach die echt toenadering kreeg tot het kind, 
maar ziek werd. Daarna weigerde de leerling alle 
andere coaches. Piet ging de leerling op school 
begeleiden d.m.v. gesprekken en had inmiddels een 
goede band met hem opgebouwd.

Piet ging vervolgens op eigen initiatief de 
samenwerking aan met een VO-school. Uiteraard 
had hij wel om toestemming van ouders en leraar 
gevraagd. Hij regelde een afspraak voor de leerling 
met de brugklascoördinator van de school. In een 
voorgesprek liet Piet duidelijk weten met welk doel 
hij met deze leerling naar de VO-school zou komen. 
Piet zegt: “Er moest duidelijke taal tegen hem 
gesproken worden. In de trant van ‘Als jij dit wil, 
dan….’ “
 Piet is met de leerling naar de school gegaan en zij 
hebben daar een rondleiding gekregen en een goed 
diepgaand gesprek gehad. De coördinator ging op 
verzoek van Piet in op het belang van de resultaten 
vanuit groep 8 en dat men daar niet zat te wachten 
op ongemotiveerde leerlingen. nE zowaar, de leerling 
ging meer zijn best doen op school, om vervolgens 
over te kunnen stappen naar de VO-school. “Op dat 
moment kleur ik natuurlijk wel buiten de lijntjes. Ik 
neem nu de leiding omdat ik denk dat dit op deze 
manier met deze leerling niet gaat werken. Ondanks 
alle interventies en instanties krijgen we hem niet 
mee. Ook al hebben we met elkaar de beste 
bedoelingen; het welzijn van het kind is cruciaal. En 
dan wil ik heel ver gaan. Ik zou het een volgende 
keer weer doen en leer daar ook van dat je niet alles 
binnen kaders of afspraken kunt vasttimmeren.

'JE KUNT NIET ALLES 

BINNEN KADERS OF 

AFSPRAKEN 

VASTTIMMEREN'

Piet Bakker en Roel Steijvers
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Keimpe Strikwerda interviewt Willem 
Wouda. Willem zit in het College van 
Bestuur van Stichting Roobol (Regionaal 
Orgaan Openbaar Basis Onderwijs 
Lauwersland). De missie van de organisatie 
is: 'Samen leren en samen ontwikkelen'.

De stichting Roobol bestaat uit dertien 
basisscholen. In het dorp Kollum heeft de 
gemeente Kollumerland het initiatief genomen voor 
het bouwen van multifunctionele accommodatie 
(MFA). De voorbereidingsfase heeft erg lang 
geduurd. De gemeenteraad heeft de intentie om 
meerdere maatschappelijke organisaties te 
huisvesten in de MFA. De betreffende organisaties 
zouden in overleg met elkaar de mogelijkheden 
voor samenwerking moeten verkennen, maar 
omdat het besluitvormingsproces te lang heeft 
geduurd, is dat overleg in een impasse geraakt.

De betrokken schoolbesturen en de gemeente 
stonden tegenover elkaar, omdat ze het niet eens 
konden worden over geld en het aantal vierkante 
meters.
Willem Wouda, college van bestuur van Stichting 
Roobol, heeft initiatief genomen door alle 
participanten bij elkaar te roepen. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft hij het proces naar een hoger 
niveau gebracht door de vraag: “Wat zijn de 
mogelijkheden die een MFA kan bieden en welke 
kansen biedt dit voor het dorp Kollum?”

De discussie heeft geleid tot een nieuwe 
positionering van de participanten en een heldere 
visie. Iedere participant wist aan te geven welke 
bijdrage ze kon leveren en het aantal m2 was 
volgend. Het overleg heeft de participanten 
dichterbij elkaar gebracht waardoor de impasse is 
verbroken.
De gemeente heeft, in overleg met beide 
schoolbesturen, extra ruimte geboden voor een 
kinderopvangorganisatie. De bestaande organisatie 
wilde niet meedoen omdat ze geen noodzaak zag te 
verhuizen. Willem heeft een andere organisatie 
benaderd die wel bereid was te participeren. Nadat 
Willem beide organisatie bij elkaar heeft gebracht, 
hebben ze besloten de opvang gezamenlijk te 
regelen.

Iedereen raakte enthousiast en de gemeente was 
bereid de leerlingenprognoses (in het voordeel van 
de scholen) bij te stellen. Ondanks de verhoogde 
bouwprijs ging de raad akkoord en is er een 
aannemer die zorgt dat er in 2020 een MFA in 
Kollum staat. In de tussentijd worden de scholen 
procesmatig begeleid en komen ze dichter bij elkaar. 
Eerste stap is een gezamenlijke teamkamer…

KEIMPE STRIKWERDA

IS ER TOEKOMST VOOR 
EEN MULTIFUNCTIONELE 
ACCOMMODATIE IN KOLLUM?
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‘WE KUNNEN PROBLEMEN 

NIET OPLOSSEN DOOR 

HETZELFDE SOORT 

DENKEN DAT WE 

GEBRUIKTEN OM ZE TE 

CREËREN.’

Willem Wouda Keimpe Strikwerda
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Susan Smidt interviewt Reginald van 
Overbeek. Reginald is Manager 
Kinderopvang bij Kindercentrum.nl / 
ontdek | speel | beleef, in Deventer.
Kindercentrum.nl biedt alle vormen van 
kinderopvang aan, in of in de directe 
nabijheid van én in samenwerking met de 
basisschool. Kinderopvang, niet omdat 
ouder(s)/verzorger(s) moeten werken, 
maar omdat het leuk is om naartoe te gaan. 
Dat is de opvang waar wij iedere dag hard 
aan werken en waar wij blij van 
worden. Ontdek, speel en beleef.

Als ouders op zoek zijn naar een plek binnen de 
kinderopvang zou het antwoord nooit op voorhand 
nee mogen zijn. Elk  kind moet in principe de 
mogelijkheid hebben om een voorschoolse 
voorziening te bezoeken. Toch blijkt wanneer er 
iets extra’s nodig is in de zorg of begeleiding, dit 
niet zo vanzelfsprekend te zijn. Wat vraagt het van 
een manager Kinderopvang om juist ook voor deze 
kinderen een goede plek binnen de kinderopvang 
te realiseren, zodat er extra ingezet kan worden en 
er ontwikkelingskansen geboden kunnen worden al 
voordat zij de leerplichtige leeftijd bereiken?

Reginald van Overbeek is manager Kinderopvang bij 
Kindercentrum.nl, een organisatie die kinderopvang 
aanbiedt voor 0-13 jarigen. Van Overbeek geeft aan 
dat het steeds meer zaak wordt -gezien alle 
landelijke ontwikkelingen in het kader van passend 
onderwijs-  om in een zo vroeg mogelijk stadium 
inzichtelijk te krijgen of er sprake is van 
ontwikkelingsachterstanden. Het is belangrijk dat 
ook kinderen, waarbij er sprake is van 
ontwikkelingsproblematiek of een kritische 
thuissituatie, een plek kunnen krijgen binnen de 
voorschoolse voorzieningen. Wanneer deze kinderen 
worden geweigerd, komen ze niet verder in beeld en 
verdwijnen ze tot de leerplichtige leeftijd bij 
bijvoorbeeld een buurvrouw, opa of oma. Dit zou 
niet zo moeten mogen zijn: “Juist vanuit de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met 
elkaar hebben, mag je niet alleen maar commercieel 
denken.”

Om voor deze kinderen een passende plek binnen de 
kinderopvang te realiseren, zodat ze in hun 
ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden, moet er 
op creatieve wijze gezocht worden naar manieren 
om de begeleiding bekostigd te krijgen.

Doordat dit per regio en gemeente anders 
georganiseerd is, is dit steeds een speurtocht naar 
welke wegen je moet bewandelen om de 
uiteindelijke ondersteuning te krijgen. Dit gaat in 
samenwerking en met hulp van JGZ, GGD, 
Gemeenten, Expertisecentra, Scholen, Externe 
deskundigen, etc. Uiteindelijk lukt het vaak om met 
een PGB-, VVE- en / of SMI-indicatie de extra 
begeleiding te realiseren.

Een kind kan dan gebruik maken van de 
voorschoolse voorziening waarbij extra wordt 
ingezet op ontwikkelingsstimulering. Dit vraagt 
creatief omgaan met personele bezetting en 
constante monitoring.

SUSAN SMIDT

HET IS NOOIT OP VOORHAND 
NEE!
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Ook zijn er met regelmaat oudergesprekken waaraan 
de mentor, samen met externe deskundigen van een 
kind of gezin, een bijdrage leveren. Hierin wordt 
steeds afgestemd of het kind nog op de juiste plek 
is. Belangrijk hierbij is dat je over je eigen schaduw 
heen moet kunnen stappen en kritische vragen durft 
te stellen.

Kunnen we nog steeds zeggen dat het individuele 
belang niet boven de groepsbelang prevaleert? 
Ontwikkelt het kind zich naar verwachting? Zitten 
we samen in de goede trein? Hoe zetten we in op 
een doorgaande ontwikkelingslijn richting de school?
Het is mooi om te zien hoe er invulling gegeven kan 
worden aan deze laatste vraag. In afstemming met 
de gekozen school, ouders, ib-er en directeur wordt 
er vroegtijdig gewerkt aan een zorgvuldige 
overdracht. Hierin worden alle ingezette interventies 
meegegeven.

Ook zijn er situaties waarbij de betrokken PM-er als 
vertrouwd persoon/begeleider meegaat naar groep 
1. Deze wordt dan een aantal uren ingezet om af te 
stemmen met de leerkracht van groep 1, zodat de 
ingezette lijn kan worden doorgezet en we samen 
met en van elkaar kunnen leren.

'HET IS NOOIT OP 

VOORHAND NEE! ELK KIND 

MOET DE MOGELIJKHEID 

HEBBEN OM EEN 

VOORSCHOOLSE 

VOORZIENING TE 

BEZOEKEN!'

Reginald van Overbeek en Susan Smidt
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Sandra Vermaas interviewt Mariëtte 
Reimert. Mariëtte is directeur van de Heilig 
Hartschool in Lemelerveld (Stichting 
Catent). De missie van de organisatie is: 
'Ontwikkelen met passie'.

Mariëtte Reimert is directeur van de Heilig 
Hartschool in Lemelerveld, Stichting Catent Zwolle; 
een inmiddels groeiende school vanwege de keuze 
toe te werken naar een Integraal Kindcentrum. Dit 
houdt in dat deze school meer aanbiedt dan alleen 
de basisschoolperiode van 4 t/m 12(13) jaar. Bij de 
Heilig Hartschool kunnen ook peuters terecht. De 
peutergroep wordt geleid door pedagogisch 
medewerkers en eigen leraren die 
eindverantwoordelijk zijn. Tevens zijn ze bezig met 
de oprichting van een eigen BSO op enkele meters 
afstand van de school om een veilige sfeer en een 
doorgaande lijn te creëren voor de kinderen. 
Stichting Catent heeft de mogelijkheid van een 
‘peuterpilot’ aangeboden die door de Heilig 
Hartschool op een inspirerende wijze vormgegeven 
wordt.

Heilig Hart school had te maken met de oude situatie 
waarin de kinderopvang en het basisonderwijs 
gescheiden waren. Hierdoor verliep de overdracht 
niet altijd optimaal. Deze situatie konden ze echter 
niet veranderen. Door het aanbod van Catent en de 
toekenning van de gemeente en de inspectie van de 
GGD, is deze pilot opgestart. De kinderopvang is nu 
in eigen organisatie/beheer. De belangrijkste 
inhoudelijke verandering is de doorgaande lijn. Wat 
betreft de ruimte-indeling is er een aparte peuter- en 
kleutervleugel; in die zin groeien ze de school in en 
kan de school al vroegtijdige interventies in kaart 
brengen. Na aanmelding worden de kinderen in de 
intake in beeld gebracht. Mariet vertelt: “op die 
manier hebben we een vertrekpunt en al eerder de 
onderwijsbehoeftes in beeld, bijvoorbeeld kinderen 
met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, maar 
ook risicoleerlingen. Je kunt zo ieder kind op maat 
bedienen.”
Het kan voorkomen dat kinderen al vroegtijdig 
verwezen worden, maar ze krijgen zo wel direct de 
goede begeleiding, en het kan een preventieve 
werking hebben wat betreft het zorgtraject.
De intern begeleider is nauw betrokken; hij/zij is 
aanwezig bij de intakes waarbij vragen worden 
gesteld over vroege ontwikkeling.
 
Het voordeel van deze manier van werken, is de 
continuïteit: “De kinderen zijn al bekend.” De school 
heeft ervoor gekozen om ervaren kleuterleraren op 
de peutergroep te zetten, mede doordat in de 
kleutergroep vanuit doelen wordt gewerkt en niet 
vanuit activiteiten. “In de peuteronderwijs is deze 
slag vaak nog niet gemaakt en wellicht is deze ook 
niet te maken.”, aldus Mariëtte. Door de ervaring van 
de kleuterleraar wordt nu al wel gewerkt aan doelen 
en passende werkvormen. Denk hierbij aan de kring, 
kleine kring, verrijking en 1 op 1.

SANDRA VERMAAS

SAMEN OP WEG NAAR EEN 
INTEGRAAL KINDCENTRUM
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De kinderopvang is in Nederland veelal gescheiden 
van de basisschool. Mariëtte is van mening dat de 
kinderopvang net als het basisonderwijs voor alle 
leerlingen toegankelijk moet zijn.
Er zijn bij veel scholen al peutergroepen toegevoegd, 
maar dit wordt vaak door externen gedaan. Een 
volgend doel is om verder te groeien naar een BSO 
als tussenstap naar een IKC.

‘IK KAN KINDEREN OP DE 

BESTE MANIER VERDER 

HELPEN DOOR LERAREN IN 

HUN KRACHT TE ZETTEN.’

Sandra Vermaas en Mariëtte Reimert
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KIM VAN DE BOOM
Adviseur HRM en professionalisering bij SKO 
Flevoland en Veluwe
In een brede context wil ik een ontwerp maken voor 
een passende organisatiestructuur voor een 
Scholengroep, met de focus op de inrichting van de 
bovenschoolse expertise in tijden van transitie.

GONNIE FABRIEK
Intern begeleider en leraar op De Feart (openbaar 
scholennetwerk de Basis)
Er stromen veel kinderen met een (taal)achterstand 
in en we merken dat ze moeizaam tot lezen komen. 
Wat zijn hier de oorzaken van en hoe kunnen we het 
leesproces bevorderen?

CHANTAL DE GRUTTER
Locatieleider bij Stichting Quo Vadis
Het (bege)leiden van een fusie tussen twee scholen 
waarbij we de kans aanpakken om een Kindcentrum 
neer te zetten dat uitgroeit naar een IKC. Ik richt mij 
met name op peuterspelen en de doorgaande lijn 2-7 
jaar.

SIGRID HARTMAN
Directeur bij Juliana van Stolberg/Pricoh in 
Hoogeveen
Vanuit de opdracht tot kansengelijkheid voor elk 
kind onderzoek naar mogelijkheden en wensen van 
ouders rond directe betrokkenheid bij het onderwijs 
aan hun kind en de effecten hiervan.

SANDER HAWINKELS
Schoolleider po bij obs de Zevensprong / Almeerse 
Scholen Groep
Op welke manier kunnen wij binnen het onderwijs 
kinderen jonger dan 4 jaar opnemen in ons 
curriculum, tegemoetkomen in hun 
onderwijsbehoeften en hiermee de doorgaande 
leerlijn efficiënter te benutten?

HANS VAN HEST
Directeur SKO
Mijn onderzoek is gericht op dat wat nodig is om te 
komen tot een goed werkend IKC vanuit een 
bestaande schoolstructuur. Verbindingen leggen en 
onderzoeken om te komen tot de school van 
morgen.

CECILE HINNEN
Intern begeleider bij sbo de Vorm (Veluwse 
onderwijsgroep)
We willen dat SBO De Vorm interprofessioneel 
werkt, gericht op de toekomst van de leerlingen. We 
willen dat we als team samen kunnen leren hoe we 
hiertoe gaan komen en hoe uiteindelijk vorm gaan 
geven aan het interprofessioneel werken.

LEX KOBESSEN
Leraar bij sbo de Vorm (Veluwse onderwijsgroep)
Het praktijkonderwijs meer vormgeven, waardoor de 
leerlingen makkelijker en met meer bagage richting 
het Praktijkonderwijs kunnen uitstromen.

ANGELA LEEMEIJER
Groepsleraar en intern begeleider bij obs het 
Slingertouw (Ambion)
Hoe komen we tot een 
zelfsturende/zelfregulerende organisatie, 
waarbinnen alle betrokkenen (intern & extern) hun 
verantwoordelijkheden pakken.
 
FEMKE VAN DER LINDEN
Intern begeleider po bij obs het Sligertouw 
Heereveen (Ambion)
Hoe komen we tot een zelfsturende organisatie 
waarin alle betrokkenen (intern en extern) hun 
verantwoordelijkheden pakken?  Geven leraren beter 
les als ze een onderzoekende houding aannemen en 
zelfsturend zijn?

LIJST MET VOORLOPIGE 
KERNOPGAVEN VAN 
DEELNEMERS MLIKE
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JANNEKE VAN MIERLO
Locatieleider bij stichting Quo Vadis
Het (bege)leiden van een fusie tussen twee scholen 
waarbij we de kans aanpakken om een kindcentrum 
neer te zetten, dat uitgroeit naar een IKC. Ik richt mij 
vooral op het bso en welzijnsgedeelte.

MARIEKE PRINS
Leraar basisonderwijs en bovenbouwcoördinator bij 
kbs de Zonnewende (Veluwse Onderwijsgroep)
Onze droom: leerlingen die echt zelf willen leren, 
bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, beschikken 
over goed ontwikkelde executieve functies en 
gemotiveerd zijn. Maar hoe kun je als leraarkinderen 
effectiever begeleiden in het ontwikkelen van dit 
zelfregulerend vermogen?

ROEL STEIJVENS
Groepsleraar basisonderwijs bij kbs de Zonnewende 
(Veluwse onderwijsgroep)
Onze droom: leerlingen die echt zelf willen leren, 
bezig zijn met hun eigen ontwikkeling, beschikken 
over goed ontwikkelde executieve functies en 
gemotiveerd zijn. Maar hoe kun je als leraarkinderen 
effectiever begeleiden in het ontwikkelen van dit 
zelfregulerend vermogen?

KEIMPE STRIKWERDA
Directeur po bij obs het Slingertouw
Onderwijs is traditioneel georganiseerd, waarbij 
controle en beheersing centraal staan. Door de dit te 
doorbreken ontstaat een cyane organisatie die 
gebaseerd is op vertrouwen, eigenaarschap en 
gelijkwaardige relaties.

SUSAN SMIDT
Directeur po bij basisschool Alexander en de 
Veldkamp Stichting KONOT
Hoe kunnen we samen groeien naar een IKC waarbij 
we  
• opvang, opvoeding, spelen, ontwikkeling en educatie, 

zo effectief en efficiënt mogelijk samen  brengen
• aansluiten bij de behoefte van kinderen en ouders
• passen bij de mogelijkheden van de organisaties.

SANDRA VERMAAS
Leraar bij Stichting Catent
Hoe kunnen we ons als kleine school profileren in de 
regio? Wie kunnen we hierbij betrekken?
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8 JANUARI 2019

LEZING RENÉ PEETERS
Op 8 januari zal René Peeters 
(Master of Educational 
Superintendency-Science 
Master, Radboud Universiteit 
Nijmegen) een lezing geven 
over interprofessionele 
samenwerking tussen 
onderwijs, zorg en jeugd. 
Aansluitend is er o.l.v. Peeters 
ruimte voor ontmoeting en 
kennisdeling.
Tijd: 18:00 - 20:00 uur
Locatie: KPZ
Deelname: gratis
Aanmelden: www.kpz.nl

REDACTIE
Wenckje Jongstra
Daniëlle Renirie
Nanette Herfst

Katholieke Pabo Zwolle
Ten Oeverstraat 68    
038 421 7425    
info@kpz.nl
www.kpz.nl




