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Voorwoord
Met bijzonder veel genoegen breng ik – namens de stuurgroep
WSNS+ – een vijftal portretten van scholen voor speciaal basis-
onderwijs onder uw aandacht.
Scholen die er in zijn geslaagd expliciet aandacht te besteden
aan het op- en begeleiden van zowel zittend als nieuw personeel
in de school.
Samen met zo’n 200 andere scholen voor speciaal basisonder-
wijs (SBO) hebben zij optimaal gebruik gemaakt van de stimule-
ringsregeling ‘Opleiden in de School’ voor het SBO. Een stimule-
ringsregeling die de deelnemende scholen in staat stelde om 50
euro per leerling in te zetten voor het verbeteren van de oplei-
dingscomponent in de eigen schoolomgeving zodat de uitstroom
van gekwalificeerd personeel kan worden tegengegaan of de
interne doorstroom van professionals kan worden bevorderd. Uit
onderzoek bleek telkens weer dat uitstroom en doorstroom bin-
nen het SBO knelpunten in het personeelsbeleid waren. Door
gebruik te maken van deze regeling kunnen scholen op basis
van een eenvoudig en transparant plan van aanpak het integraal
personeelsbeleid versterken en verbeteren.

Zoals gezegd is er op grote schaal gebruik van gemaakt en zijn
er in alle gevallen ook prima resultaten bereikt. Resultaten die
over het algemeen een duurzame plek kunnen krijgen in de vol-
ledige schoolontwikkeling, maar nog wel degelijk een extra sti-
mulans kunnen gebruiken.
Eén van die stimulansen willen we u aanreiken met deze portret-
ten; andere impulsen kunnen wellicht gevonden worden in de
recente regelingen als academische scholen en de dieptepilots
Opleiden in de School van het ministerie van OCW.
WSNS+ kan alleen nog zorgen voor borging en overdracht van
de opbrengsten uit de bovengenoemde stimuleringsregeling spe-
cifiek voor het SBO.
Deze portretten worden onder alle speciale basisscholen ver-
spreid en beschikbaar gesteld via de innovatiesite van Kennis-
net. De portretten zijn niet alleen leerzaam voor de scholen die
deelnemen aan het project. Daarom worden de portretten ook
onder de aandacht gebracht van scholen voor (voortgezet) spe-
ciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden WSNS, pabo’s, oso’s
en schoolbegeleidingsdiensten. 
De projectgroep Opleiden in de School SBO hoopt dat u uw
voordeel kunt doen met deze veelbelovende voorbeelden en
ontwikkelingen van scholen die hard werken aan het versterken
van de opleidings- en begeleidingsfunctie van hun school en dat
dit u een verdere richting en impuls kan geven in de ontdek-
kingstocht die Opleiden in de School heet. 

Ik wil de scholen en professionals die hebben deelgenomen aan
de uitwerking van dit traject heel hartelijk danken voor de enor-
me inzet en inspanningen en wens hen en alle andere scholen
voor speciaal en regulier onderwijs veel succes en wijsheid toe
bij de ontwikkeling van het personeels- en schoolbeleid.
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Inleiding
In het schooljaar 2003-2004 is het project 'Opleiden in de School
SBO' van start gegaan. Doel van dat project was in de eerste
plaats om de uitstroom van personeel uit het speciaal basison-
derwijs te verminderen en in de tweede plaats om de mogelijk-
heid te vergroten personeel binnen de school andere functies of
taken te geven. Scholen konden bij WSNS+ een plan indienen.
In dat plan moesten scholen aangeven op welke manier ze de
interne scholing en begeleiding van zittend en nieuw personeel
willen verbeteren. Als dat plan werd goedgekeurd, kregen de
scholen een bedrag van 50 euro per leerling en konden ze het
plan gaan uitvoeren.

In totaal heeft 60% van de scholen voor speciaal basisonderwijs
meegedaan aan het project en een plan ingediend. Deze plan-
nen laten een veelheid aan activiteiten zien. Scholen hebben bin-
nen hun eigen mogelijkheden gezocht naar een passende
manier om binnen hun school vorm en inhoud te geven aan het
opleiden en begeleiden van leraren. Sommige scholen hebben
daarbij ook samenwerking met de PABO in hun omgeving
gezocht.

In dit magazine wil WSNS+ vijf voorbeelden of portretten laten
zien van scholen voor speciaal basisonderwijs die mee hebben
gedaan aan het project. Deze portretten laten zien hoe scholen
zo'n infrastructuur voor het opleiden en begeleiden in de school
kunnen opzetten en de samenwerking met de opleidingen vorm
kunnen geven. Deze portretten worden onder alle speciale basis-
scholen verspreid en beschikbaar gesteld via de innovatiesite
van Kennisnet. De portretten willen niet laten zien hoe het moet,
maar juist benadrukken hoe het kan. De vijf scholen hebben
gezocht naar de manier die het beste past bij hun situatie. In die
zin zijn er geen blauwdrukken te geven. Iedere school zal zelf
moeten zoeken naar een vorm die past bij de eigen situatie.
Deze portretten kunnen daarbij helpen. Ze kunnen inspireren, ze
kunnen laten zien 'hoe het ook kan'.

Globaal kunnen de schoolportretten in dit magazine worden inge-
deeld in drie categorieën. De SBO-scholen De Piramide in Bladel
en De Bonte Vlinder in Den Haag hebben, beide in samenwer-
king met een PABO, al wat ervaring op kunnen doen met het bin-
nen de schoolmuren opleiden en begeleiden van studenten en
zittend personeel. Scholengemeenschap Beyaert in Hengelo
heeft een begin gemaakt aan het inrichten van een infrastructuur
voor opleiden en begeleiden van studenten en personeel. De
Watertuin in Almere en Don Bosco in Lisse hebben tot nu toe
veel aandacht besteed aan de coaching van zittend en aanko-
mend personeel. School Video Interactie Begeleiding speelt
daarbij een belangrijke rol. 
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ook Theo Jongen en Paul Sas aan tafel.
Jongen is coördinator Opleiden in de
School en Sas is studieloopbaanbegelei-
der. Van De Piramide zijn directeur Jan
Karsmakers en coach Peter Smetsers

aanwezig. Jongen vult het betoog van zijn
directeur aan. 'De ervaring die wij in het
PDS-traject hebben opgedaan, delen we
nu met andere scholen. We spreken niet
meer over stage maar over werkplekleren.
We hebben het aantal dagen dat studen-
ten de gelegenheid hebben om op scho-
len te zijn, verdubbeld. Studenten gedra-
gen zich ook hierdoor als meewerkende
teamleden en worden als zodanig geac-
cepteerd. Dat is een groot verschil met
hoe het vroeger was. De scholen hebben

'Een jaar of vier geleden zijn we begonnen met het
Professional Development School-systeem (PDS): stu-
denten ontwikkelen zich tegelijkertijd met het team van
de school in een collectief leerproces. Studenten draai-
en mee in de school en ontwikkelen van daaruit hun
competenties.' Harrie van de Ven is directeur van
Fontys PABO Eindhoven en legt uit wat Opleiden in de
School voor hem betekent. 'Wij hebben veel van de PDS-
trajecten geleerd. De werkplekervaring van de student
staat centraal in zijn leerproces en dus leiden wij com-
petentiegericht op: de student ontwikkelt zijn compe-
tentie aan de hand van ervaringen op de werkplek en de
opleiding sluit daar bij aan. Dat is de kern. De student
leert niet alleen, maar draagt met zijn competentie ook
bij aan de ontwikkeling van de school en de kinderen.
De lerende student vormt daarom geen extra belasting
voor de leraren, maar is gewoon een collega in oplei-
ding. In de toekomst zal de scheiding tussen leren en
ervaringen opdoen wegvallen en we spreken dan alleen
nog over werkplekleren.' 

De PABO in Eindhoven is met een
grote delegatie afgereisd naar Bladel

om daar te bespreken wat Opleiden in de
School op De Piramide voor hen bete-
kent. Behalve directeur van de Ven zitten

SBO De Piramide, Bladel
SBO De Piramide is een school voor spe-
ciaal basisonderwijs. Het bestuur van de
school is de Stichting voor Katholiek
Primair Onderwijs Kempenland (SKPOK).
Tot dit bestuur horen ook de katholieke
basisscholen in Hooge en Lage Mierde,
Hulsel, Bladel, Netersel, Hapert,
Hoogeloon, Casteren, Duizel en Eersel.
De Piramide is de enige SBO-school in
het Weer Samen Naar School
Samenwerkingsverband Bladel met 34
reguliere basisscholen. Naast het verzor-
gen van het onderwijs geeft De Piramide
ook ondersteuning aan scholen in het
samenwerkingsverband in de vorm van
ambulante begeleiding. De Piramide heeft
ongeveer 25 medewerkers. Behalve
groepsleerkrachten bestaat het personeel
uit vakleerkrachten, een orthopedagoog,
ambulante begeleiders, intern begelei-
ders, logopedisten en ondersteunend per-
soneel. 

Studenten dragen bij aan schoolontwikkeling

Leren aan de hand 
van ervaringen op de 
werkplek

PETER SMETSERS (RECHTS) IN COACHINGSOVERLEG MET OSO-STUDENTE JANNEKE DE BOER 

'Studenten gedragen zich als 
meewerkende teamleden en worden

ook als zodanig geaccepteerd'



ook een ontwikkeling doorgemaakt en zijn
enthousiast. Ze zien dat studenten met
een pro-actieve houding naar school
komen. Dat is ook de opdracht die de stu-
dent meekrijgt: je gaat een bijdrage leve-
ren aan de schoolontwikkeling en met die
bijdrage stimuleer je je eigen professione-
le ontwikkeling.'

Over de verdeling theorie en praktijk kan
men redetwisten. Directeur van de Ven
streeft naar balans. 'Ik denk dat studenten
zeker twee dagen in de week moeten
meedraaien op school. Maar als je dat
optrekt naar drie of zelfs meer dagen,
moeten we onderzoeken of het bereiken
van het HBO-niveau nog gewaarborgd is.
Er moet een goede balans zijn tussen
praktijk en theorie. Praktijk zonder goede
theoretische kennisbasis leidt niet tot het

dent kiezen uit bepaalde leerarrangemen-
ten met bepaalde inhouden die aansluiten
op die ontwikkeling. Op dit moment heb-
ben wij nog niet zo veel verschillende
leerarrangementen, maar we gaan dat uit-
breiden om op die manier meer te kunnen

aansluiten bij wat de studenten willen
leren. Studenten kunnen bij ons ook aan-
geven dat ze op een andere manier willen
leren. Ze moeten dan wel aan kunnen
tonen dat de andere manier succesvol is.
Niet het aanbod maar de ontwikkeling en 
de startbekwaamheid van de student
staan uiteindelijk centraal. En we moeten

beoogde bachelorniveau. En we hebben
met elkaar afgesproken dat een leraar pri-
mair onderwijs een kennisprofessional
moet zijn met een Europees erkend
bachelorniveau. Sommige directies zullen
zeggen: ja maar ik wil de studenten vier
dagen op mijn basisschool. Dat moet kri-
tisch worden bezien want het gaat om de
ontwikkeling van de student, de kinderen
èn de school.'

Ontwikkeling staat centraal
'Het gaat om de volgende achterliggende
gedachte', gaat van de Ven verder.
'Studenten maken een ontwikkeling door
op hun leerwerkplek, doen ervaring op en
ontdekken wat ze allemaal nodig hebben
voor hun verdere ontwikkeling tot leraar
basisonderwijs. Dit is een optimaal oplei-
dingsmodel. Op de opleiding kan de stu-
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Opleiden in de School (OIDS)
- Samenwerking tussen Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Kempenland (SKPOK), Fontys PABO Eindhoven, De

Kempen SBD en wellicht in de toekomst ROC Eindhoven 
- Opzetten van een infrastructuur voor opleiden en begeleiden van PABO-studenten door werkplekleren en Professional

Development School (PDS) van 2004 tot 2007
- Het opleiden funderen in het totale integrale personeelsbeleid binnen SKPOK
- Het professionaliseren van leerkrachten op de verschillende posities binnen de integrale aanpak van IPB en OIDS
- Zoeken naar vormen om basisscholen meer verantwoordelijk te maken voor het opleiden van toekomstige werknemers

binnen het basisonderwijs
- Zelfsturing van studenten door middel van zelfreflectie en competentiegericht opleiden
- Werkplekleren voor studenten, leraren en ondersteuners
- Oprichten van kennis- en opleidingsnetwerken
- Streven naar een brede zichtbare samenwerking
- Het aanzien van het vak van leraar basisonderwijs vergroten door enthousiaste en creatieve mensen op te leiden

'We zijn het nog niet eens over wat
aankomende leraren moeten kennen'

met zijn allen het HBO-niveau halen.
Opleiden is een echt vak waar je goed
over moet nadenken. De ene keer lukt dat
beter dan de andere, maar als opleiders
leren wij steeds bij.'

Een voorbeeld van een leerarrangement
is KBS4: Omgaan met verschillen, peda-
gogisch en didactisch omgaan met ver-
schillen in tempo, niveau en interesses bij
de kinderen in een groep. Sas vindt het
logisch dat leerkrachten daar op in moe-
ten kunnen spelen. Tijdens het werkplek-
leren worden studenten met dit soort pro-
blemen geconfronteerd. Smetsers duidt
op een situatie waarin studenten moeten
omgaan met een kind dat negatief gedrag
vertoont bij een didactisch probleem. 'Dat
is concreet en daar gaan we mee aan de
slag. We formuleren leervragen en stellen
activiteiten en te realiseren competenties

OSO STUDENTE INGE SCHRIKS LEEST HAAR LEERLINGEN VOOR TIJDENS DE PAUZE
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vast. Ook brengen we de betrokken acto-
ren in kaart.'

Theorie en praktijk
Elke dinsdagochtend komen de studenten
op De Piramide bij elkaar samen met stu-
dieloopbaanbegeleider Sas en coach
Peter Smetsers. Volgens Sas is dat de
plek waar duidelijk wordt waar studenten
mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen
en wie of wat hen daarbij kan helpen om
vooruit te komen. 'Het gaat om wezenlijke
vragen, die ik samen met Peter probeer
op te lossen.' Sas vult aan: 'De studenten
bepalen van tevoren de inhoud van de bij-
eenkomst, maken een agenda die ze met
elkaar doorspreken en dan volgt de werk-
bespreking waarvan een verslag wordt
gemaakt. De bijeenkomsten zijn erg pro-
cesgericht. Het kan zijn dat een student
mij apart benadert en soms zijn er zaken
die in de hele groep spelen. Dat verschilt
van week tot week.' Zowel stagiaires als
leerkrachten werken op De Piramide met
persoonlijke ontwikkelingsplannen
(POP's). 

Niet gedefinieerd
Van de Ven erkent het probleem. 'Onze
branche heeft op dit terrein nog wat han-
delingsverlegenheid. De status van het
beroep van leraar is niet voor niets aan
erosie onderhevig. We horen al tachtig
jaar dat de aankomende generatie leraren
minder weet dan de zittende generatie.
Onderzoek heeft dat aangetoond; een half
jaar geleden is daar iemand op gepromo-
veerd. Volgens mij komt het doordat de
kennisbasis van het beroep leraar niet
omvattend genoeg is gedefinieerd. Wat is
een startbekwame leraar? Wat moet hij
weten en kunnen? Ik vind het vreemd dat
wij dat niet kunnen; artsen, notarissen en
advocaten doen dat beter. Er is verschil
van inzicht over wat aankomende leraren
moeten kennen. De een vindt dat ze alle
provinciehoofdsteden, dorpjes en kleine
stadjes moeten kennen; een ander zegt:
nee daar gaat het niet om. Je moet meer
weten over brainbased learning en kennis
over meervoudige intelligenties goed kun-
nen toepassen. 

Volgens directeur Jan Karsmakers is het
belangrijk dat het leerarrangement een
plaats krijgt in het POP.
'Leerarrangementen mogen niet losstaan
van persoonlijke leerdoelen. We proberen
het zoveel mogelijk te integreren.'
Karsmakers ziet in dat het niet eenvoudig
is de praktijk met de theorie te verbinden.
'Studenten krijgen vaak fantastische din-
gen uit de praktijk op papier, maar ik zie
nog wel een aandachtsgebied. Hoe trans-
formeren ze hun praktische kennis naar
de theoretische achtergrond en hoe vindt
onderbouwing vanuit praktijktheorieën
plaats? Dat komt vooral in de laatste fase
van het opleiden sterk naar voren. Ik
vraag me wel eens af wat studenten zelf
hebben gedaan. Wat hebben ze aan theo-
rie gevonden bij praktijkproblemen? Wat
hebben ze bestudeerd en gelezen over
het onderwerp waar ze mee bezig zijn? Ik
zou meer verbindingen en reflectie willen
zien.' 

3E JAARS PABO STUDENTE 

ELLEN VAN GOMPEL 

IS OOK BUITEN DE KLAS 

BETROKKEN BIJ DE LEERLINGEN

'Leerarrangementen 
mogen niet losstaan 

van persoonlijke leerdoelen'

'Er moet balans zijn 
tussen theorie en praktijk'



Het is belangrijk met elkaar een bepaalde
bandbreedte af te spreken want het gaat
over volwaardige professionele kennis en
niet over reken- of taaltoetsen in het eer-
ste jaar. Dat is zo basaal. Er mag een
beetje meer  aandacht voor kennis komen
in het curriculum van de lerarenopleiding.
Proces en inhoud moeten wel fifty fifty
zijn.' 

Coach Smetsers ziet het als volgt: 'Een
voordeel van deze opzet is voor de stu-
denten dat ze zich niet langer kunnen ver-
stoppen. De kring is klein en ze moeten
echt met dingen komen. Ook de dyna-
miek tussen enerzijds de studenten en
anderzijds de studieloopbaanbegeleider
en ikzelf zie ik als een voordeel. Wij staan
open voor elkaar; we willen van en met
elkaar leren. Dat betekent dat we goed
moeten luisteren naar studenten: waar lig-
gen de leervragen? Wat willen ze echt
onderzoeken? We moeten kansen creë-
ren zodat studenten leervragen kunnen
stellen. Studenten moeten ervan over-
tuigd zijn dat wij niet tegenover hen staan,
maar naast hen.'
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Affiniteit
Een SBO-school is natuurlijk anders dan
een gewone basisschool. Karsmakers
denkt dat studenten affiniteit moeten heb-
ben met dit soort onderwijs. 'Als studen-
ten geen relatie kunnen aangaan met
onze kinderen, als ze daar moeite mee
hebben, is het heel moeilijk om hier les te
geven.' Van de Ven beseft dat ook maar
aan de andere kant zegt hij dat zorg een
thematiek is die op elke school speelt.
Nog maar een paar jaar geleden werd
'zorg' op onze PABO als iets aparts aan-
geboden. Studenten konden normaal
gesproken pas in het derde studiejaar op
stage in de speciale basisschool. We gaan
daar nu veel minder rigide mee om. Zo
ben ik ervan overtuigd dat een gedeelte
van onze eerstejaars studenten al beschikt
over competenties die nodig zijn om in het
SBO aan werkplekleren te beginnen. We
kijken naar de student in zijn ontwikkeling,
niet naar zijn leeftijd en of hij derde- of
vierdejaars is. Dat past wat mij betreft ook
beter bij inclusief onderwijs.' 

Jongen vindt dat de PABO op dit terrein
veel heeft geleerd van het PDS-traject.
'Wij kijken nu veel meer naar waartoe een
student in staat is, terwijl we vroeger zei-
den dat hij in een bepaald stadium dit wel
kon en dat niet. Duidelijk is dat ons curri-
culum op de schop moet; daar zijn we nu
mee bezig. Op basis van de competenties
die ze willen verwerven en datgene wat
ze in de praktijk tegenkomen, moeten stu-
denten keuzes kunnen maken uit modules
die worden aangeboden.'
Het is evident dat studenten veel kunnen
leren in werkplekleersituaties. De doelstel-
ling is echter tweeledig; ook leraren moe-
ten er baat bij hebben. 
Coach Smetsers is daar positief over en
geeft een voorbeeld. 'Een directeur vertel-
de me dat hij een van zijn leerkrachten
probeerde te stimuleren om zich te ont-
wikkelen. Mooi is dat de bewuste leer-
kracht één van onze studenten heeft
gevraagd hem te helpen met zijn POP. Nu
is die met een groepje leerkrachten bezig
POP's te ontwikkelen. Ik vind dit een mooi
voorbeeld van de kracht van deze manier
van samenwerken.'

PDS’ER PAUL ROEST

GEEFT UITLEG OVER

EEN SPELLETJE

'Zorg is een thematiek 
die op elke school speelt'
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'In 2000 zijn wij begonnen met een nieuw schoolconcept', gaat Karsmakers verder.
'Daarbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning van APS en de

publicatie ISBO (Ideale Speciale school voor Basis Onderwijs). We hebben een inhou-
delijke schoolontwikkeling doorgemaakt waaraan we zo'n vijf jaar hard hebben gewerkt.
We hebben het gebouw, de leermiddelen en de gebruikte methodes aangepast evenals
de schooltuin en de speelplaats. Maar het probleem van de oningevulde vacatures bleef
bestaan. Veel mensen komen via een lange omweg in het SBO terecht, terwijl ik het
gevoel heb dat er toch ook jonge mensen moeten zijn die van het begin af aan affiniteit
hebben met onze doelgroep en daarvoor opgeleid willen worden. Min of meer uit nood
hebben we gezocht naar LIO'ers. Daarmee hebben we onze eerste successen behaald;
we hebben hen direct een baan kunnen geven. Met de subsidies en de samenwerking
met de andere scholen binnen ons bestuur (SKPOK) is een compleet nieuwe samen-
werking met Fontys in gang gezet waardoor de manier van opleiden totaal is veranderd.
We proberen de studenten overal zoveel mogelijk bij te betrekken, ook bij onze school-
ontwikkeling. Verder in hun studie en zelfs de afstudeerprojecten zijn uitwerkingen van
onderdelen, die in het jaarlijkse operationele plan van het Schoolplan staan.

Leerlandschap
Jan van der Sanden is directeur van de Mariaschool en binnen de Stichting Katholiek
Primair Onderwijs Kempenland coördinator Opleiden in de School. 'Met de subsidie wil-
len wij een begin maken met de ontwikkeling van enerzijds studenten die denken dat
SO wel wat voor hen is en anderzijds degenen die na jaren onderwijs willen afbouwen.
We hebben nu een soort historisch overzicht met als begin 'hier zijn we nu' tot 'pensioen
in zicht' als eindfase en alles wat daartussen zit. Het gaat onder meer om coaching van
beginnende leerkrachten, maar ook om de seniorleerkrachten. Wat doen we om ze
ambitieus en in ontwikkeling te houden. Uiteindelijk moet er een totaalplan liggen voor
mensen van 19 tot en met 67 jaar.'

'Opleiden in de School is bij onze stichting
bijzonder', vindt Karsmakers. 'Behalve
enkele scholen voor het regulier basison-
derwijs hebben wij een SBO- en een
ZML-school. Met een cluster van vijf scho-
len beschikken wij over een leerlandschap
voor studenten waarin ze zich breed kun-
nen oriënteren. Het sterke aan onze
samenwerking vind ik dat wij alle soorten
leerlingen in huis hebben. Dat hebben
studenten nodig om hun eigen competen-
ties te ontwikkelen.' 

André van den Heijkant illustreert dat met
een voorbeeld. Van den Heijkant is lid van
het managementteam van De Piramide
en coördinator van de stagiaires. 'Op dit
moment gaan twee studenten die het
afgelopen half jaar op de Mariaschool
stage hebben gelopen, naar een SBO-
school, omdat ze hun blikveld willen ver-
ruimen.'

Profiteren van ervaringen
Volgens Van der Sanden hebben de scho-
len in het uitgebreide leerlandschap een
voortrekkersrol naar de andere scholen

In een vroeg stadium 
studenten interesseren 
voor het SBO

Vacatures
worden
makkelijker en sneller ingevuld

'De aanleiding voor Opleiden in de School is vooral ingegeven door het dramatische feit dat wij
tijdens en na de fusie de vacatures niet ingevuld kregen. In eerste instantie is de subsidie vanuit
WSNS+ in het opleiden gestoken en samen met de subsidie Opleiden in de School is dat een
enorme stimulans geweest om dit project vorm te geven.' Jan Karsmakers is sinds 2000 direc-
teur van De Piramide. Hij vertelt over Opleiden in de School op De Piramide.

OSO STUDENTE 

INGE SCHRIKS

HEEFT VEEL GEHAD

AAN DE OPNAMES 

DIE VAN HAAR 

ZIJN GEMAAKT
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binnen het bestuur. 'Wij willen dat alle
mensen binnen SKPOK kunnen profiteren
van onze ervaringen zodat ze niet dezelf-
de kinderziektes hoeven te overwinnen.
Daarnaast willen wij op onze beurt profite-
ren van de ervaringen van scholen die
vallen onder andere besturen. De contac-
ten met het bestuur Veldhoven-West zijn
weer aangehaald. 
Binnen de Fontysindeling vormen wij
samen met Veldhoven-West en
Valkenswaard Learn Community 3.
Binnen die Community kunnen wij veel
van elkaar leren.' Volgens Karsmakers
heeft deze Community al een lange voor-
geschiedenis. 'Bij het opstarten van de
drie samenwerkingsverbanden Bladel,
Valkenswaard en Veldhoven heeft tien

jaar geleden de SBD een belangrijke rol
gespeeld. Deze drie werden de kracht
van deze regio. De daadkracht op het
gebied van inhoudelijke aansturing van
het veld is van het begin af aan heel goed
geweest. WSNS heeft de bewustwording
gestimuleerd dat onderwijs zo dicht moge-
lijk bij huis moet plaatsvinden en 't liefst
binnen de basisschool. De bestuurlijke
schaalvergroting heeft ervoor gezorgd dat
besturen meer sturen op de inhoud. Dat
heeft gevolgen voor de geldstromen waar-
door ons eigen bestuur, ook in samenwer-
king met andere besturen, inhoudelijker
moet opereren.' 

Intake
De LIO'er, PDS'ers en stagiaires staan
een flink deel van de tijd voor de klas. De
Piramide is kritischer geworden. Niemand
wordt nog aangenomen zonder een
intakegesprek. 'We proberen zo te voor-
komen dat we als school een zeperd hal
en als studenten tegen de lamp lopen',

Orthopedagogiekstudente voelt zich onderdeel van het team

Eveline van Raak zit in haar afstudeerjaar van de opleiding Pedagogische
Wetenschappen in Nijmegen, richting orthopedagogiek. Ze loopt gedurende
drie dagen in de week het hele schooljaar 2005-2006 stage bij De Piramide.
Het was niet haar eerste voorkeur om stage te lopen in het onderwijs. Er was
een tijd dat ze juf wilde worden, maar de afgelopen jaren lag haar ambitie
elders. Toch heeft ze besloten het te proberen.

'De orthopedagoog reageerde meteen enthousiast, toen ik belde. Ze zei direct
dat ze mij wel kon gebruiken. Ik heb nog wel een sollicitatiegesprek gehad,
alleen met Margo Boemaars, de orthopedagoog. Dat was vrij informeel. Ik had
direct een goede indruk van de school. Er heerst een gezellig en knus sfeertje.
Het team gaat goed met elkaar om en is erg begaan met elkaar. In mijn stage-
plan staat dat ik me voor tweederde zal bezighouden met begeleiding en voor
eenderde met diagnostiek. De afwisseling vind ik leuk, maar 't leukste vind ik
het contact met de kinderen. Maar er komt meer bij kijken. Interessant voor
mij is het contact met ouders, maar ook de omgang met het team. Ik geef
samen met Margo en de ambulant begeleidster de TOM-training. Na elke trai-
ning krijg ik feedback van allebei. Ik krijg echt de kans om daarin te groeien.
Ook doe ik nu zelfstandig onderzoek, van begin tot het eind. Het is prettig
feedback te krijgen en dat is hier geen enkel probleem. Ik spreek Margo dage-
lijks. Op elk moment van de dag kan ik bij haar aankloppen. Behalve bij
Margo kan ik terecht bij andere mensen in het team. De sfeer is heel open. Ik
voel me echt onderdeel van het team. Dat geeft een goed gevoel. Er is verder
nog begeleiding vanuit de universiteit. Elke maand heb ik een stagebegelei-
dingsbijeenkomst met elf andere studenten die in de regio Tilburg/Eindhoven
stage lopen. Het is een hechte groep waarin het makkelijk is je problemen naar
voren te brengen. Ik vind het fijn dat ik na drie jaar mijn theoretische kennis
in praktijk kan brengen. Ik leer ontzettend veel van anderen tijdens vergade-
ringen en overleggen. Ook observeren is belangrijk; daar heb ik veel aan. Een
studie zonder praktijk zou te eenzijdig zijn en dat zou de overstap naar een
echte baan erg groot maken.'

zegt schoolcoach Peter Smetsers. 'Het
gaat bij ons om een specifieke doelgroep.
Als studenten erachter komen dat speci-
aal basisonderwijs niets is voor hen, is dat
een mooi leermoment, maar de school
schiet daar niets mee op. Alle studenten
worden dubbel begeleid. We hebben daar
nieuwe termen voor ingevoerd: de mentor
heet nu werkplekbegeleider vanuit De
Piramide, de tutor heet studieloopbaanbe-
geleider vanuit Fontys. Als schoolcoach
participeer ik daarin. Met zijn allen leren
we met en van elkaar. 

Zo heeft de LIO-stagiaire al wat meer
ervaring opgedaan en zij kan vanuit het
competentiegericht leren het een en
ander overbrengen. Je merkt dat de stu-
denten daar heel veel van oppikken. Zo
hebben we met de studenten gebrain-
stormd over het POP. Studenten zijn
geneigd een algemeen POP te schrijven.
Wij hebben getracht ze te bewegen een
concreter POP te maken. Ook is er veel
aandacht voor de competenties waarmee
studenten worstelen. Ook de afstemming
tussen studieloopbaanbegeleider en
school is in ontwikkeling. Samen met
Fontys proberen we de knelpunten op te
lossen. Vroeger kwam de studieloopbaan-
begeleider vaak de klas in om lessen te
bekijken; dat gebeurt nu niet meer. Hij
richt zich veel meer op de student.
Daardoor hebben de werkplekbegeleiders
meer behoefte aan cursussen coaching of
begeleiding van die studenten. Studenten
werken nu aan hun competenties. Dat
vereist andere vaardigheden van de werk-
plekbegeleiders.'

'Wij willen 
dat alle mensen binnen het bestuur

kunnen profiteren 
van onze ervaringen'



Samenwerkend leren
Door de uitwisseling tussen aankomende
en gevestigde leerkrachten leert volgens
Smetsers het team dat dingen op een
andere manier kunnen. 'Zowel in een
teamvergadering als in een clusterverga-
dering staat iedereen daar voor open. Ik
vind dat heel belangrijk. Neem bijvoor-
beeld het aanbod voor de sociaal emotio-
nele ontwikkeling: De Vreedzame School. 
Leerlingen krijgen meer autonomie. Ik
weet nog goed dat in het begin uit klas-
senconsultaties bleek dat veel leraren er
gigantisch tegenop zagen. Nu wordt dat
niet meer als hinderlijk ervaren omdat
leraren zien dat de aanpak van het zelf
laten oplossen van conflicten werkt. De
leerkracht hoeft niet meer de regels te
stellen want de kinderen doen dat zelf.
Leraren zien dat en het werkt als een olie-
vlek.' Clusteroverleg is een vorm van
samenwerkend leren waarin alle perso-
neelsleden betrokken zijn. 'Daar kan heel
veel uitkomen', vindt stagecoördinator van
den Heijkant. 'De schoolleiding moet dan
wel afstappen van het idee dat zij alleen
ideeën kan ontwikkelen en realiseren. Als
er een goed plan uit het clusteroverleg
komt, moeten mensen de mogelijkheid
krijgen het plan uit te voeren. Vaak zie je
dat goede ideeën verzanden omdat nie-
mand er iets mee doet. We hebben deze
week nog tegen iemand gezegd: goed dat
je dit idee hier neerlegt maar hoe denk je
zelf het te kunnen realiseren. In feite ben
je dan coachend bezig.'

Stagiaires zijn positief

SBO De Piramide 
is een open school 
waar alles mogelijk is 

Samen met LIO-stagiaire Anja van
Roovert, derdejaars PABO-student

Ellen van Gompel en OSO-studenten Inge
Schriks en Janneke de Boer zijn Van
Kuijk en Roest bij elkaar gekomen om de

8 Clusteroverleg
Studenten zijn op De Piramide duidelijk
bezig met hun ontwikkeling, maar hoe zit
dat met de leraren? De leraren hebben
elke twee weken clusteroverleg. Een klein
groepje leerkrachten praat met ondersteu-
ners als logopediste, interne begeleider
en orthopedagoog inhoudelijk over leerlin-
gen. Alles komt aan de orde, van het con-
crete groepsplan tot voorgevallen inciden-
ten. Karsmakers zegt dat het clusterover-
leg is gebaseerd op samenwerking.
'Leerkrachten moeten niet het gevoel heb-
ben dat ze er alleen voor staan. Dat
gevoel krijgen ze niet zomaar. Het
management moet voor dit idee draag-
kracht ontwikkelen binnen het team. Wij
zetten het op de agenda en dragen het
enthousiast uit.' 
Coach Smetsers geeft een voorbeeld.
'Het probleem van de procedure van
school verlaten wordt in het clusteroverleg
besproken. Wat moet je aan met een leer-
ling? Wordt het praktijkonderwijs of VMBO
met leerwegondersteuning? Met elkaar
wordt naar een oplossing gezocht.
Hetzelfde geldt voor een kind met een
aan autisme verwante stoornis in een
groep: wat moet de leerkracht ermee?
Het is niet het probleem van de leraar

alleen; we gaan er met alle disciplines
over brainstormen om tot een oplossing te
komen.' 

Ziekteverzuim
Karsmakers vindt dat deze manier van
werken vruchten afwerpt. 'Na de fusie was
het ziekteverzuim hoog; vaak was de oor-
zaak werkgerelateerd. De veranderende
leerlingpopulatie was niet eenvoudig voor
veel leraren. 
We hebben verschillende reïntegratietra-
jecten meegemaakt en we hebben die
mensen steeds zo begeleid dat ze zelf
keuzes konden maken. Als ze een voor-
keur hadden voor een terugkeer naar het
regulier basisonderwijs, konden ze die
overstap binnen het SKPOK naadloos
maken. 
We hebben de laatste jaren in de perso-
nele zorg veel aandacht geschonken aan
de complexiteit van het werk. In hoeverre
is dat een risicofactor in de gezondheid
van mensen. Er is hard gewerkt aan
begeleidende trajecten bij burn-out en

begeleiding van mensen die even in een
dip zitten. Het heeft gewerkt want in twee
jaar hebben we het ziekteverzuim aan-
zienlijk terug kunnen brengen.' 

'In twee jaar hebben we 
het ziekteverzuim 

aanzienlijk terug kunnen brengen'

'Er wordt niets afgeschermd 
en als je iemand nodig hebt, 

plannen ze je gewoon in'

'Het is niet het probleem 
van de leraar alleen; 

we gaan er met alle disciplines 
over brainstormen 

om tot een oplossing te komen.'

'Als stagiaire word je hier overal bij gevraagd. Er is bijna
geen verschil met gewone leerkrachten. De sfeer in de school
is erg goed en iedereen is heel open naar elkaar.' Derdejaars
PABO-student Monique van Kuijk is erg te spreken over haar
stage aan De Piramide. Ze staat daarin niet alleen. Ook twee-
dejaars PABO-student Paul Roest is tevreden. 'Je mag bij alle
vergaderingen zijn. Er wordt niets afgeschermd en als je
iemand nodig hebt, plannen ze je gewoon in. Ze zijn heel
flexibel.'
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coaching en begeleiding op De Piramide
te bespreken. Van Roovert en Schriks lie-
pen hier al eerder stage en wilden graag
terugkomen. Allemaal prijzen ze de open
en warme sfeer op school. Doordat ze

overal bij betrokken worden zijn ze beter
gemotiveerd. Ze voelen geen schroom om
met hun problemen bij teamleden aan te
kloppen en ze zijn er daarom van over-
tuigd dat ze veel leren.

Voldoende begeleiding
Alle stagiaires moeten een POP maken.
In principe doen ze dat alleen, maar ze
kunnen altijd hulp krijgen van iemand op
De Piramide of van de stagebegeleider op
de PABO. Ook het tweewekelijks overleg
van de studenten met Paul Sas van
Fontys en Peter Smetsers speelt daarin
een belangrijke rol. Daar kan elke student
inbrengen waar hij niet uitkomt. Ook kun-
nen zaken worden besproken waar ze in
de klas tegenaan lopen. Vooral in het
begin hadden ze nogal wat problemen
met het POP en de competenties. OSO-
studenten Schriks en De Boer zijn niet
aanwezig bij het tweewekelijks overleg.
Als OSO worden ze individueel begeleid.

'In mijn POP heb ik vastgelegd waar ik sta
en waarin ik mijzelf nog kan verbeteren',
zegt De Boer. 'Je kunt daarbij de compe-
tentielijst gebruiken. Ik probeer mijn ver-
beterpunten te koppelen aan die compe-
tenties en vervolgens voor mezelf een
stappenplan te maken. Zo ontstaat een
leerweg activiteitenplan waarin de stap-
pen staan die ik moet ondernemen.
Daarna kijk ik of het heeft gewerkt en wat
de volgende stap is die ik moet zetten.' 

Schriks had een leerdoel dat ze wilde ont-
leden. 'Ik wilde meer weten over hoe ik
met een specifiek kind uit de klas kon
omgaan. Ik heb theorieën gevonden die
daarbij pasten. Ik heb verschillende aan-
pakken uit verschillende theorieën uitge-
probeerd en de benadering die het beste
werkte toegepast. Zo heb ik mijn leerdoel
op dat kind kunnen afstemmen. Met mijn
mentor heb ik alles geëvalueerd.'

SVIB
Zowel de PABO-studenten, als de LIO'er
en de OSO-studenten zijn tevreden over
de begeleiding. Zoals gezegd worden de
OSO-studenten vooral individueel bege-
leid. Maar ook de anderen beschikken
over voldoende individuele begeleiding in
de vorm van de schoolloopbaanbegelei-
der en de werkplekbegeleider. Ook kun-
nen ze allemaal een beroep doen op
schoolcoach Peter Smetsers en ze kun-

nen met specifieke problemen terecht bij
alle andere leraren. 
Van Kuijk en Schriks hebben ervaring met
School Video Interactie Begeleiding
(SVIB). Van Kuijk vindt dat je snel leert
van SVIB, 'In mijn stageklas had ik als
leerdoel positieve bekrachtiging. Mijn
werkplekbegeleidster heeft me een paar
keer gefilmd en samen hebben we de
video besproken. Soms denk ik dat ik de
kinderen heel positief heb gestimuleerd,
maar als je het dan terugziet, valt het toch
tegen. Daar heb ik veel van geleerd. Het
is ook leuk om te zien dat je groeit als je
een paar keer achter elkaar wordt
gefilmd.' Schriks kreeg SVIB op de school

waar ze haar LIO-
opleiding volgde.
Ze kon moeilijk
omgaan met een
kleuter in de klas
die veel negatieve
aandacht vroeg.
'Er is een opname
van gemaakt en
met mijn begelei-
der heb ik gekeken
naar de interactie

'Het is ook leuk om te zien 
dat je groeit als je een paar keer 

achter elkaar wordt gefilmd'

'Er heerst een gezellig en knus sfeertje'

OOK STAGIAIRES

MOETEN 

SURVEILLEREN

tussen mij en dat kind. 
De positieve en negatieve elementen heb-
ben we eruit uitgehaald; ik heb daar veel
van geleerd. Het is absoluut een goed
instrument.' De anderen hebben (nog)
geen ervaring met SVIB, maar ze zijn
ervan overtuigd dat ze er een beroep op
kunnen doen als het nodig is. 
'Immers op deze school is alles mogelijk.'

Ook leraren leren
Opleiden in de School is niet alleen
gericht op het leerproces en de ontwikke-
ling van competenties van stagiaires,
maar ook op de ontwikkeling van het
team en schoolontwikkeling. In hoeverre
zijn de stagiaires zich daarvan bewust en
in hoeverre vinden zijzelf dat ze erin sla-
gen daar een bijdrage aan te leveren?
Anja van Roovert (leraar in opleiding)
vindt dat ze daar mee bezig is in haar
afstudeerproject. 'Het project moet gaan
over een schoolbreed probleem. Het mag
dus niet alleen iets zijn dat je moet oplos-
sen voor je eigen klas. Ik vind het prettig
dat ik met mijn project een bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling van de
school. De directeur steunt mij daar ook
in. Op De Piramide wordt gewerkt met
'Leerland'. De school heeft daar nog geen
geschikt registratiemiddel voor. Het is de
bedoeling dat ik ga onderzoeken of digita-
le kinderportfolio's aansluiten bij de
behoefte van deze school om de ontwik-
keling van kinderen in beeld te brengen.
Ik ben nu pas in de fase dat het besluit is
gevallen dat ik het ga doen. Dat heb ik
besproken met mijn werkplekbegeleidster
en de directeur.' Ook Paul Roest houdt
zich bezig met Leerland. 'Dat is klassen-
overschrijdend. Het leuke aan deze
school is dat er iets wordt gedaan met de
ideeën die ik heb. Als voorbeeld noem ik
het thema ‘Techniek’. Kinderen uit ver-
schillende klassen komen naar mij om te
doen wat ik op dat gebied heb inge-
bracht.' De stagiaires zien ook duidelijk
een gezamenlijke ontwikkeling bij de
POP's. Immers alle leerkrachten hebben
een POP geschreven of moeten dat nog
doen. Ze zien de ontwikkeling dus ook
terug bij de leerkrachten en niet alleen bij
de jongeren. Bovendien kunnen ze de
leerkrachten wegwijs maken bij het schrij-
ven van hun POP. Maar ook op een ande-
re manier dragen de stagiaires bij aan de
ontwikkeling van het reguliere personeel.
Er zijn leerkrachten die een cursus willen
gaan volgen om studenten volgens de
nieuwe manier van Opleiden in de School
te kunnen begeleiden. u



Coaching en begeleiding voor PABO-studenten en (beginnende) leraren

Scholengemeenschap Beyaert
gelooft in investeren 
in (toekomstig) personeel
'Wij vinden de samenwerking met de PABO erg belangrijk. De jongelui die er van af
komen, moeten begeleid worden. We hebben dus graag een intensief contact met de
PABO want we hebben gemerkt dat leerkrachten meestal onvoldoende zijn toegerust om
zelfstandig een SBO-klas te draaien.' Rob Huberts is directeur van één van de locaties
van SG Beyaert in Hengelo. Hij legt uit dat SG Beyaert als het gaat om begeleiding en
coaching twee lijnen onderscheidt: de PABO-lijn en de interne schoollijn. 'Daarom is het
voor ons van belang te weten wat afgestudeerden van de PABO in huis hebben. Tegelijk
wil de PABO van ons weten waar in de praktijk meer behoefte aan is en waar een betere
afstemming mogelijk is. In feite is zo de samenwerking met de Edith Stein PABO begon-
nen. Marc van Zanten was al studentenbegeleider en LIO-begeleider. Hij heeft het van de
kant van de PABO opgepikt.'

'In functioneringsgesprekken met collega's die pas waren
afgestudeerd van de PABO, merkten we dat ze zaken mis-

ten', gaat locatiedirecteur Huberts verder. 'Ze hadden bijvoor-
beeld veel moeite een goed gesprek met ouders te voeren; ze
vonden het moeilijk goed om te gaan met kinderen met PDD-nos
of ADHD'ers en waren nog niet bedreven in het voeren van goed
klassenmanagement. Al die zaken komen in één keer op deze
jongelui af. Van onze kant hadden wij problemen omdat veel
oudere leerkrachten in een vrij korte tijd weggingen terwijl we
een flinke groei doormaakten. Van twee kanten kwamen de pro-
blemen dus op ons af, terwijl de arbeidsmarkt krap was en we
moeilijk aan personeel konden komen. We hebben toen de con-
clusie getrokken dat we niet alleen moeten investeren in goede
methodes om goed onderwijs te geven maar dat we ook structu-
reel in mensen moeten investeren door ze een goede begelei-
ding te geven en te coachen. De hulpvragen van leraren zijn zo
divers dat coaching niet zomaar tussen de bedrijven door kan
plaatsvinden. Daarom hebben we drie jaar geleden besloten
eerst op deze locatie een leerkracht tot coach op te leiden. We
zijn begonnen met één dag in de week, maar dat is intussen uit-
gebreid tot twee dagen. Om alle zorglijnen bij elkaar te houden
vond ik het belangrijk deze functie te koppelen aan de coördina-
tor leerlingenzorg. Herman ten Broeke was en is coördinator
leerlingenzorg en is dus coach geworden. 
Hij begeleidt alle
leraren op onze
school.' 

Een SBO-
opleidings-
school
Tegelijkertijd startte zo'n vier jaar geleden op de PABO het traject
'Opleiden in de School'. Marc van Zanten legt uit dat de PABO
dit traject wil uitbreiden. 'We merken dat nogal wat studenten
geïnteresseerd zijn in het speciaal basisonderwijs, maar in een
opleidingsschool hadden we deze studenten niets te bieden.
Daarop hebben we in samenspraak met de Beyaert besloten dat
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'We moeten structureel 
in mensen investeren door ze een goede

begeleiding te geven en te coachen'



kunnen vervolgens op de Beyaert mee-
draaien met de studiedagen. Dit laatste
heeft erin geresulteerd dat één student
van een opleidingsschool het laatste jaar
hier stage loopt. Het gaat om de stage
adaptief onderwijs en de LIO-stage. De
studenten hebben interesse; op de PABO
volgen wij dat nauwlettend. De opleidings-
school is als experiment gestart, eerst met
voornamelijk VWO-studenten. Nu hebben
we behalve VWO'ers ook bovengemiddel-
de havisten en MBO'ers in het traject. Het

programma kan in drie jaar worden afge-
werkt. Studenten die dit traject willen vol-
gen, moeten daarom een hoge mate van
zelfsturing hebben en kunnen plannen.
Het traject is succesvol en vanaf het vol-
gend schooljaar breiden we het uit; dan
wordt SG Beyaert zelf opleidingsschool
en zullen meerdere studenten daar stage
lopen. SG Beyaert wordt daarmee de eer-
ste SBO-opleidingsschool van Nederland.

Invullen vacatures
'De aanpak van de PABO om juist VWO-
studenten binnen te krijgen heeft een dui-
delijke meerwaarde', vindt Harry Spies,
die zojuist is aangeschoven aan tafel.
Spies is directeur van de andere locatie
van SG Beyaert. 'SBO is nu eenmaal een

andere tak van sport dan het basisonder-
wijs. Het vereist meer diepgang van de
studenten. Een tweede punt waar we heel
blij mee zijn, is dat we door deze aanpak

studenten van de reguliere opleidings-
school één keer per jaar op de Beyaert
een rondleiding krijgen en worden geïnfor-
meerd over het SBO. Geïnteresseerden
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studenten in een eerder stadium kunnen
interesseren voor het SBO. Een paar jaar
geleden konden we vacatures maar moei-
zaam invullen. Nu komen PABO-studen-
ten bij ons veel beter voorbereid binnen
en gaan ook met veel informatie weg. De
cultuur van een aantal jaren geleden is
daardoor aan het veranderen. We kunnen
makkelijker mensen krijgen. Het is natuur-
lijk eigenbelang maar wat goed is, houden
we graag.' Volgens Huberts zijn daarmee
niet alle problemen opgelost. 'In mijn per-
soneelsbeleid ben ik met handen en voe-
ten gebonden. Als er ergens op één van
de dertien scholen die bij ons bestuur
horen, een wachtgelder is, kan ik roepen
wat ik wil. Maar ik ben verplicht eerst de

Scholengemeenschap Beyaert, Hengelo
De school is op 1 augustus 1998 ontstaan door een samenvoeging van de voormalige school
voor MLK de Dr. Alphons Ariënsschool (opgericht in 1952) en de voormalige school voor LPM
de Elsbeekschool (opgericht in 1972). De locatie Elsbeekweg en de locatie Schutzstraat vor-
men samen een speciale school voor basisonderwijs. SG Beyaert is een katholieke school.
Dat betekent dat het voorbeeld van Jesus Christus het fundament vormt waarop samen met
ouders en leerlingen het onderwijs wordt ingericht. De directie bestaat uit Harry Spies, direc-
teur van de locatie Schützstraat en Rob Huberts, directeur van de locatie Elsbeekweg.
Naast groepsleerkrachten kent de school ook leerkrachten met bijzondere taken (o.a. reme-
dial teacher lezen en rekenen, coördinatoren interne leerlingenzorg, coach/begeleider leer-
krachten). Daarnaast zijn ook een psycholoog, een orthopedagoog, een maatschappelijk des-
kundige, vakleerkrachten lichamelijke oefening en muziek, een conciërge, administratief
medewerksters en drie ID'ers actief.

wachtgelder te nemen. Dat betekent dus
dat je zomaar iemand op je dak kunt krij-
gen die A niet kiest voor het SBO en B
niet beschikt over de juiste kwaliteiten.

Gelukkig denkt de bovenschools manager
wel met ons mee. Hij heeft wel door dat je
andere eisen aan je personeel stelt als je
van die S van SBO wat wilt maken. De
collega-directeuren van de basisscholen
zien dat trouwens ook wel in. Maar goed,
wij wijzen iedereen die hier komt sollicite-
ren er al op dat ze een opleiding gespeci-
aliseerde leerkracht moeten volgen als ze
die nog niet hebben. En verder hebben
we natuurlijk Herman als coach, en
Raymond en in mindere mate Marcel op
de locatie van Harry. Met iedere nieuwe
leraar, ongeacht zijn ervaring, hebben we
eerst een intakegesprek waarin wordt
gekeken waar zijn of haar sterke en zwak-
ke punten liggen en waar ze begeleiding
in willen hebben. Mensen zijn meestal
heel openhartig. Als ze zelf geen idee
hebben, volgen er eerst een aantal klas-
senbezoeken en op basis daarvan wordt
een plan gemaakt. Uit ervaring weten we
dat ze doorgaans het meeste moeite heb-
ben met de interactie met de leerling. Met
de didactische werkvormen zit het meest-
al wel goed. Maar wat doe je als een kind
een stoel door de klas gooit? Hoe ga je
daar mee om? Hoe kun je uitingen van
kinderen herleiden tot signalen van pro-
blemen?' 

'Geïnteresseerde studenten 
kunnen op de Beyaert 

meedraaien met de studiedagen'

'SBO is nu eenmaal 
een andere tak van sport 
dan het basisonderwijs'



Algemeen beleid
'Ik hecht eraan erop te wijzen dat beoor-
delen en begeleiden gescheiden moeten
blijven', gaat Huberts verder. 'Het kan niet
zo zijn dat je achter in de klas zit als
degene die functionerings- en beoorde-
lingsgesprekken voert en dat je een week
later de coaching doet. Dat moet je schei-
den. Dus Herman doet de coaching en de
directie doet de functionerings- en beoor-
delingsgesprekken. Het komt ook voor dat
in het begeleidingstraject van zittende
leerkrachten externe hulp wordt ingescha-
keld omdat we qua mankracht beperkt
zijn. Intern heeft Herman twee dagen en
Raymond nog niet eens een hele dag per
week. Investeren in mensen, daar gaat
het om.'
Op dit moment is er binnen de stichting
waaronder SG Beyaert valt, nog geen
algemeen beleid op het gebied van
coaching en opleiding. 'Daar willen we wel
naar toe', zegt Spies. 'Er zou een experti-
secentrum moeten komen op bestuursni-
veau dat coaching en opleiding gaat rege-
len. Dat centrum kan middelen inzetten
op basisscholen die nu nog vaak extern
worden ingekocht zoals School Video
Interactie Begeleiding (SVIB). Nu kunnen
we dat zelf, omdat Herman bezig is met
de opleiding. Volgend jaar gaat iemand
van mijn locatie dat doen.' 

Nauwelijks drempels
'We constateren dat er nog nauwelijks
drempels zijn om een videocamera achter
in de klas te zetten', vult Huberts zijn col-
lega aan. 'We zijn er al drie jaar mee
bezig, eerst met externen en nu dus met
Herman. Vanuit het team is zelfs
gevraagd of er meer collegiale consultatie
kan komen zodat de groepsleerkrachten
meer bij elkaar in de klas kunnen kijken.
Daar wordt nu een rooster voor gemaakt.
Tot onze verbazing zijn het vooral de jon-
gere leerkrachten die heel erg open staan
voor inhoudelijk kijken. In nagesprekken
met studenten die naar hun eigen opge-
nomen lessen kijken, horen we vooral
opmerkingen over pedagogische en zelfs didactische gebeurtenissen. Van grote weer-
stand merken we niets. Ook niet bij ervaren leerkrachten die SVIB krijgen. Er is een
groep leerkrachten die vijfentwintig jaar of langer geleden in het vroegere MLK-onder-
wijs is begonnen. De populatie leerlingen is helemaal veranderd evenals de eisen die
aan leerkrachten worden gesteld. De leraren moeten met de veranderingen mee of ze
willen of niet. Van andere SBO-directeuren hoor ik vaak een sterke weerstand tegen
veranderingen. Daar merk ik dus veel minder van. Dat heeft ook met schoolcultuur te
maken; het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in het team. Het gaat erom dat
mensen zich kwetsbaar op durven te stellen. Dat geldt voor iedereen en als directeur
moet je het goede voorbeeld geven. Bij ons weet iedereen dat hij door de mensen om
zich heen wordt gedragen, dat ze er staan om je te helpen en niet om je te be- of ver-
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oordelen. Wij koppelen altijd twee leraren
aan elkaar. Zij ontfermen zich bijvoorbeeld
ook over een invaller in de klas van hun
'maatje'. Daarom weten ze ook van elkaar
waar in de klas de handleiding staat of
het klassenboek ligt. Is er een leerling
heel moeilijk dan kun je altijd in eerste
instantie even naar de buurman of -vrouw
gaan.' Spies heeft dat in zijn locatie
anders geregeld. 'Bij ons maakt de coördi-
nator interne leerlingenzorg de invaller
wegwijs of ik doe dat zelf. Dat is een
keuze die we als team hebben gemaakt.
Wij willen niet dat als een leerkracht zich
onverwacht ziek meldt, de andere leer-
kracht de dag direct rommelig begint. Wel
zijn er net als op de andere locatie dezelf-
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de afspraken over de invalmap en andere
zaken. De beginnende leerkrachten krij-
gen er wel een maatje bij voor alle huis-
tuin-en-keukenvragen en een
mentor/coach voor de daadwerkelijke
begeleiding.'

Een leven lang leren
Het onderwijs verandert, de populatie
leerlingen verandert, de problematiek ver-
andert. Als leerkracht zit je continu in een
lerende rol. Mensen die van de PABO
afkomen, zijn startbekwaam en ook niet
meer dan dat. Dan begint eigenlijk een
leven lang leren en dat komt niet zomaar

aangewaaid. 'Dus', zegt Huberts, 'willen
wij toe naar een post-HBO opleiding. Dat
moet een structurele opleiding worden en
niet een hapsnap gebeuren zoals je dat
nu vaak ziet.' 'Inderdaad', vindt Spies, 'je
hebt mensen die zich specialiseren in
rekenen, anderen in dyslexie maar een
basisschool met twaalf groepen heeft
geen twaalf dyslexiedeskundigen nodig.
Niet iedereen hoeft de diepte in. Wij stre-
ven naar een post-HBO opleiding waar
leerkrachten in twee jaar gedurende een
middag of avond in de week bijgeschoold
kunnen worden. Ik denk dat het goed is
als de PABO Edith Stein en onderwijsbe-
geleidingsdienst Expertis dat samen zou-
den doen.' Volgens Van Zanter ziet de
PABO wel iets in die plannen. 'Het ligt op
de tekentafel. We zijn er mee bezig, ook
voor het speciaal basisonderwijs. We zijn
nog aan het nadenken hoe we zoiets het
beste kunnen vormgegeven en met welke
partners we dat het beste kunnen doen.'

Coach/begeleider (nieuwe) leerkrachten
- Persoonlijke ondersteuning nieuwe en zittende leerkrachten
- Minimaal twee keer vóór de kerstvakantie een klassenbezoek bij een niewe

leerkracht
- Aan het begin van het schooljaar wordt een begeleidingsplan opgesteld voor

elke nieuwe leraar
- Zittende leraren kunnen ook begeleid worden; het initiatief kan uitgaan

van de leraar èn van de coach
- De coach richt zich op het klassenmanagement, de pedagogische aanpak en

de attitude naar ouders, leerlingen, collega's en externen
- Twee keer per jaar vindt een terugkoppeling plaats van de coach naar de

locatiedirecteur
- De coach moet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid, moet co

municatief en sociaal vaardig zijn, moet bereid zijn zich grondig te scholen
en moet voldoende draagvlak hebben binnen het team

'Wij zijn nog aan het nadenken 
hoe we een post-HBO opleiding 

het beste kunnen vormgeven 
en met welke partners 

we dit het beste kunnen doen'

DE LERARENKAMER VAN SG BEYAERT IS EEN ECHTE ONTMOETINGSPLEK 



moet zichzelf bekijken op een tv-scherm.
Wat daar sterk naar voren komt, is de
communicatie. SVIB steekt vooral in op
communicatie. Vooralsnog richt ik me met
de camera op interactie tussen leerkracht
en leerling. Soms geeft een leerkracht in
zijn hulpvraag aan dat hij moeite heeft
met een bepaalde leerling. Hij wil dan dat
ik kijk hoe die leerling op hem reageert. 
Ik kijk dan vervolgens vooral naar het
gedrag van de leerkracht en laat hem dat
vervolgens ook zien. Hij herkent dan veel
dingen bij zichzelf. Dat maakt het mooi en
dat is de kracht van beelden. Ik had eerst
het idee dat ik wel een half uur opname
nodig had om ergens over te kunnen pra-
ten, maar de ervaring leert dat je vaak
aan één shot genoeg hebt. Daar kun je al
een half uur over praten. Je komt eigenlijk
steeds weer bij het handelen van de leer-
kracht in plaats van bij de kinderen. Eén
van de twee leerkrachten die ik begeleid,
is Esther. Ze staat al vijftien jaar voor de
klas, maar vindt dat er met SVIB een
nieuwe wereld voor haar open gaat.' 

Zelf ontdekken
Volgens Huberts kun je mensen met SVIB
dingen laten ontdekken. 'Ze zien het
beeld en het is duidelijk. Je hoeft nooit te
zeggen: dit of dat doe je niet goed. Dat is
altijd helder want mensen zien zelf heel
goed wat ze wel en niet goed doen. De
kunst is om juist de zaken die goed gaan,
extra te benadrukken zodat ze meer ver-
trouwen krijgen.'
Ten Broeke zou 't liefst alleen nog SVIB
doen. 'Maar dat gaat gewoon niet. Het
vraagt veel tijd om in te passen in het pro-
gramma. Vooral het bekijken van de
opnames, het afdraaien, terugspoelen,
nog eens kijken, het maken van de analy-

Coach gaat vooral in op positieve handelingen

Leraren voelen zich gesteund 
en gewapend

'Ik zeg letterlijk tegen mijn collega's dat ik niet kom om te be- of veroordelen maar om over hun
schouder mee te kijken. Ik wil ze op allerlei gebied van tips voorzien. Later wordt dan de hulp-
vraag verder toegespitst.' Herman ten Broeke is coach en tevens coördinator leerlingenzorg op
de hoofdlocatie van de Beyaert. Hij maakt duidelijk dat een coach niet beoordeelt en vooral
ingaat op de positieve handelingen van leerkrachten. 'Ook als er werkelijk van alles misgaat,
noteer ik alles wat ik zie zowel op het gebied van klassenmanagement als didactiek en interac-
tie. Daar maak ik een verslag van en dat bespreek ik met de leerkracht die vervolgens de hulp-
vraag formuleert. De hulpvraag kan heel verschillend zijn. Bovendien zit er ook ontwikkeling in
de hulpvraag, die zonodig kan worden bijgesteld.' 

Ten Broeke is sinds een jaar of drie tot
vier de meest vooruitgeschoven bege-

leider van de school. Soms is hij coach
dan weer begeleider. Inhoudelijk is er
nauwelijks een verschil tussen coach en
begeleider; de benamingen worden door
elkaar gebruikt. Waar het om gaat is dat
hij de collega's zo
optimaal mogelijk
ondersteunt. Hij
probeert de werksi-
tuatie - pedago-
gisch klimaat,
schoolklimaat,
klassenklimaat - optimaal te maken in al
zijn facetten en dat zijn er nogal wat. Zijn
werk bestaat voor het grootste gedeelte
uit observeren. Aanvankelijk was dat een
observatie in de klassen zonder camera
maar met notitieboekje, een algemene
observatie zonder specifieke hulpvragen.
Gaandeweg heeft dat een andere vorm
gekregen naar observaties en besprekin-
gen met video-opname.

Zinvol
Ten Broeke is net begonnen met de SVIB-
opleiding. 'Ik ben er nu een aantal maan-

den mee bezig en ik vind het een erg zin-
vol middel. Hoewel vrij pril, zijn mijn erva-
ringen heel positief want de leerkrachten
vinden het prettig om op zo'n manier te
werken. Mijn begeleiding en coaching zijn
dus gegroeid van algemene observatie
via specifieke hulpvraag naar observatie

per videocamera.
Voor mij is het nog
helemaal nieuw en
ik zet dan ook niet
de camera in bij
elke hulpvraag. Tot
nog toe heb ik

altijd zonder camera gewerkt; ik moet er
nog in groeien.'
'Maar het slaat aan', zegt locatiedirecteur
Rob Huberts. 'Herman heeft dit schooljaar
voor het eerst aangegeven wat de opzet
is van SVIB. Hij zocht vrijwilligers. Direct
hebben zich drie mensen aangemeld.' 
Ten Broeke wilde eigenlijk maar met één
kandidaat starten, maar doet er nu twee.
Hij wil onderscheid maken tussen de
gesprekken met en zonder camera. 'De
camera is er later bijgekomen en geeft
een andere dimensie aan het begeleiden
omdat het heel direct is. De leerkracht
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Samenwerking PABO Edith Stein en SG Beyaert
- Verzorgen van workshops voor studenten op de PABO door de 

coördinatoren interne leerlingenzorg van SG Beyaert
- Verzorgen van nascholingsactiviteiten op SG Beyaert door de PABO in

samenwerking met schoolbegeleidingsdienst Expertis
- Inhoudelijk overleg over aanpassing curriculum specifieke leerlingenzorg
- Samenwerking met opleidingsschool De Telgenkamp
- Begeleiding van derdejaars studenten en LIO's door SG Beyaert
- Begeleiding van (startende) leraren door een vrijgeroosterde coach die de

cursus School Interactie Video Begeleiding heeft gevolgd

'Videobeelden zijn altijd helder 
want de mensen zien zelf heel goed 

wat ze wel en niet goed doen'



ses; per geval ben je daar snel een mid-
dag mee bezig en dan heb ik ook nog
mijn andere observaties en taken. Het
komt nogal eens voor dat ik een afspraak
moet verzetten. Maar het is de moeite
waard; leerkrachten voelen zich sterker,
ze wapenen zich beter. Als een leerkracht
beter in zijn vel zit, zich prettiger voelt en
meer gewapend is, komt dat de kinderen
ten goede.'
Huberts wijst erop dat het natuurlijk niet
alleen de kinderen ten goede komt maar
ook de leraren zelf en daardoor ook de

school als geheel. 'Eén keer per jaar komt
iemand van het vervangingsfonds hier op
school om te kijken
of alle wat langdu-
riger zieken zijn
afgehaakt vanwe-
ge werkgerelateer-
de ziektes. De laat-
ste jaren komt dat
hier op school niet
meer voor. Door
onze aanpak van
begeleiden en coa-
chen voelen men-
sen zich gesteund.
SBO is een inten-
sieve vorm van
onderwijs. Ik heb
er met de minister
over gecorrespondeerd en die gaf in een
brief aan dat landelijk gezien bijna elf pro-
cent van het SBO-personeel afhaakt. Er
stromen nog wel mensen uit bij ons maar
dat gebeurt altijd in goede harmonie en
onder goede begeleiding.' Volgens Ten
Broeke komt dat ook doordat de Beyaert
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een programma heeft dat inspeelt op
deze problematiek. 'We hebben heel veel
werkvormen en overlegmomenten die
impliceren dat de problematiek van ons
samen is en niet alleen maar voor de
leraar in de klas. Iedereen in het SBO
kent zijn problemen en niemand hoeft
zich daarvoor te schamen. Iedereen mag
zich kwetsbaar opstellen en iedereen doet
dat dus ook.'

Maatje
SG Beyaert hecht er veel waarde aan dat
alle personeelsleden zich prettig voelen
op school. 'Belangrijk daarbij', vindt
Huberts, 'is dat alle leraren een maatje
hebben. Vooral voor beginnende leraren

te veel aan het toeval over te laten spre-
ken we dat ook uit. En Susan is er zich
van bewust dat ze af en toe eens bij
Mirjam moet binnenlopen om te kijken
hoe het loopt. Het mentorschap of maatje
gaat dus voornamelijk over praktische
zaken.' Ten Broeke geeft nog een aanvul-
ling. 'Maatjes instrueren ook elkaars inval-
lers als een van de twee, om wat voor
reden dan ook, afwezig is. Dat werkt goed
omdat de collega's precies weten wat er
speelt, hoe het didactisch niveau is en
welke methodiek op dat moment aan de
orde is.'

Teambuilding
SG Beyaert vindt teambuilding erg
belangrijk. 'Vorig jaar zijn we op een vrij-
dag en zaterdag in een hotel in Garderen
geweest om te werken aan teambuilding.
Het ging er voornamelijk om te benadruk-
ken dat niemand op SG Beyaert dit werk
alleen hoeft te doen, maar dat we het
echt met elkaar doen.'
Vertrouwen is essentieel bij coaching. Dat
ziet Huberts heel duidelijk. 'Soms moet je
een weg zoeken om iemand verder te
begeleiden. Daar moet je ook eerlijk en
open in zijn. Ik zal een voorbeeld geven.
Ik sta achter in een klas en denk: wat is
die klas onpraktisch ingericht. Iedere keer
moeten kinderen zich helemaal omdraai-
en, ze zitten verkeerd naast elkaar of het
bureau staat onhandig. Het kan ook zijn
dat ik de klas als kaal en ongezellig
ervaar. Er kan heel wat mis zijn. Ik moet
dat dan niet meteen op me nemen, want
dan lopen hier twee coaches rond in de
wandelgangen. Daar worden de mensen
waarschijnlijk een beetje suf van. Ik ga
dan naar Herman en samen bekijken we
wat we eraan kunnen doen. Wie gaat die
leraar steun geven bij het klassenma-
nagement.' Ten Broeke vindt dat hij een
vertrouwenspersoon moet zijn. 'De coach-
ing moet een meerwaarde zijn voor de
collega's. Vooral geen kritiek maar louter
ondersteuning. Door mijn handelen moet
ik dat duidelijk laten blijken. Als leraren
het zo oppikken, werkt het goed.'

Rollen
Huberts en Ten Broeke hebben verschil-
lende rollen. 'Die rollen moeten ook
gescheiden blijven', vindt Huberts. 'De
ene keer zit je achter in de klas en heb je
een coachingsgesprek, en de keer erop
heb je een beoordelingsgesprek. Als dat
niet duidelijk wordt gescheiden, zou ik me
daar heel ongemakkelijk bij voelen. Maar
als directeur kan ik me ook niet helemaal

is dat fijn omdat zij door hun maatje weg-
wijs worden gemaakt in de school. Ik zal

een voorbeeld
geven. Mirjam
staat voor het eerst
hier op school. Ze
heeft dit jaar mid-
denbouw A die
vorig jaar van
Susan was. Wat
doet Susan nu?
Die ontfermt zich
vooral in de prakti-
sche zaken over
Mirjam. Ze wijst
haar er onder meer
op wanneer het
halfjaarlijks verslag
moet worden inge-

vuld of wanneer ze de gesprekken met de
ouders moet voorbereiden. Uiteraard hel-
pen wij Mirjam ook bijvoorbeeld met het
invullen van de klassenmap en het maken
van een jaarplanning voor rekenen en
taal. We laten zien waarop zij in prakti-
sche zaken kan terugvallen. Om het niet

COACH HERMAN TEN BROEKE (LINKS) TIJDENS EEN SVIB-BESPREKING MET ESTHER BOUDRIE

'Iedereen mag zich kwetsbaar opstellen
en iedereen doet dat dus ook'



Ook Esther Boudrie vindt dat ze in een fijn team werkt. 'Het team bestaat uit mensen
die allemaal sociaal heel capabel zijn. Maar dat moet ook wel als je goed met kin-

deren in het speciaal onderwijs om wilt gaan. Je moet de kinderen goed kunnen aan-
voelen. En je moet je collega's ook goed aan kunnen voelen. Dat hebben we hier heel
sterk.'
Boudrie werkt al achttien jaar op de Beyaert. Ze begon als invaller op de school die
toen nog de Elsbeekschool heette. Daarna kreeg ze een jaarcontract, half op de
Elsbeekschool en half op de Dr. Alphons Ariënsschool. Na dat jaar kon ze fulltime aan
de slag. Het bevalt Boudrie nog steeds erg goed. 'Ik vind het een voordeel van het spe-
ciaal onderwijs dat er geen dag en geen jaar hetzelfde is. Ook de stof behandel je
steeds weer op een andere manier omdat de kinderen ook steeds heel anders zijn. Dat
verveelt nooit. De basisschool trekt me totaal niet. Ik vind het juist leuk individueel met
de kinderen te werken en ze te zien groeien. Als ze binnenkomen, hebben ze vaak een

negatief zelfbeeld, ze zijn faalangstig en
ze hebben weinig zelfvertrouwen. Het is
geweldig eraan mee te werken deze kin-
deren zelfvertrouwen te laten ontwikke-
len.' 

Onzeker
Boudrie heeft het dus goed naar haar zin
op SG Beyaert. Toch heeft ze zich aange-
meld voor SVIB bij Ten Broeke. 'Ik heb
ook mijn momenten dat ik me onzeker

afzijdig houden van begeleiding. Elke dag loop ik hier informeel
door de wandelgangen en er komt wel eens iemand binnen met
een probleem. Soms is dat lastig, want ik ben toch de directeur
en moet de afweging maken of het een incident is dat ik zelf
even oplos of dat ik Herman moet inschakelen om er iets mee te
doen.' 

SVIB is echt een eye-opener

Zowel ervaren als beginnende
leerkrachten leren veel

'Wij hebben hier een heel warm team. Als je maar iets hebt, kun
je altijd bij iemand terecht. In de eerste plaats is er je maatje.
Daar heb ik veel aan. Maar ook Herman en Rob staan voor je
klaar. Er is altijd een luisterend oor. Zoals het team hier samen-
werkt vind ik fantastisch. Ik sta nu voor de eerste keer in de
bovenbouw. Mijn maatje Jolanda heeft me uitstekend geholpen
toen ik een onderwijskundig rapport moest schrijven. Ze heeft
daar echt de tijd voor genomen.' Susan Woolderink is erg te
spreken over de sfeer op SG Beyaert. Ze is afgestudeerd op SG
Beyaert in het vierde jaar van de PABO en staat nu drie jaar
voor de klas.
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Ten Broeke vindt het logisch dat de directeur op de hoogte moet
zijn van wat er speelt. 'Vooral bij nieuwe leerkrachten geef ik bij
voorbaat altijd al aan dat Rob geïnformeerd moet worden om te
weten wat er speelt. Ik heb overigens nog nooit meegemaakt dat
ik tijdens een coaching zaken heb besproken waarvan de
gecoachte heeft gezegd dat ik ze niet aan Rob mocht vertellen.

SUSAN WOOLDERINK IN GESPREK 

MET EEN VAN HAAR LEERLINGEN

'Door zo'n opname ben ik me er weer
van bewust geworden hoe veel invloed ik

heb op de sfeer in de groep'



voel of dat ik me afvraag of ik het wel goed doe. Het is niet zo
dat je het, als je lang voor de groep staat, allemaal wel weet.
Zeker hier niet, omdat de populatie steeds verandert. Er worden
steeds andere dingen van je gevraagd. In het begin van het
schooljaar heb ik altijd wat startmoeilijkheden. Dan ben ik toch
weer onzeker. Dan denk ik dat iedereen het beter doet dan ik.
Dat zit in mijn persoon. Toen heeft Herman gezegd: dan is SVIB
iets voor jou. Je kunt dan zien wat je allemaal goed doet. Dat
was echt een eye-opener. Direct bij de eerste opname zag ik al
die koppies naar mij kijken. Ik dacht: ze luisteren echt! Dat is
voor mij een bevestiging geweest. Ik vond het mooi om te zien
hoe ik bij kinderen overkom. Omdat ik al zo lang voor de groep
sta, weet ik dat niet meer zo goed. Ik heb soms de neiging te
denken dat de kinderen het ook wel weten. Maar dat is natuurlijk
niet zo, want voor hen is het iedere keer nieuw. Als ik boos kijk,
heeft dat heel veel impact. Dat besefte ik niet meer. Door zo'n
opname ben ik me er weer van bewust geworden hoeveel
invloed ik heb op de sfeer in de groep. Als ik er vrolijk voor sta, is
dat een wereld van verschil.'

Omschakeling
Ook Woolderink krijgt vanaf het begin van dit schooljaar videobe-
geleiding van Ten Broeke. Ook zij wilde dat zelf graag. Ze vroeg
om begeleiding omdat ze niet goed uit de voeten kon met de
rekengroepen. Ze had moeite met de omschakeling. Kinderen uit
verschillende groepen kwamen bij haar en ze heeft ervaren dat
die kinderen moeite hadden met het omzetten van de knop bij de
verandering van groep. 'Dat ging moeizaam en de kinderen
waren heel druk. Als ik uitleg gaf, reageerden ze op elkaar; ik
vond het niet leuk om zo les te geven en het kostte me veel
energie. Herman stelde voor te gaan filmen. Bij de nabespreking
heeft hij alle positieve dingen eruit gehaald. Alles hebben we
besproken: hoe ik door de klas loop, hoe ik contact met de kin-
deren maak, hoe ik tegen ze praat, hoe de kinderen mij in de
klas volgen, hoe ze naar mij kijken en of ze druk zijn met andere
dingen? Ik vond het mooi om van mezelf te ontdekken dat ik zo
zachtjes praat en zo rustig overkom, maar ik heb ook ontdekt dat
een leerling minder goed oplette dan ik dacht. Gelukkig zie ik
ook veel dingen waarvan ik denk: nou, dat deed ik zo slecht nog
niet. Ik had bijvoorbeeld het idee dat de kinderen slechter oplet-
ten maar dat viel best mee want ze volgden me en letten goed
op ondanks dat ze zo druk waren. Er moest alleen meer rust in
de groep komen en daar ben ik met Herman aan gaan werken.
Een tip van Herman was om bij het binnenkomen van de kinde-
ren bij de deur te gaan staan en ze rustig goedemorgen te wen-
sen zodat ze al wat rustiger binnenkomen
en niet binnenvliegen. Ik heb gemerkt dat
zulke kleine dingen al helpen.' 

Stimulerend
Ook voor Boudrie zijn de wisselmomenten
vaak moeilijk. Ze vertelt dat ze dan soms een beetje onrustig
wordt. 'Juist op die momenten heeft Herman gefilmd. Vervolgens
bespreken we dat. Herman stelt zich heel gelijkwaardig op en
zegt: dit heb ik gezien of kijk hier nu eens naar of wat denk je nu
en wat voelde je op dat moment. Hij laat vooral de goede
momenten zien. Dat werkt ook erg stimulerend. Bijvoorbeeld op
het moment dat ik wat op het bord schrijf, sta ik met mijn rug
naar de klas. Daar werd ik onrustig van want naar mijn gevoel
had ik dan geen controle. Gelukkig heb ik op de videobeelden
gezien dat de hele klas mij gewoon volgt. Er is niemand die wat

17

anders aan het
doen is. Ik dacht
altijd: er gebeurt
van alles achter
mijn rug, maar dat
is niet zo. Het komt

ook voor dat ik denk dat ik heel druk ben en heel druk praat. Ik
praat vaak ook heel snel. Op de video heb ik gezien dat het best
meevalt; ik doe het best goed.' 
Boudrie heeft het gevoel dat ze het weer helemaal alleen kan,
maar ze wil graag doorgaan met SVIB. 'Ik heb al tegen Herman
gezegd dat ik het altijd leuk vind als hij in de groep komt kijken.
Leraar is eigenlijk een behoorlijk eenzaam beroep. Je bent de
hele dag alleen met de kinderen. Ik vind het fijn om met iemand
te kijken hoe ik het beter kan doen.'

Consequent
Na drie keer filmen heeft ook Woolderink het idee dat ze weer
alleen verder kan. 'Maar zo gauw ik het gevoel heb dat ik toch
niet meer zo'n grip heb op de situatie, kan ik weer bij hem aan-
kloppen. Het is belangrijk dat ik consequent ben. Laatst stond ik
een keer niet bij de deur en dan wordt ik met mijn neus op de

feiten gedrukt: de klas is meteen weer een stuk onrustiger.
Herman gaat uit van het positieve en van daaruit zijn we samen
doorgegaan. Aan de hand van de kijkwijzer kijk je naar je eigen
gedrag. Je let overal op: hoe ga ik met het kind en met de groep
om, op mijn klassenmanagement, op hoe mijn klas eruitziet qua
indeling, regels, geluid en andere prikkels. Ik kan zelf aangeven

waarover ik wil praten en de video maakt
haarfijn duidelijk wat ik goed en slecht
doe. Omdat je het zelf ontdekt, weet je
hoe je het de volgende keer wel moet
doen. Dat is de kracht van SVIB: je ont-
dekt het zelf. Ik heb bijvoorbeeld gezien

dat de kinderen mij op een geven moment niet meer volgden. Ik
heb eerst geanalyseerd hoe dat komt. Ik gaf te lange instructie,
te lange uitleg die de kinderen niet aankonden. Het gevolg was
dat ze naar de grond gingen kijken of bij de buurman of naar bui-
ten. Herman heeft vijfentwintig jaar ervaring en heeft me daarin
gestuurd, maar vaak ben ik er ook zelf achter gekomen door
samen te brainstormen.'

u

'Gelukkig zie ik ook veel dingen 
waarvan ik denk: 

nou, dat deed ik zo slecht nog niet'

'Dat is de kracht van SVIB: 
je ontdekt het zelf'



Stagiaires volgen natuurlijke weg

Opleiden van studenten 
binnen de school is 
een grote ontdekkingstocht

'De collega's in opleiding (CIO's) weten dat ze met ons in die spannende situatie
zitten want ook wij vinden het spannend om te zeggen dat we iets aan het doen
zijn waarvan we geen idee hebben hoe het afloopt en hoe mooi het wordt. Want
dat het mooi wordt, staat vast.' Lorna Staats is directeur van de openbare SBO-
school De Bonte Vlinder, opleidingsschool van PABO Hogeschool Den Haag. Ze
is ontzettend trots op en enthousiast over het traject Opleiden in de School. 'In
de sollicitatiegesprekken met de CIO's hebben we veel aandacht besteed aan de
vraag: hoeveel durf heb je om in iets te stappen waarvan je geen idee hebt wat
het gaat worden? We hebben er gewoon drie leuke collega's bij gekregen waar-
van ik het fijn vind ze elke dag te zien. Die je echt mist als ze er niet zijn. Ik vind
het jammer als het donderdag is want dan zijn ze er niet.'

'Wij werken vraaggericht en dat past heel goed bij Opleiden
in de School', gaat Staats verder. 'Voor mij is het een uit-

daging om steeds te moeten nadenken over hoe we het moeten
doen. Heel bewust nemen we stappen. Aan de basis daarvan ligt
de vraag: waarom komen de kinderen naar onze school.
Dezelfde vraag kun
je ook stellen voor
het team. Het wer-
ken met CIO's
maakt mij steeds
weer bewust van
het waarom van ieders aanwezigheid elke dag. CIO's stellen als-
maar vragen, impliciet of expliciet.' Staats vervolgt haar verhaal.
'De kern van vraaggericht werken is luisteren. Alle betrokkenen
bij het project zijn met elkaar in gesprek en er wordt heel goed
naar elkaar geluisterd. Op basis daarvan wordt er gezegd: oké,

dan doen we het zo. Dat betekent niet dat
we daarmee de waarheid hebben gevon-
den, want het kan best zijn dat we in de
praktijk zeggen dat het niet zo'n goed
idee blijkt te zijn.' 

Brainstormen
Personeelstekort en een groot verloop zijn
de belangrijkste aanleiding geweest voor
De Bonte Vlinder om opleidingsschool te
worden. Directeur Staats licht toe.
'Eigenlijk is het begonnen met de onder-
kenning dat we met elkaar een probleem
hebben, namelijk dat er sprake is van een
personeelstekort, een te groot verloop en
dat mensen niet goed zijn toegerust. We
zijn met de verschillende partijen letterlijk
om de tafel gaan zitten en zijn hardop met
elkaar gaan denken wat we daarop zou-
den kunnen verzinnen.' 
Volgens Staats is het traject op bestuurs-
niveau begonnen. 'Later zijn de directeu-
ren van de SBO-scholen er bij betrokken;
alle directeuren hebben meegesproken en
meegedacht over het traject. Wij houden
de andere directeuren op de hoogte.
Ikzelf ben verantwoordelijk voor het infor-
meren van de directeuren van het open-
baar speciaal basisonderwijs en de direc-
teur van de opleidingsschool van SCO
Lucas houdt zijn achterban op de hoogte.'
'We hebben veel tijd uitgetrokken voor de
voorbereiding,' vertelt Margot

18

CIO CASPER VAN KALLEVEEN WORDT ALS VOLWAARDIGE COLLEGA INGEZET

'We hebben veel tijd uitgetrokken voor
de voorbereiding'

'CIO's stellen alsmaar vragen, 
impliciet of expliciet'



Hameetman, projectbegeleider van het project binnen Openbaar Bestuur Den Haag. 'Ik
denk dat er wel twee jaar voorbij zijn gegaan totdat we werkelijk de studenten in huis
hadden. Het eerste halfjaar hebben we alleen maar gebrainstormd. Iedereen kreeg veel
opdrachten mee naar huis en pas weken later volgden nieuwe besprekingen. In die fase
hebben we ook met de andere SBO-scholen in Den Haag om de tafel gezeten. De
andere scholen waren geïnteresseerd en wilden graag meepraten.'

Leervragen
'De CIO's zijn continu de dagelijkse praktijk aan het ontdekken', vertelt directeur Staats.
'Door de hele dag vragen te stellen, leren ze. Ze kunnen terecht bij mentoren en coach,
die op hun beurt de CIO’s weer door kunnen sturen naar andere mensen in het team.
Bovendien is er overleg op de PABO.' Frans van Woggelum is verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen rondom de stagiaires in de dagelijkse praktijk.' De coaching van de stu-
denten op De Bonte Vlinder is zijn voornaamste taak binnen het project. 'Ik heb ook
contact en overleg met de coach van de andere school. Samen met het management
van de Haagse Hogeschool hebben we structureel overleg over lopende zaken. Wij ont-
wikkelen niet alleen voor onze school; we doen dat ook voor de andere scholen.' Peter
Hoogenboom zegt dat de PABO-studenten drie dagen in de week werken op De Bonte
Vlinder. Hoogenboom is docent aan de PABO van de Haagse Hogeschool en tevens
coördinator Opleiden in de School vanuit de Haagse Hogeschool. 'Ze hebben dus maar
één zelfstudiedag om op adem te komen en vervolgens zitten ze vrijdags op de PABO.
Die adempauze is om even los te komen van de school en te laten bezinken wat ze

hebben ervaren en meegemaakt. Daarnaast moeten ze leervragen formuleren en elke
vrijdag gaan we aan de gang met de leervragen die de studenten uit de week hebben
gedistilleerd. We behandelen de leervragen in een soort intervisiesessies. Als er theore-
tische vragen zijn, probeer ik daar invulling aan te geven en wijs de studenten de weg.
Op de zelfstudiedagen moeten ze daar zelf mee aan de slag en op onderzoek uitgaan.' 

Beloning
Staats vindt het belangrijk dat de CIO's heel serieus worden genomen en dat dit tot
uiting komt in een beloning. 'Onze CIO's moeten vijf dagen vol aan de bak. Als ze drie
dagen en soms ook nog (twee) avonden hier zijn geweest, hebben ze die twee andere
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De Bonte Vlinder, Den Haag
SBO De Bonte Vlinder valt onder het bestuur Openbaar Onderwijs Den Haag. De kinderen
die De Bonte Vlinder bezoeken, hebben vaak sociaal-emotionele problemen in combinatie
met leerproblemen. De Bonte Vlinder werkt vanuit een vraaggestuurde benadering. Dat bete-
kent dat wordt uitgegaan van de ervaring, beleving, wensen, behoeften en ideeën van de
leerlingen en hun ouders. Om deze informatie te verkrijgen houden de leerkrachten open
interviews met de kinderen en de ouders. Die zoektocht maakt leraren en leerlingen gelijk-
waardig en laat hen echt samenwerken bij veranderingen in de school. Zo hebben de leerlin-
gen actief kunnen meepraten en meebeslissen over de verbouwing en inrichting van de
school. Ze hebben zelf het meubilair uitgekozen en de officiële heropening is door de leerlin-
gen zelf verzorgd. Ze hebben belangstellenden rondgeleid, de pers te woord gestaan en een
openingspresentatie gehouden. Naast het geven van onderwijs heeft de school een specifie-
ke rol bij het uitwisselen van (nieuwe) expertise. De school begeleidt interne begeleiders en
leerkrachten op de basisscholen binnen het samenwerkingsverband door middel van ambu-
lante begeleiding en het verzorgen van hulp op maat. Het samenwerkingsverband waarin De
Bonte Vlinder participeert omvat twaalf basisscholen. Ook heeft De Bonte Vlinder een externe
zorgcommissie waarin zorgleerlingen van de basisscholen van het samenwerkingsverband
kunnen worden besproken. 
Op De Bonte Vlinder zitten momenteel 140 kinderen en werken 34 leerkrachten (22 fte). Aan
de school zijn onder andere een ouderconsulent, speltherapeute, IB'er, remedial teacher,
motorisch remedial teacher, logopediste, maatschappelijk werkende, orthopedagoog, psycho-
loog en jeugdarts verbonden. 

dagen hard nodig om allerlei dingen te
onderzoeken en te doen. Alle studenten
moeten tegenwoordig een bijbaantje heb-
ben om te overleven. Daarom hebben wij
gezegd: dat bijbaantje hebben ze hier op
school zodat ze niet ook nog in het week-

end moeten werken. Ze zijn een dag per
week in dienst van de school als onder-
wijsassistent. We willen ze echt een plek
geven. Het zijn collega's. Maar dat bete-
kent ook dat ze meer moeten doen dan
een gemiddelde HBO-student.'

Competenties
Aan het begin van het traject moet iedere
CIO voor zichzelf een persoonlijk ontwik-
kelingsplan (POP) schrijven. Deze POP's
spelen volgens Van Woggelum ook een
belangrijke rol bij de beoordeling. 'Ze wor-
den begeleid door de mentoren en wel op
een breder gebied dan alleen de compe-
tenties die we met elkaar hebben afge-
sproken voor het eerste POP. Op dit
moment zitten we met de CIO's en de
mentoren aan tafel voor een eerste
beoordeling. Alle competenties die
beschreven staan in het POP kunnen in
de beoordeling worden meegenomen.
Een belangrijk doel is daar richtinggeven-
de uitspraken uit te distilleren voor de
komende periode. Ook wij groeien daarin.
In het begin van het traject heb ik een
aantal keren nadrukkelijk geroepen dat
het beoordelen een taak en verantwoor-
delijkheid is van de PABO. Dat is wat
genuanceerder geworden. Alles is nu
bespreekbaar.' Hoogenboom is het eens
met Van Woggelum. 'Formeel is de PABO
verantwoordelijk voor de beoordeling van
een student. Is hij wel of niet aan de
maat? Maar wie die beoordeling in de
praktijk moet uitvoeren, daarover zijn we
nu aan het steggelen.' 

Natuurlijk leerproces
Er ligt geen standaardprogramma klaar
voor de studenten. Volgens Van
Woggelum bewandelen de CIO's die hier
binnenkomen een natuurlijke weg.
'Daarmee bedoel ik dat ze moeten doen
wat op hun weg komt. Ze gaan de groep
in, ze moeten contact leren leggen met de
kinderen. Dat gaat vanzelf. Er is geen
programma. Een schoolkamp; wat moet je

'Het voordeel is dat de studenten 
een enorme bijdrage leveren 
aan de schoolontwikkeling'



daarvoor doen? Ga je participeren in de
voorbereidingen? Volg je alles, benoem je
dat en schrijf je het op? Nee. Die dingen
gebeuren gewoon. Die CIO wordt gekop-
peld aan een mentor die meeloopt en we
spreken met elkaar af wat er moet gebeu-
ren. Elke week vergadert de Commissie
van Begeleiding. De CIO's vragen zich af
wat ze daarvoor moeten doen. Uiteindelijk
gaat het over zorgstructuur. Op de PABO
kunnen ze vragen wat je moet doen en
weten om een goed zorggesprek te voe-
ren. 
Wie zitten er bijvoorbeeld bij zo'n bespre-
king? Logopediste, fysiotherapeut, ortho-
pedagoog, noem allemaal maar op. Dat is
de leerstof.'

Basishouding
Hoogenboom vindt het van belang dat
Opleiden in de School wordt gedragen als
basishouding van de school. 'Dat is bij de
twee bestaande participerende opleidings-
scholen zeker het geval en de twee nieu-
we scholen van een derde bestuur die
zich hebben aangemeld, zijn erg enthou-
siast. Dat is de basis om in te stappen in
dit project. Verder moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan. Het ministerie
heeft een aantal eisen geformuleerd. Er
moet een coach op school zijn. Dat is op
beide scholen zo. De coach moet
geschoold zijn onder meer in School
Video Interactie Begeleiding. In de tweede
plaats moeten er mentoren aangesteld
worden. Op alle twee de scholen zijn er
mentoren die goed worden begeleid en
ruimte hebben om cursussen mentor-

schap te volgen en vaardigheden te ont-
wikkelen. Last but not least, het project
moet ingepast zijn in de structuur van de
school.' Van Woggelum voegt er aan toe
dat de school een goed personeelsbeleid
moet voeren. 'Ik denk dat wij uitmuntend
personeelsbeleid voeren. Een opleidings-
school doe je er niet zo maar even bij.
Vooraf zijn er uitgebreide gesprekken
gevoerd met het team over de inhoud en
de verantwoordelijkheid van eenieder in
het project. De CIO's hebben moeten sol-
liciteren en bij drie van de betrokken
scholen sollicitatiegesprekken gevoerd.
Ook de mentoren hebben moeten sollici-
teren naar hun functie. 
Bij de sollicitatiegesprekken is goed gelet

of het hart op de goede plaats zit, of ze
van kinderen houden en zeker van kinde-
ren die speciale hulpvragen hebben.
Sollicitanten die dat niet hebben, hoeven
niet te komen. Alle mensen die hier op
school werken, zijn daarop geselecteerd.
Ik denk dat we daardoor goed weten wat
hier rondloopt en waarom. Dat wordt ook
voortdurend gecheckt. Het kindklimaat is
goed; dat wordt ook regelmatig bij de kin-
deren zelf gecontroleerd. Wie hier werkt,
moet een vraaggerichte instelling hebben;
anders kunnen ze hier niet werken en ze
passen hier dan ook niet. Alle personeels-
leden worden gevolgd om te zien of ze bij
de schoolvisie blijven passen.' 
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'De natuurlijke weg 
zal geen vaste route worden, 

want het is een route 
die op elke school en voor elke student

anders zal zijn'

COACH FRANS VAN WOGGELUM (RECHTS)

IN GESPREK MET V.L.N.R.

DE CIO’S FEMKE VAN DER MEULEN,

MARLOES BRUIJN EN CASPER VAN KALLEVEEN 



CIO's zijn hier in een gespreid bedje
gekomen.'

Geen vaste route
Het project bevindt zich nog in een ont-
wikkelfase. Het eerste jaar heeft De Bonte
Vlinder drie CIO’s opgeleverd. 'Eén van
de voorwaarden waaraan ik als oplei-
dingsschool moet voldoen, is collega's
meenemen in het proces', vertelt Staats.
'Ik zit in een vast overleg met mijn colle-
ga's van de openbare SBO-scholen en
het staat daar regelmatig op de overleg-
agenda. De bedoeling is dat je je ervarin-
gen deelt en overdraagt. We zijn dit
schooljaar concreet gestart. Je ziet dat er
van alles aan de gang is en dat moet

Continu leerproces
De Bonte Vlinder vindt haar school uiter-
mate geschikt als opleidingsschool. 'Dat
komt', zegt Staats, 'omdat ons team zelf
altijd aan het ontwikkelen is. We leiden
onszelf constant op. We krijgen er
gewoon een paar mensen bij die met het-
zelfde bezig zijn. Het voordeel is dat de
studenten een enorme bijdrage leveren
aan de schoolontwikkeling. Ze komen niet
alleen halen maar ook brengen. Wij ont-
wikkelen, bewegen en zijn met elkaar
dagelijks in gesprek en zien daarom de
komst van de studenten als een verrijking.
Als je als organisatie zo in elkaar zit en
dat ontwikkelen, bewegen en met elkaar
in gesprek zijn je dagelijkse praktijk is, zijn
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nieuwe collega's die daaraan mee gaan
doen alleen maar een verrijking. De CIO's
brengen nieuwe dingen in en dat vraagt
weer nieuwe dingen van ons. Alleen als je
dàt leuk vindt kun je een opleidingsschool
zijn. 
Het gaat dus zeker niet alleen om de ont-
wikkeling van de studenten, maar ook om
de ontwikkeling van onze school en zeker
ook om de ontwikkeling van de PABO.
Iedereen moet er van kunnen leren. Daar
komt nog bij dat we ook collega's van
andere SBO-scholen in het proces mee-
nemen. Op de overlegagenda van de
openbare SBO-scholen staat altijd als
vast punt Opleiden in de School. Wij wil-
len onze ervaringen delen en overdragen.
Van Woggelum vertelt dat het schoolteam
erg betrokken is bij het project. 'Het pro-
ject heeft een schoolbrede steun. De

natuurlijk zoveel mogelijk uitstraling krij-
gen. Het is goed om dat wat er is te laten
zien, maar dat eerst verder te ontwikkelen
en daarna pas te kijken naar overdracht.
Het is fijn als andere studenten daar ook
profijt van hebben, maar dat hoeft nu nog
niet zo te zijn. Gaandeweg moet alles ver-
der worden ontwikkeld. Ik heb wel een
idee over hoe het in de toekomst zal
gaan. Ik denk dat we op den duur meer
dan nu naar een programma voor de
derde- en vierdejaars gaan waarvan we
kunnen zeggen: dat ziet er grofweg zo uit.
Dat moet eerst nog worden beschreven.'
Over hoe die beschrijving eruit moet zien,
is iedereen het eens: een beschrijving op
hoofdlijnen die mogelijkheden biedt voor
een eigen invulling. Hameetman licht toe.
'Het is een soort recept waaraan je geen
plaatje toevoegt van hoe het eruit moet

zien, maar waarbij je alleen de ingrediën-
ten noemt'. Voor Van Woggelum staat nu
al vast dat het gaan van de natuurlijke
weg geen vaste route zal worden, want
het is een route die op elke school en
voor elke student anders zal zijn. Daarin
komen ze zaken tegen die ze nodig heb-
ben om hun beroep goed te kunnen uitoe-
fenen. De stof wordt pas aangeboden
wanneer er vraag naar is. Daar ontmoe-
ten de natuurlijke en de verplichte weg
elkaar. Op deze manier krijgen we com-
pletere leerkrachten.' 

MARLOES BRUIJN VOELT ZICH HELEMAAL THUIS

OP SBO DE BONTE VLINDER



De Bonte Vlinder gebeurt. Dat vind ik ook
niet belangrijk. In ons derdejaarscurricu-
lum heeft zorg een heel nadrukkelijke
plek. De CIO's zijn de hele dag met zorg
bezig. Ik maak me dus helemaal geen
zorgen over hun opleidingsniveau. De
reguliere student doet wel zorg als vak,
maar zit slechts één week in de maand
op de basisschool. Als ik kijk naar het ren-
dement, en onze CIO's beamen dat ook,
weten ze veel meer en ze hebben meer
ervaring. Wij maken dus niet zo veel
gebruik van de kennis uit het curriculum.
Dat moet wel gaan gebeuren maar de
ontwikkeling van het curriculum is nu nog
docentgestuurd. Ik probeer docenten
anders te laten denken over hoe kennis te
toetsen.'

Beoordeling
Over de toetsing van de studenten is
Peter Hoogenboom kritischer. 'Als je het
heel formeel bekijkt is de PABO verant-
woordelijk voor de beoordeling van een

Ook PABO gaat meer vraaggestuurd werken

Voor PABO is 
opleiding binnen de
schoolmuren uniek

'Ik ben in mijn vorig leven directeur geweest van een SBO-
school en heb heel vaak mensen aangenomen die eigenlijk niet
geschikt waren voor het speciaal basisonderwijs. Peter
Hoogenboom is erg te spreken over de pilot die de SBO-scholen
in Den Haag samen met de PABO hebben opgezet. Hij is docent
aan de PABO van de Haagse Hogeschool en tevens coördinator
Opleiden in de School vanuit de Haagse Hogeschool. ' Ik ben
trots dat ik een bijdrage mag leveren aan de opleiding van een
stel geweldige mensen die ervoor gaan zorgen dat de kinderen
in het speciaal basisonderwijs die begeleiding krijgen waarop
ze recht hebben. Ik mag samenwerken met mensen en scholen
die bereid zijn daarover na te denken en daaraan invulling te
geven. Dat is mijn drive om hier mijn energie in te steken.' 

'Deze jonge mensen kunnen nu al, maar zeker straks, antwoorden geven op vragen
die SBO-leerlingen stellen aan het onderwijs', vervolgt hij. 'De antwoorden vinden

ze niet in het basisonderwijs maar wel in het speciaal basisonderwijs. Eén van de rede-
nen waarom ik hierin wilde stappen is dat ik heel graag wilde dat er wat zou verande-
ren. Ik heb stellig de indruk gehad dat studenten van de PABO iets misten op het

moment dat ze uitstroomden. Ik heb zelf
mee moeten maken dat iemand zijn diplo-
ma kreeg terwijl hij het niet waard was.
Daar kan ik dus niet tegen want dat wor-
den mijn collega's. Ik ben er van overtuigd
dat we nu heel goed volgen waar de
CIO's (collega's in opleiding) zitten zodat

je ze ook op tijd kunt aangeven: dit is niks en het gaat ook niks worden. Ik ben een
groot voorstander van de ambachtsscholen dus als ik een steentje kan bijdragen komt
dat mooi uit. Het vraagt overigens heel veel van deze studenten. Ze moeten constant
op onderzoek uit'.

Meer contact met werkveld
Voor de betrokkenen bij de pilot in Den Haag is het van belang dat niet alleen de stu-
denten en de opleidende school, maar ook de PABO zichzelf verder ontwikkelen.
Opleiden in de School heeft volgens Hoogenboom wel degelijk een weerslag op de
PABO. 'Ik heb het hele traject gepresenteerd aan mijn collega's op de PABO. Dat heeft
ertoe geleid dat de bereidheid om meer contacten te leggen met scholen is toegeno-
men. In het verleden was de PABO toch een soort opleidingsinstituut met weinig contac-
ten met het werkveld maar daarin is een
enorme omslag gekomen. Het besef is
gegroeid dat we op deze manier beter
toegeruste nieuwe collega's kunnen afle-
veren. De PABO zal meer vraaggestuurd
moeten gaan werken. Op dit moment zijn
we daarmee ervaring aan het opbouwen. Ik koppel zoveel mogelijk terug naar mijn
management en wil invloed uitoefenen op toekomstig beleid. Ik vind het ook belangrijk
dat docenten anders gaan denken over hun vakgebied. Eigenlijk vind ik dat nog het
leukste. 
Er is overigens nauwelijks expliciete afstemming tussen het PABO-curriculum en wat op
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'De PABO zal meer vraaggestuurd 
moeten gaan werken'

'Het vraagt overigens heel veel 
van deze studenten. 

Ze moeten constant op onderzoek uit'
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Leren van en in de praktijk slaat aan

Cursisten in opleiding
worden overal 
bij betrokken

'Ik durf nu al te zeggen dat ik in deze vijf maanden meer heb
geleerd dan in de afgelopen twee jaar op de PABO. Ik heb vooral
ook anders geleerd. Je leert echt zoveel van de praktijk.' CIO
Marloes Bruijn is heel tevreden over haar opleiding bij De Bonte
Vlinder. 'Ik word overal bij betrokken. Zo hebben we een rappor-
tenavond gehad. Op de PABO krijg je zoiets alleen uitgelegd,
maar het echt leren doe je pas in de praktijk door erbij te zitten
en het te doen. Alleen een boekje lezen over oudergesprekken,
daar heb je niet zo veel aan. Je moet het gedaan hebben.'

student: is hij wel of niet aan de maat.
Maar wie die beoordeling in de praktijk
uitvoert daarover zijn we nu aan het steg-
gelen. Vanuit de PABO geredeneerd zit er
een LIO-fase in de stage op een oplei-
dingsschool. Ik moet de stage wel kunnen
verantwoorden ten aanzien van de pun-
tenlijsten omdat ze daarvoor aan het
einde van het vierde jaar toch beoordeeld
moeten worden want de PABO heeft nog
geen paralleltraject in de beoordeling ont-
wikkeld dat uiteindelijk leidt tot voldoende
credits om een diploma te krijgen. Hoe die
beoordeling moet worden ingevuld, is de
vraag waar we ons nu over buigen. Die
vertaalslag naar een puntenlijst wordt
samen opgepakt. Hopelijk komen we tot
een prachtig model dat voor alle partijen
haalbaar en werkbaar is. Maar het is niet
meer zo dat ik vind dat het nodig is een
assessment af te nemen.' 

Strijd
'Ook zijn voor de CIO's een aantal onder-
delen van het curriculum nog verplicht',
gaat Hoogenboom verder. 'Daarom ben ik
de strijd aangegaan met collega's. De
strijd ja, omdat sommige vakgebieden
maar één standaardmanier van kennis-
toetsing hebben. Ik vind dat we bij de

CIO's meer praktijkgerelateerd moeten gaan toetsen. De gesprekken hierover met colle-
ga's zijn leuk en spannend. En we maken vorderingen, want zelfs het meest traditionele
bastion van kennis in de PABO heeft een totaal ander traject opgezet voor onze CIO's
dan de reguliere studenten op de PABO krijgen aangeboden. Dat is dus de opbrengst
voor de PABO.' 

Historie van het project
De Bonte Vlinder participeert in een grootschalig project dat is geïnitieerd
door in totaal 9 SBO-scholen van het bestuur Openbaar Onderwijs Den Haag
en SCO Lucas. De oorsprong van het project ligt in de wens van de SBO-scho-
len om beter toegerust personeel te krijgen, het hoge personeelsverloop tegen
te gaan en een groter aanbod van nieuw personeel te verwerven. De afgelopen
jaren is het voor het speciaal basisonderwijs moeilijker om personeel te vin-
den. In Den Haag is er sprake van een groot verloop en ook de vergrijzing slaat
stevig toe. Daardoor valt vakbekwaam personeel in de toekomst weg en is aan-
vulling van nieuw, bekwaam personeel gewenst. Daar komt bij dat studenten
die afgestudeerd zijn aan de PABO, een opleiding hebben gehad die onvol-
doende aansluit bij de eisen die worden gesteld in het speciaal basisonderwijs.
Jonge leerkrachten komen na hun opleiding doorgaans niet in het speciaal
basisonderwijs terecht. Maar ook leerkrachten die al een aantal jaren ervaring
hebben in het reguliere basisonderwijs, beschikken nog niet altijd over de juis-
te vaardigheden en kennis om zich goed te kunnen redden in het speciaal
basisonderwijs. Het bovenstaande is de belangrijkste reden waarom De Bonte
Vlinder samen met een aantal andere SBO-scholen van de twee besturen een
pilot 'Opleiden in de School' is gestart. SCO Lucas is enige tijd geleden gestart
met eenzelfde project binnen het regulier basisonderwijs. Dit wordt doorver-
taald naar het speciaal basisonderwijs. Twee scholen hebben zich in het kader
van deze pilot ontwikkeld tot opleidingsschool. De Bonte Vlinder fungeert als
opleidingsschool voor het openbaar onderwijs. Ook SCO Lucas heeft een
opleidingsschool. Studenten van de PABO Hogeschool Den Haag die op een
opleidingsschool stage lopen, brengen in hun derde en vierde jaar uiteindelijk
meer tijd door op de opleidingsschool dan op de PABO. 

OVERLEG TUSSEN

MENTOR FRANK BELT

EN 

CIO MARLOES BRUIJN



Casper van Kalleveen is een andere
CIO op De Bonte Vlinder. Hij is het

helemaal eens met Bruijn. 'Wij draaien
gewoon mee. Als mijn mentor bijvoor-
beeld naar de Commissie van Begeleiding
gaat om een kind te bespreken, ga ik
mee.' Coach Frans van Woggelum vertelt
dat het ook de bedoeling is dat de CIO's
overal aan meedoen. 'Door het jaar heen
komen de routines van alles wat er in een
school gebeurt aan de orde: cursussen,
besprekingen, vergaderingen, en de CIO's
sluiten zich overal bij aan. Bij het een zijn
ze meer luisterend aanwezig maar bij-
voorbeeld bij de Commissie van
Begeleiding praten ze gewoon mee en
vertellen ze over hun eigen ervaringen
met de kinderen. Ze zijn echt collega's in
opleiding en wij waarderen dat zeer.'
Bruijn voelt zich ook echt een collega.

'Dat was op andere scholen niet zo.' Ook
Kalleveen voelt de waardering die hij
krijgt. 'Op mijn vorige scholen mocht ik
koffie halen en werd het ook wel handig
gevonden als ik even de vloer aanveeg-
de. Natuurlijk was het niet op alle scholen
even erg, maar zo fijn als op De Bonte
Vlinder is het nergens.'

Vraaggestuurd
Kalleveen en Bruijn liepen eerst een snuf-
felstage op De Bonte Vlinder. Ze besloten
te solliciteren naar een stage als CIO. Ze
moesten solliciteren op twee scholen: De

Bonte Vlinder en de Pastoor van Asch.
Allebei hadden ze een voorkeur voor De
Bonte Vlinder. Ze waarderen vooral de
sfeer en de manier waarop met kinderen
wordt gewerkt. 'De leraren luisteren echt
naar de kinderen', zegt Kalleveen. 'Ze
gaan echt in gesprek met de leerlingen en

leggen uit waarom ze bepaalde dingen
doen.' Beiden vonden zij de sollicitatiege-
sprekken pittig en ze zijn blij aangenomen
te zijn. Van Kalleveen vindt het een uitda-
ging om als CIO op een opleidingsschool
stage te lopen. 'Ik denk dat ik in de prak-
tijk meer kan leren. Voor mij is dit de
goede manier. De kans om een jaar lang
drie dagen in de week stage te lopen en
het jaar daarna vier dagen kon ik niet
laten liggen. Ik vind het ook interessant
dat ik nu ervaring opdoe in het speciaal
basisonderwijs. Ik wil namelijk graag leren
hoe ik deze kinderen moet ondersteunen.
Ik heb daar nog geen ervaring mee. Het
is belangrijk dat deze kinderen goed
onderwijs krijgen en ik wil daar een steen-
tje aan bijdragen.' Voor Bruijn geldt onge-
veer hetzelfde. 'In mijn vorige stages had
ik het altijd al prima naar mijn zin, maar
die stages waren veel te kort. De rest van

de tijd zat ik maar op de PABO, terwijl je
tijdens een stage zo veel kunt leren. Dat
vond ik jammer. Verder zie ik een stage
op het speciaal basisonderwijs als een
meerwaarde, ook als ik wil gaan werken
in het reguliere basisonderwijs. Ik heb dan
al ervaring opgedaan met verschillende
leerstoornissen en gedragsproblemen. Ik
heb daardoor een voorsprong op anderen
in het signaleren ervan.'

Voorkeur
Dat van Kalleveen en Bruijn enthousiast
zijn, blijkt onder meer doordat ze drie
weken eerder met hun stage begonnen
zijn dan de bedoeling was. Eigenlijk zou-
den ze pas eind oktober beginnen, maar
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'De leraren luisteren echt 
naar de kinderen'

'Ze zijn echt collega's in opleiding 
en wij waarderen dat zeer'

CIO CASPER VAN 

KALLEVEEN AAN HET

WERK IN DE KLAS

CIO MARLOES BRUIJN

TIJDENS DE LES

'Op mijn vorige scholen 
mocht ik koffie halen 

en werd het ook wel handig gevonden 
als ik even de vloer aanveegde'



ven welke kennis echt noodzakelijk is over verschillende leer- en gedragsstoornissen.
We leren nu steeds beter om zelf met onderwerpen te komen. Peter heeft overleg met
Frans en de andere coach zodat niet twee keer hetzelfde wordt uitgelegd. Marloes en ik
komen dus elke vrijdag met vier andere CIO's bij elkaar en uiteraard Peter. Ik vind dat
leuk omdat ik dan ook de verschillen in manier van aanpak op deze school en de
Pastoor van Asch school kan zien. De vraaggestuurde aanpak bevalt mij goed. Van het
uitwisselen van ervaringen leer ik ook veel. Wat hebben de anderen meegemaakt en
hoe hebben ze daar op gereageerd? Al met al zit de week lekker vol, maar ik weet niet
of ik harder moet werken dan de studenten die een gewone stage lopen. Ik vind wel dat
ik echt op HBO-niveau bezig ben.' Bruijn vindt wel dat ze harder moet werken dan in de
eerste twee jaar van de PABO. 'Ik merk het aan mezelf. Vroeger op de PABO was ik
nooit moe en nu wil ik in het weekend gewoon uitrusten. Ik ga nooit meer uit. Vroeger
ging ik vaak doordeweeks 's avonds na negen uur met mijn vriendinnen nog wat drin-
ken.' Van Woggelum denkt ook dat de CIO's meer uren aan hun opleiding besteden dan
reguliere studenten. 'Maar niet alleen de hoeveelheid tijd en het vele leren maakt het
zwaar, het is ook de intensiteit. De CIO's maken heel veel mee met de kinderen.'

Open sfeer
De begeleiding op de PABO is goed,
maar de CIO's waarderen ook de begelei-
ding op De Bonte Vlinder. Van Kalleveen
vindt het verrassend dat de drempel om

bij iemand aan te kloppen zo laag is. 'Je leert het team hier ook echt kennen. Op ande-
re scholen kende je de leraren alleen van gezicht, maar je wist niet wie ze echt waren.'
Bruijn is het ermee eens. 'Ja, iedereen is hier echt super. Leuke collega's, heel open.'
Niet alleen zijn de CIO's te spreken over de school, maar ook coach Van Woggelum is
tevreden over zijn CIO's. 'Het is heel verfrissend dat ze een eigen kijk op de kinderen
hebben. Ze komen alledrie fris binnen en geven hun mening. Daardoor worden mijn
eigen ideeën opgefrist en mijn blikveld verruimd.' 

u

omdat ze eerder klaar waren op de
PABO, hebben ze die tijd aangegrepen
om te kijken waar hun voorkeur lag. Ze
konden zelf aangeven of ze in de onder-,
midden- of bovenbouw wilden werken. In
overleg met Van Woggelum kozen ze zelf
elke dag een klas uit. In het begin hebben
ze vooral geobserveerd en veel energie
gestoken in het leren kennen van de kin-
deren. Het persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP) speelt voor de stagiaires een
belangrijke rol. Bruijn vertelt dat er iedere
dinsdagmiddag belangrijke zaken worden
besproken met Van Woggelum. 'Het POP
staat daarbij centraal. We praten aan de

hand van het POP over dingen die we in
de praktijk zijn tegengekomen. Op woens-
dag doen we klassendoorbrekend werk. Ik
had een jongen uit de bovenbouw gekre-
gen waar ik niets vanaf wist. Er hadden
zich wat problemen voorgedaan. Met
Frans heb ik besproken hoe ik dat een
volgende keer beter kan aanpakken.' Ook
Van Kalleveen bespreekt lastige praktijksi-
tuaties met de coach. 'Van dergelijke
intervisiegesprekken leer ik veel. We
bekijken het probleem van verschillende
kanten en zo proberen we tot een oplos-
sing te komen. Op dezelfde manier selec-
teren we ook onderwerpen waarin ik me
verder wil verdiepen en zonodig stel ik op
basis daarvan mijn doelen bij.'

Uitwisselen van ervaringen
De CIO's worden niet alleen begeleid op
de opleidingsschool maar ook op de

PABO. Elke
vrijdag zijn er
gesprekken
met
Hoogenboom.
'In het begin
kwam Peter
zelf met allerlei
onderwerpen',
vertelt van
Kalleveen. 'Het
was voor ons
nog lastig zelf
iets te beden-
ken omdat we
nog niet wisten
wat we moes-
ten leren. Hij
heeft aangege-
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Opleiden in de School
- Initiatief van Stedelijke aanpak lerarentekort onderwijs (SALTO), PABO

Hogeschool Den Haag, SCO Lucas, het Openbaar onderwijs met negen
SBO-scholen .

- Is ontleend aan het Amerikaanse concept Professional Development School
(PDS), afkomstig uit de Verenigde Staten en het sociaal constructivisme,
waarin studenten hun eigen kennis creëren

- Het creëren van een leerwerkcultuur, duaal traject van werken en leren in
nauwe samenwerking met de leraaropleiding 

- Kwaliteitsimpuls voor de opleiding van personeel èn voor de school als
geheel

- Studenten formuleren hun eigen leerdoelen en reflecteren daarop; 
leerdoelen staan in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en de reflecties
in het portfolio

- Opleiden tot leerexperts, niet tot kennisexperts
- Opleidingsschool is een professionele organisatie met teamspelers die 

beschikken over deskundigheden, niet met autonome professionals
'Echt leren doe je pas in de praktijk 
door erbij te zitten en het te doen'

'Iedereen is hier echt super. 
Leuke collega's, heel open'



Directie wil meer inzicht in het functioneren van individuele leraren

Wie geen SVIB wil, 
komt niet binnen 
op De Watertuin

'School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een fantastisch instrument.' Directeur Bram
Diemer van SBO-school De Watertuin is enthousiast. 'Je moet het wel op de juiste manier toepas-
sen en inleiden onder de voorwaarden die in het protocol staan. Met SVIB kan de professionali-
teit op elk moment worden opgevijzeld. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan
SVIB'er Miep Kan die zonder te praten mensen dingen in kan laten zien. Dat vind ik knap.' 

In 2003 zijn de LOM-school de Kim en
de MLK-school De Haven samenge-

gaan. Volgens Diemer is toen de balans
opgemaakt. 'We hebben geconstateerd
dat er een hoog afbrandpercentage voor-
kwam bij de nieuwe mensen die hier bin-
nenkwamen, maar ook bij mensen die
ervaring hadden binnen de opleiding.
Onze conclusie was dat wij te weinig
inzicht hadden in de processen die zich
daarbij afspelen en waar we wellicht eer-
der hadden kunnen interveniëren. We
hebben onze verantwoordelijkheid geno-
men en het een en ander in stappen op
papier gezet om ervoor te zorgen dat
mensen minder snel konden ontsnappen
en niet in de ellende terecht zouden
komen. We wilden duidelijk hebben tot
hoever we wilden gaan. Op welk moment
trekken we de conclusie dat we in bepaal-
de personen geen perspectief meer zien.'
'Kennis en ervaring of het ontbreken
ervan blijken geen voorwaarde tot succes

van handelen op pedagogisch-didactisch
gebied', vult adjunct-directeur Wouter
Jager aan. Jager is tevens coördinator
Opleiden in de School. 'Er zijn teveel indi-

viduele momenten met kinderen waarbij
mensen gewoon falen, terwijl ze denken
de goede insteek te hebben. Dat heeft
voor een deel te maken met de inhoud
van deze school: we zijn geen enkelvou-
dige SBO-school. De gemeente Almere
kent één SBO-school en verder alleen de
Stichting Gewoon Anders. Dat houdt in
dat alle andere clusterkinderen verspreid
zitten in het onderwijs. We hebben nogal
wat cluster 3 en cluster 4 kinderen in
school. Dat betekent dat de heterogeniteit
binnen deze school hoog is en er veel

specifieke vaardigheden van de leer-
krachten worden gevraagd. Na de fusie
hebben wij er daarom bewust voor geko-
zen één van de collega's op te leiden tot
SVIB'er. Later is daar iemand aan toege-
voegd die ook de opleiding heeft gevolgd
en afgerond. Op dit moment is een derde
bezig met de opleiding.'

Hulpvraag
Tot nu toe hebben vier zittende, vier zij-
instromers en vijftien klassenassistenten
een SVIB-begeleiding gehad. Volgens
Diemer geeft dit aantal èn het feit dat er
straks drie SVIB'ers op school zijn aan
hoe groot het belang is dat de school
hecht aan SVIB. 'We zijn natuurlijk een
grote organisatie. Als directie vonden wij
dat we te weinig inzicht hadden in het
functioneren van de individuele leerkracht
en dat we daarvoor een extra instrument
nodig hadden.'
Iedere nieuwe binnenkomer op De Water-
tuin krijgt SVIB-begeleiding. 'Het is stan-
daard', zegt Diemer. 'Wie geen SVIB wil,

komt niet binnen op De Watertuin. Het is
immers onmogelijk dat nieuwkomers al
alle mogelijkheden in huis hebben om
onze leerlingen op een adequate manier
aan te sturen. Ook beschikken zij niet
over voldoende kennis.' 'Wij gaan ervan
uit dat iedereen die net van de opleiding
komt, een hulpvraag heeft', vult Jager zijn
directeur aan. 'Mensen die geen hulp-
vraag hebben, moeten zich afvragen of ze
wel op de goede plek zitten. De hulpvraag
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'Miep kan zonder praten 
mensen dingen in laten zien'

MARIJE VERMERE WERKTE EERST ALS ONDERWIJSASSISTENTE EN STAAT NU DRIE JAAR VOOR DE KLAS

'Mensen die geen hulpvraag hebben,
moeten zich afvragen 

of ze wel op de goede plek zitten'



wordt samen met de SVIB'er geformu-
leerd en komt zo bij de directie terecht.
De rest van het besprokene, gefilmde,
getoonde is een vertrouwenszaak tussen
de leerkracht en SVIB'er. Het komt tegen-
woordig ook steeds vaker voor dat een
ervaren leerkracht die hier al langer zit,
een hulpvraag heeft. Hij of zij loopt bij-
voorbeeld vast met een kind en vraagt
zich af wat hij bij zichzelf kan veranderen
om beter met het kind om te gaan. Maar
het kan ook zijn dat hij of zij niet goed met
een bepaalde problematiek kan omgaan
en er geen grip op krijgt. Wij proberen
dan deze mensen te motiveren een SVIB-
traject te volgen.' 

Vertrouwen wekken
Volgens Diemer is het belangrijk mensen
het gevoel te geven dat zo'n ontwikkeling
voor hen kansen biedt. 'Dat kun je bijvoor-
beeld bereiken door de resultaten van
degene die op school het minste vertrou-
wen geniet, bekend te maken en met
diens instemming te laten zien welke
waarde de video-opnamen hebben.
Daarmee kun je al veel mensen over de
streep trekken. Je moet vertrouwen wek-
ken en laten zien dat SVIB niet iets geks
is maar dat je er alleen profijt van hebt. Bij
jonge mensen gaat het over het alge-
meen makkelijker. Die hebben vaak een
tomeloos enthousiasme en als school
moet je er voor waken dat ze dat enthou-
siasme niet kwijtraken, want dat heb je
nodig. En toch moet je bijsturen; SVIB is
daar een uitstekend instrument voor. De

kracht van SVIB is uiteindelijk dat het niet
van boven wordt opgelegd. Als je het
goed doet en in vertrouwen naar de
medewerkers, pikken leerkrachten het op.
Verder geeft SVIB een helder inzicht in
waar we vandaan komen, waar we nu
staan en waar we naartoe willen. Last but
not least is het goed voor de leerlingen;
die krijgen de begeleiding die bij hen
past.'
SVIB heeft echt concrete resultaten opge-
leverd. Diemer wijst op de enorme
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Openbare SBO-school De Watertuin, Almere
De Watertuin is net als De Bombardon een speciale school voor basisonderwijs. Beide scho-
len richten zich op kinderen die om wat voor reden dan ook een speciale leeraanpak nodig
hebben. De scholen horen bij het Instituut voor Openbaar Speciaal Onderwijs Almere
(IOSBA). Daarbij behoort ook De Bongerd. De Bongerd is een lesplek voor kinderen met psy-
chiatrische problemen en/of ernstige gedragsproblemen. De Watertuin en De Bombardon
werken samen met de Stichting Gewoon Anders. Almere kent geen scholen Speciaal
Onderwijs in de clusters 2, 3 en 4. Daarom draait in Almere vanaf 1997 het project Gewoon
Anders. Het doel is zoveel mogelijk gehandicapte leerlingen een plek te bieden op een school
voor regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs. Alle Almeerse
schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dit project. Ook op de twee SBO-scho-
len zitten kinderen die worden begeleid door de Stichting Gewoon Anders. De Watertuin telt
375 leerlingen die zijn verdeeld over 25 groepen. Het personeel bestaat uit onderwijzend per-
soneel (schoolleiding, groepsleerkrachten, IB'ers, RT'ers en vakleerkrachten gymnastiek) en
onderwijsondersteunend personeel (logopedisten, conciërges, administratief medewerkers,
klassenassistenten). Verder is er een fysiotherapeut verbonden aan de school, maar die staat
niet op de loonlijst. De kosten worden verhaald op de ziektekostenverzekering van de ouders.
Binnen de commissie van begeleiding zijn enkele uren per week een jeugdarts, een maat-
schappelijk deskundige, een psycholoog, een orthopedagoog en een psychologisch assistent
voor de school werkzaam. 

geweldsspiraal, waar de school vroeger
last van had. 'Leerkrachten die op kinde-
ren moesten gaan zitten om ze in
bedwang te houden. Nu kan ik met
ouders op elk willekeurig moment een
klas binnenlopen en meestal kijken de
kinderen niet eens op. Er is rust en een
gevoel van veiligheid bij de kinderen. Dat
hebben we bereikt bij een populatie die
complexer is geworden. Ook de rust in de
school ervaar ik als een verademing.
Andere scholen zie je nog worstelen met

DIRECTEUR BRAM DIEMER (LINKS) EN ADJUNCT-DIRECTEUR WOUTER JAGER 

'Er is rust 
en een gevoel van veiligheid 

bij de kinderen'



geweld; wij hebben dat gelukkig achter de
rug. Dat werkt ook goed voor onze beeld-
vorming. Mensen gaan zeggen: je moet
naar die school toe want die is goed.'
SVIB kan niet zonder vertrouwelijkheid.
'Dat is heel belangrijk', zegt Diemer. 
Je moet in een gesprek nooit zeggen dat
je iets van een ander hebt gehoord.
Daarmee hak je je eigen hoofd af. Dit tra-
ject heeft tussenstappen. Wouter heeft bij-
voorbeeld een gesprek met de kandidaat
en met Miep die SVIB doet. Daarin doet
Miep verslag van het verloop. De kandi-
daat vertelt over zijn ervaringen in het
begeleidingstraject; wat hij niet kwijt wil

vertelt hij niet, hoe jammer dat ook kan
zijn. Als ik iets proef dat de kandidaat mij
niet wil vertellen, maar wel in het belang
van de school is, kaart ik dat aan. Als
directeur moet ik controle kunnen uitoefe-
nen, maar wel rechtstreeks met de leer-
kracht.' Jager vindt dat essentieel. 'De
kandidaat maakt het verslag en levert ook
de informatie aan. Het traject kan niet
zonder vertrouwelijkheid. Het mag niet zo
zijn: oh jee, alle ramen en deuren dicht
want daar komt Miep met de video-
camera.'

Het is mijn fout
Naast de SVIB zijn er op De Watertuin beoordelings- en functioneringsgesprekken. Die
worden door de directie gevoerd en hebben een andere status. In het kader van een
beoordeling kan de directeur of adjunct een klassenbezoek afleggen. 'Wij kunnen dan
zelf vaststellen of iemand een hulpvraag heeft. Wij verwijzen een collega bij wie we
zoiets vaststellen door naar één van de SVIB'ers. De begeleiding vanuit de directie kun
je zien als het formele begeleidingstraject; SVIB als het informele traject.'
Diemer geeft aan wat hij uiteindelijk wil bereiken. 'Het zou mooi zijn als de leerkracht
zegt: het is niet het kind dat de fout heeft gemaakt maar het is mijn fout. Ik vrees dat het
nog lang zal duren totdat leraren zeggen: dat kind doet zo vervelend omdat ik hem niet
begrijp. De leerling moet het uitgangspunt zijn. Onze leerlingen vragen een specifieke
interactieve aanpak. De ene leerkracht heeft die in zijn bagage zitten, de andere moet
die bagage nog leren ontvouwen. Als dat laatste niet lukt, moet die leerkracht aange-
stuurd worden.'
Jager illustreert het betoog van Diemer met een voorbeeld. 'Een uitstekende leerkracht
met een lange ervaring maar vrij traditionele opvattingen kreeg een kersverse jonge
kracht naast zich die in het opleidingstraject zat. Beiden werkten in deeltijd. 
Dat ging wringen omdat de nieuwe leerkracht veel adaptiever werkte met als resultaat
een hoger werkniveau bij de kinderen. De ervaren leerkracht ging die werkmethode
overnemen en vulde haar eigen ontwikkelingsproces in. Dat is geweldig om mee te
maken en het is de spin-off die we hopen te bewerkstelligen.'
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WOUTER JAGER

'Het mag niet zo zijn: 
Oh jee, alle ramen en deuren dicht 

want daar komt Miep 
met de videocamera'
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Mensen voelen zich veiliger

Door SVIB 
worden problemen
veel eerder gezien en
aangepakt

'Coaching en vooral SVIB-begeleiding zijn heel dankbaar werk.
Negenennegentig procent van de hulpvragers zegt er veel baat
bij te hebben terwijl de coachingsperiode vaak geestelijk heel
zwaar is. Leraren zitten er toch eens in de twee weken een uur
buiten werktijd aan vast, want binnen schooltijd lukt het organi-
satorisch en financieel niet.' Miep Kan is opleidingsleraar,
coach, SVIB'er, collegiaal consulent of hoe je haar ook wilt noe-
men. Ze heeft duidelijk veel plezier in haar werk.

'Je ziet dat de benadering vanuit com-
petentie mensen doet groeien', gaat

Kan verder. 'Ook preventief heb je een
sterke troef in handen. Problemen worden
veel eerder gezien en aangepakt zonder
mensen te beschadigen. Je houdt ze lan-
ger aan boord en bespaart ze een hoop
verdriet en geworstel. Daarom is het ver-
trouwen zo belangrijk.' Adjunct-directeur
en coördinator Opleiden in de School
Wouter Jager vindt ook dat SVIB aanslaat
bij zijn collega's. 'Vaak zie je na een aan-
vankelijk wantrouwen een omslag naar
enthousiasme, maar er zijn ook mensen
die er onbevangen ingaan en ook zo ein-
digen. Ik ken geen voorbeelden van men-
sen die er vrijwillig aan zijn begonnen en
onbevredigd eindigen. Van de complimen-
ten op evaluatieformulieren gaat Miep
soms blozen.' Volgens Kan kunnen lera-
ren zien dat wij ze serieus nemen en het
beste met ze voor hebben. 'Je kunt dat in
een organisatie op allerlei manieren doen,
maar wij vinden dat SVIB veel pluspunten

heeft. Op andere scholen blijft het steken
bij wat mentorachtige taken en adviezen
en wegwijs maken. Structurele, echt per-
soonlijke coaching zie je nog niet veel.'

'Met SVIB houd je mensen 
langer aan boord en je bespaart ze 
een hoop verdriet en geworstel'

Subsidie WSNS+
- De bestuurscommissie Openbaar Onderwijs wendt subsidie aan voor een

gezamenlijk personeelsbeleid
- Begeleiding en coaching van nieuw personeel en personeel dat worstelt met

SBO-vraagstellingen
- Begeleiding en coaching gebeuren door School Video Interactie Begeleiding

(SVIB)
- Voor het SBO is een opleidingsleraar aangesteld voor drie dagen in de week
- Onderwijsassistenten met potentie krijgen mogelijkheid de opleiding leraar-

ondersteuner bij de PABO in Almere te volgen, bij voldoende kwalificatie
betaalt de bestuurscommissie de opleiding tot leraar

- SBO werkt al langer met zij-instromers
- Vijf personeelsleden binnen het SBO worden geschoold tot SVIB'er 
- SVIB is vooral gericht op nieuw, veelal jong personeel
- Positieve resultaten: geen noemenswaardige uitstroom van personeel en

daling van het ziekteverzuim dat verband houdt met niet functioneren
- Hulpvraag van SVIB-traject kan voortkomen uit functionerings- of beoor-

delingsgesprek, uit schoolontwikkeling en persoonlijk ontwikkelingsplan
(pop), uit observaties in verband met schoolontwikkeling en uit Opleiden in
de School

- De volgende functies komen in aanmerking voor SVIB: leerkrachten in
opleiding, zij-instromers, onderwijsassistenten, onderwijsassistenten in
opleiding, leraarondersteuner, beginnend leraar, ervaren leerkracht 
beginnend in het SBO en leerkracht met een specifieke hulpvraag

'Van de complimenten 
op de evaluatieformulieren 

gaat Miep soms blozen'

Vernieuwend
Ongeveer twintig jaar geleden kwam Kan
met een jaar of dertien ervaring in het

basisonderwijs terecht op een toen nog
zogeheten LOM-school, later MLK-school.
Ze kwam daar tot de ontdekking dat er
dezelfde soort kinderen zat als op gewo-
ne basisscholen. 'Ik heb toen geopperd -
het was in de jaren tachtig - dat die kinde-
ren met wat extra begeleiding ook op een
normale basisschool zouden kunnen func-
tioneren. Er is toen een orthopedagoge



aangesteld om daar een traject van te
maken en een plan op te stellen. Het
gevolg was dat ik voor een paar dagen in
de week ambulant begeleidster werd. 
Daar zijn mijn begeleidingstaken begon-
nen; nu noem ik het coachingstaken. Die
kinderen kregen recht op twee jaar lang
twee uur terugplaatsingsbegeleiding per
week. Op een gegeven moment werd het
beleid in Almere omgedraaid van ambu-
lante naar preventief ambulante begelei-
ding om kinderen in het reguliere onder-
wijs te houden. Tegenwoordig noemen we
dat collegiale consultatie. In de loop van
de tijd heb ik me regelmatig bijgeschoold. 
De bestaande cursussen lijken veel op
elkaar, maar SVIB vond ik heel vernieu-
wend. Het was een vrij zware en tijdro-
vende opleiding. Aan het eind krijg je een
certificaat. Dat vind ik heel goed, want ik
zie zoveel wildgroei om me heen waarbij
ik mijn bedenkingen heb. In die tijd kwa-
men de zij-instromers in beeld. Wouter en
ik zijn om de tafel gaan zitten om het
begeleidingsplan op te stellen. In de loop
der tijd is dit door regelmatig bijstellen
gegroeid tot wat het nu is.' 

Startgedrag
Kan coacht een grote verscheidenheid
aan personen die zich aanbieden: zij-
instromers, leerkrachten in opleiding, zit-
tende leerkrachten die nog geen ervaring
hebben in het SBO en leraren met wel
ervaring in het SBO. 'Toch verloopt elk

traject volgens hetzelfde stramien. Alle mensen die ik coach beginnen met een hulp-
vraag. Het enige dat verschilt, is de soort hulpvraag. Praktisch iedereen heeft een soort-
gelijke vraag: hoe laat ik die kinderen sneller naar me luisteren? Hoe kan ik sneller van
les wisselen? Het gaat dus om de interactie bij het binnenkomen; dat noem ik het start-
gedrag. Overigens is de hulpvraag voor de gecoachten niet altijd meteen duidelijk. Ze
formuleren meestal een heel ingewikkelde hulpvraag. Dat is het vertrekpunt en de kunst
is om ze, al pratende, zelf te laten ontdekken wat hun echte vraag is. Meestal komt het
op het volgende neer: hoe richt ik de groep in? Hoe krijg ik de aandacht? Hoe houd ik
die vast en hoe zorg ik ervoor dat bij het binnenkomen niet de hele boel wordt afgebro-
ken? Het werkt niet om tegen leraren te zeggen: dit of dat is nodig voor jou. Behalve bij
het zittend personeel dat dit traject ingaat vanuit een professionaliseringsvraag, vindt er
altijd een intakegesprek plaats tussen mij en de hulpzoeker waarin we de hulpvraag dui-
delijk zien te krijgen. Tevens kijken we hoe hij of zij daar in staat. Ik probeer de persoon
in kwestie op het gemak te stellen en laat hem of haar praten. Wat is er aan de hand?
Op welke momenten ondervind je problemen en wanneer gaan dingen wel goed? Wat
heb je er al aan gedaan en wat zou je er nog aan willen doen? Wat wil je er uiteindelijk
mee bereiken? We laten hem/haar wennen aan de aanwezigheid van de camera waar-
mee we het gesprek of een deel ervan opnemen. De opname geven we mee om alvast
te wennen aan het zichzelf terugzien, omdat sommige kandidaten daar best moeite mee
hebben.'

Focus op dingen die goed gaan
Samen met de kandidaat bekijkt Kan hoeveel tijd aan opnames nodig is. 'Uit ervaring
weet ik dat drie tot zeven opnames van tien tot twintig minuten voldoen. Vervolgens
stellen we een doel vast en daarna kan de eerste opname beginnen. Daarvoor kiezen
we een moment waarop de problemen zich kunnen manifesteren. Die opnamen ga ik in
de computer monteren; eerst selecteer ik momenten van competent gedrag met betrek-
king tot de hulpvraag. Die fragmenten van dertig seconden tot anderhalf, twee minuten
licht ik er uit samen met stukjes waaraan nog gesleuteld kan worden. Aan de hand hier-
van volgt een nagesprek. Dat gesprek plus de beelden moeten ervoor zorgen dat
iemand een stapje verder komt. Ik wijs op hoe het kind wordt benaderd in toon, hou-
ding, sfeer, wat zijn reactie is en hoe je dat kunt beïnvloeden. Ik laat vooral zien waar
het wel goed gaat en waarom, om de leerkracht daarna zelf te laten ontdekken waarom
het op andere momenten fout gaat. In het eerste verslag leg ik vast welke vaardigheden
de leraar nodig heeft om zijn doel te bereiken, wat hij al kan evenals de punten die nog
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extra aandacht nodig hebben. 
De volgende verslagen geven de stand
van zaken op dat moment weer na het
zien en bespreken van de gemaakte
opnamen en de aandachtspunten waar-
aan de leerkracht tot de volgende sessie
moet werken.' 
Aan het eind van het traject vindt een
afrondend gesprek plaats van Kan, de

hulpvrager en de directie. 'Dat is een
voortgangsgesprek waarin ik van de hulp-
vrager een schriftelijk overzicht krijg over
wat er is gedaan, besproken, verbeterd
en vastgelegd voor de toekomst', legt
Jager de betrokkenheid van de directie
uit. 'Helemaal tot slot vindt er ook een
evaluatie plaats over het functioneren van
Miep in de betreffende sessieperiodes. De
leerkracht kan aangeven hoe hij het tra-
ject en de plaats van Miep daarin heeft
ervaren. Een formulier waarop dit is weer-
gegeven, wordt in het dossier opgeno-
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School Video InteractieBegeleiding
(SVIB)
- Korte video-opnames, feedback

voor leraar op zijn handelen
- Intakegesprek, helder krijgen

van hulpvraag van de leerkracht
- SVIB'er analyseert opname en

bereidt feedback voor; eerst
competent gedrag en daarna
aandachtspunten

- Terugkijken: beeld stilzetten en
samen microanalyses maken,
doel is handelingsalternatieven

- Vervolg: ontwikkeling van leer-
kracht en kinderen, verandering
zichtbaar maken

- Verslaglegging: SVIB'er 
beschrijft welke competenties
nog moeten worden ontwikkeld
en welke al worden beheerst

- Afronding: gesprek tussen
directielid, SVIB'er en leraar,
directie blijft op de hoogte van
professionalisering van leer-
kracht, traject kan worden ver-
lengd 

- Privacy: opnames worden niet
aan anderen getoond zonder
toestemming van de leerkracht 

'Structurele, echt persoonlijke coaching
zie je nog niet veel'

men. Al het andere verslagwerk ligt bij Miep en is vertrouwelijk en dus niet beschikbaar
voor de directie. Die moet zorgen via voortgangsgesprekken op de hoogte te blijven.
Wel is het zo dat de directie kan ingrijpen als de medewerking van de leerkracht tekort-
schiet of er onenigheid bestaat over de te nemen stappen. Stel er is een procedure
vastgesteld waarmee de kandidaat akkoord is gegaan maar hij is regelmatig niet op de
afgesproken tijd ter plaatse voor de opnames. Als dit een bewust tegenwerken is, kan
de directie bepalen dat de betreffende leerkracht niet begeleidbaar is en dat de hulp-
vraag wordt ingetrokken.'

Dwingen werkt niet
Coaching gaat eigenlijk alleen maar goed als leraren het zelf willen. 'Het wordt lastig als
mensen worden gedwongen', zegt Kan. 'Het komt voor dat er door de directie een hulp-
vraag wordt geformuleerd in plaats van door de leerkracht. Dit bevordert niet bepaald
het zelfvertrouwen. Tot het moment dat ik denk dat het een haalbare kaart is, coach ik
zo iemand. Maar als ik dat idee niet meer heb, geef ik de opdracht terug aan mijn baas.
Het ligt anders bij een collega die disfunctioneert. Dan probeer ik een aantal dingen te
verplegen voordat ik een conclusie trek. Het kan dus voorkomen dat een leerkracht niet
begeleid wil worden en afhaakt; het komt ook voor dat er in de loop van het proces suc-
ces wordt geboekt doordat er ruimte komt. De grootste drempel is vaak dat mensen
geen zicht hebben op hun functioneren. Door de SVIB-begeleiding vanuit competentie
voelen mensen zich veiliger. We hebben één geval gehad waarin iemand noch in de
klas noch naar collega's toe goed functioneerde. Doordat hij leerde in de klas beter te
functioneren, bloeide hij op en verbeterde ook de interactie met collega's. Zijn werkple-
zier was weer terug. Maar uiteindelijk werkt coaching alleen als de hulpvrager er voor
open staat. Ik heb verschillende cursussen gevolgd ‘Omgaan met weerstanden’ en tel-
kens komt er weer uit: gedwongen? Niet aan beginnen! Maar ja, soms moet het wel.
Gelukkig heb ik wel in die cursussen geleerd hoe ik weerstanden moet hanteren waar-
door ik die mensen toch over de streep kan trekken.' 

Deelnemers aan SVIB enthousiast

Als je het terugziet, 
is het onverbiddelijk

'Door de videobeelden krijg je een veel beter inzicht in je hande-
len, veel beter dan tijdens een gesprek waarin naar een obser-
vatie wordt teruggewezen. Op het moment ben je jezelf niet
altijd bewust van hoe je handelt. Maar op video zie je jezelf
handelen en je ziet het effect ervan in de reacties van de leer-
lingen. De opmerkingen en aanwijzingen van de coach zijn veel
duidelijker. Je kunt er echt als een buitenstaander naar kijken;
dat werkt zeer verhelderend.' Suus Godijn is heel positief over
SVIB. 'Ik vond het helemaal geweldig dat ik als LIO-er zo'n
begeleiding met video kreeg. Ook nu nog vind ik het een fijne
manier van begeleiden.' 

Karin Heinsman is het roerend eens met Godijn. 'Het is niet meer mogelijk dingen te
ontkennen. In een gesprek zie je de dingen toch altijd gekleurd. Soms heb je zaken

niet onthouden of je wilt het liever niet onthouden. Maar het kan ook zijn dat je vindt dat
er een excuus is. Als je het terugziet, is het onverbiddelijk. Je ziet zelfs wat er achter je
rug gebeurt. Je ziet ook hoe je jezelf soms voor je gevoel moet forceren om iets van de
kinderen gedaan te krijgen. Je ziet hoe en waarom het werkt; zonder de opnames zou
je daar anders mee omgaan. Het is goed dat ik bepaalde dingen heb teruggezien,
anders zou ik het nog steeds op dezelfde foute manier doen. Het voordeel is dat je
objectiever naar de situatie en jezelf kunt kijken. Het is goed herkenbaar wat wel en wat
niet goed gaat en waarom wel of niet. Miep let vooral op wat je goed doet en laat je dat
terugzien.'



Leren opletten
Godijn vindt het vooral goed dat Kan vaak twee momenten naast
elkaar laat zien waarbij iets de ene keer wel lukt en de andere
keer niet. 'Dan mag je zelf gaan bedenken waarom dat zo ging.
Ze stelt je vragen en ze geeft kijkrichtingen, maar ze zegt niet
voor. Daardoor leer je beter op te letten, ook op momenten dat
zij er niet is. Je gaat er veel meer zelf mee aan de slag dan wan-
neer iemand je vertelt hoe je het moet doen.' 
Marije Vermere geeft daar een voorbeeld van. 'Ik had de neiging
om hier en daar nog even van alles en nog wat te doen terwijl de
kinderen op mij zaten te wachten en stil moesten blijven zitten.
Dat werkte dus niet. Miep laat je naar de opname kijken en

vraagt wat je daar
ziet. Wat doe jij?
Wat doen de kin-
deren? Wat
gebeurt er? 
Zo analyseer je de
situatie en je krijgt
daardoor het

inzicht dat het niet altijd logisch is wat je doet en vooral hoe het
anders kan. 
Maar dan ben je er nog niet, want het is mogelijk dat je het de
volgende keer anders doet en na de opname moet erkennen dat
de nieuwe aanpak ook niet werkt. 
Natuurlijk stuurt Miep; ze doet dat op zo'n manier dat je het op
dat moment zelf niet door hebt. Ze zegt voortdurend: Wat doe je

het toch goed. Als je met een oplossing komt waaraan zij twijfelt,
vraagt ze of je echt denkt dat je resultaten verwacht van die
oplossing. Meestal vraagt ze door tot je met iets anders komt. Ze
stuurt, maar ze laat het je zelf doen.'
Alle drie zijn ze enthousiast over SVIB en ze kunnen zich niet
voorstellen dat collega's bedenkingen hebben. 'Ze vinden het
misschien eng om zichzelf op video te zien en met zichzelf
geconfronteerd te worden', oppert Vermere. 'Maar ik vind dat
iedereen het zou moeten doen. Minstens één keer per jaar een
filmpje laten maken. Dat zeg ik ook op de PABO.'
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SVIB-TRAJECT

De deelnemers aan het gesprek

Suus Godijn werkt drie dagen in de
week als leraar op De Watertuin. Ze
heeft de PABO gedaan. In het derde
jaar liep ze een heel jaar stage op De
Watertuin en in het vierde jaar was ze
LIO. In haar LIO-periode heeft ze een
onafgemaakte SVIB-begeleiding gehad
en nu wordt ze als beginnend leraar
weer begeleid met video-interactie. 
Karin Heinsman is zij-instromer.
Inmiddels heeft ze haar diploma. Als
zij-instromer heeft ze twee jaar bege-
leiding gehad en nu weer als begin-
nend leraar. 
Marije Vermere is PABO-student. Ze
heeft twaalf jaar ervaring als onder-
wijsassistent en vond dat ze genoeg
had gezien om voor de klas te kunnen
staan. Inmiddels staat ze voor de klas.
Direct vanaf het begin in 2002 heeft
Vermere SVIB-begeleiding.

'Zo analyseer je de situatie 
en je krijgt daardoor het inzicht 

dat het niet altijd logisch is wat je doet 
en vooral hoe het anders kan'

Tot aan je pensioen
SVIB is niet alleen een mooie begelei-
dingsvorm voor beginnende leraren.
Volgens Heinsman kun je het doen tot je
met pensioen gaat. 'Ik vond het jammer
dat het stopte want Miep had nog wel
twintig keer langs mogen komen; er zijn
altijd wel punten die voor verbetering vat-
baar zijn.' Godijn is het daar mee eens. 'Ik
zit nu voor het eerst met een MLK-groep;
van te voren heb ik altijd LOM gedaan.
Dat zijn flinke omschakelingen waarbij je
tegen specifieke problemen aanloopt. En
op sommige problemen loop je vast. Het
kan zijn dat je vier of vijf jaar op dezelfde
manier hebt gewerkt, maar dat wil nog
niet zeggen dat het de goede manier is.
SVIB kan je helpen met zo'n omschake-
ling.'
'Zonder begeleiding had ik het nooit gered
op deze school', zegt Heinsman. 'Toen ik
hier pas werkte, kreeg ik een heel heftige
groep die al drie leerkrachten had gehad.
Toen heeft de begeleiding me er echt
doorheen getrokken anders was ik ver-
trokken onder het motto: bekijk het maar
met je zooi! Miep en Ria (de andere



SVIB'er) zijn heel betrokken. Als ze mer-
ken dat je klem zit zeggen ze: ik kom
morgen kijken en dan zullen we dat over-
morgen bespreken. Als ze kunnen, gooien
ze desnoods hun hele programma om
zodat jij weer verder kunt.'

De juiste voorwaarden
Vroeger hoorde je leraren vaak praten
over lastige leerlingen en vervelende klas-
sen. Volgens Vermere verandert SVIB die
attitude. 

'Ik heb geleerd dat het altijd om jezelf
gaat. Het ligt nooit aan de kinderen en als
dat wel zo is, moet jij zorgen dat het
anders gaat. Dus het komt altijd bij de
leraar terecht. Jij moet een situatie creë-
ren dat het kind zich anders gaat gedra-
gen. Je kunt wel tegen een kind zeggen:
ga anders doen, maar het gaat erom de
juiste voorwaarden te scheppen zodat ze

zich anders gaan gedragen. Ik vrees dat
nog steeds in het onderwijs maar ook
daarbuiten veel mensen zijn die zeggen
dat het aan de kinderen ligt.'
SVIB kost voor de kandidaten veel tijd.
Volgens Vermere is er veel tijd mee
gemoeid omdat ze na de opnamen en het
eigenlijke gesprek vaak verder kletst over
hoe andere dingen gaan. 'Maar het is
steeds de moeite waard.' Godijn denkt
daar hetzelfde over. 'Ik vond en vind het
nog steeds geen bezwaar om er op een
vrije dag voor terug te komen. Anders
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moet het even gauw in drie kwartier tussen de lessen door. De
meesten doen het na school, maar ik kies er zelf voor om het op
mijn vrije dag te doen.'

Niet intensief
LIO's en klassenassistenten die de PABO volgen, staan hele
dagen voor de klas. In hoeverre houdt de PABO een vinger aan
de pols? Zijn ze ook op de hoogte van de begeleiding met SVIB?
Vermere zegt dat haar tutor soms wel eens komt kijken maar
haar toch niet echt volgt. Ik volg een duaal traject dat inmiddels
niet meer bestaat. De begeleiding vanuit de PABO is niet zo
intensief.' 'Bij mij kwam niemand kijken', zegt Godijn. 'Ik geloof
dat in het eerste en tweede stagejaar een of twee keer iemand
van de opleiding hier is geweest. In het derde en vierde jaar was
er alleen telefonisch contact. We hadden in het derde en vierde
jaar één supervisor op vier studenten maar die weten ook niet
precies wat je doet. Daarom ben ik natuurlijk met prachtige cij-
fers afgestudeerd omdat ik het leuk wist te brengen. Op de
PABO hebben ze in wezen geen idee wat je aan het doen bent.
Er wordt nauwelijks een verbinding gelegd tussen de theorie op
de PABO en de praktijk op De Watertuin.'

u

'Soms heb je zaken niet goed onthouden
of je wilt ze liever niet onthouden'

SUUS GODIJN HELPT

EEN VAN HAAR 

LEERLINGEN

VERDER MET HAAR

OPDRACHTEN



Integraal personeelsbeleid in ontwikkeling

Het welbevinden van de leraren 
vinden wij belangrijk

'Het valt of staat met de inzet van het personeel.' Bovenschoolse manager Chris Tetteroo vertelt
op welke wijze er op de Don Boscoschool, de Zeestroom en de Savioschool wordt gewerkt aan
integraal personeelsbeleid. 'Bouwcoördinatoren hebben een rol in de zorg aan de leerling, maar
ook in de zorg voor de leraren. De zorg aan de leerling kan alleen goed zijn als de zorg voor de
leraar goed is. De vaardigheden en het welbevinden van de leraar vinden wij daarom erg belang-
rijk.'

'Toen ik hier vier jaar geleden begon,
zijn we gestart met het maken van

een heldere structuur van locatiedirecteu-
ren en bouwcoördinatoren', vervolgt

Tetteroo. 'Bij het invoeren van de nieuwe
structuur zijn afspraken gemaakt over de
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
locatiedirecteuren voeren met al het
onderwijsgevend personeel start-, voort-
gangs- en functioneringsgesprekken.
Daarnaast worden er eens per vijf weken
door de bouwcoördinatoren zogenaamde
BC-gesprekken met de leraren gevoerd.
Voor deze taak is een dag per week vrij-
gemaakt vanuit de reguliere schoolforma-
tie. In de BC-gesprekken wordt aandacht
besteed aan het handelen van de leraren
en de plek die ze innemen in het team.
Nieuwe mensen op onze school krijgen
standaard een maatje toegewezen. Dat
maatje geeft vooral antwoord op allerlei
praktische vragen, zodat iemand snel de
weg in de school leert kennen. De

gesprekken met de locatiedirecteur of de BC-gesprekken kunnen de aanleiding vormen
voor een begeleidingsvraag. Via de locatiedirecteur of de bouwcoördinator kan dan een
coachingstraject of een SVIB-traject worden aangevraagd. Alle bouwcoördinatoren van
de drie scholen hebben een SVIB-opleiding gevolgd. SVIB draait om het benoemen van

positieve elementen in plaats van knel-
punten of beperkingen. Dat past bij de
visie van de school, want ook bij het
onderwijs aan en de zorg voor de kinde-
ren en het contact met de ouders wordt
uitgegaan van positieve elementen.
Iedere nieuwe leraar volgt in het eerste
jaar standaard een coachings- of SVIB-
traject. De bedoeling is dat zittende leer-
krachten in de toekomst elke twee jaar
een coachings- of SVIB-traject volgen.' 

Ondersteuning op de 
werkvloer
Door de samenvoeging van de LOM-
school en MLK-school in de speciale
basisschool ervaart ook de Don
Boscoschool een verzwaring van proble-
matiek bij leerlingen. Tetteroo vertelt dat
de roep om begeleiding op de werkvloer
daardoor steeds groter is geworden. 'Het
organiseren van tijd is belangrijk. Dat kan

onder meer door studenten aan te trekken. De school werkte altijd al met studenten van
de ROC's. Dat is flink uitgebreid: momenteel lopen er negen SPW-studenten en één
studente kunstzinnige therapie rond op school. In tegenstelling tot voorheen worden stu-
denten nu beter geselecteerd. Studenten moeten komen vertellen waarom ze hier stage
willen lopen. Wij spreken uit wat we van de studenten verwachten. In eerste instantie
hadden we alleen studenten in de onderbouw. Collega's – en dus ook de kinderen –
hadden veel steun aan de studenten en konden daardoor een kwalitatieve slag maken.
Ze geven aan minder werkdruk te ervaren omdat er door de aanwezigheid van de stagi-
aires meer handen in de klas zijn. Toen zijn ook de andere bouwen begonnen met stagi-
aires.' 
Annemieke Sabel is de coach van de Don Boscoschool. Ze is naast de coaching van
nieuw en zittend personeel verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten. Zij
heeft in totaal twee dagen in de week voor deze taak. Haar werkzaamheden worden tot
nu toe deels uit projectgelden bekostigd. In de toekomst zal dit door de opleidingsinsti-
tuten waar de stagiaires hun opleiding volgen, betaald moeten worden. 

Wisselwerking theorie en praktijk
De Don Boscoschool heeft de banden met Hogeschool InHolland aangehaald. Don
Bosco is sinds kort opleidingsschool van InHolland. Samen met InHolland worden de
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mogelijkheden bekeken om PABO-stu-
denten binnen de school op te leiden.
Door de studenten in de toekomst aan de
school te binden hoopt Tetteroo op de
lange termijn een kweekvijver van nieuw
personeel voor het speciaal basisonder-
wijs te creëren. De vormgeving daarvan
bevindt zich nog in de ontwikkelfase. 'We
zijn hierover in gesprek met PABO
InHolland', zegt Tetteroo. 'Het principe van

een opleidingsschool is dat er een wissel-
werking bestaat tussen de PABO en oplei-
dingsschool: de school moet goed zijn in
het coachen van de leraar op de werkplek
en het geven van snelle feedback; de
PABO biedt de theorie. Het idee is dat de
theorie ook bij de mentor van de student
wordt neergelegd. Die speelt daar dan
vervolgens op in. Zo weet de mentor waar
studenten inhoudelijk mee bezig zijn.
Doordat de school de begeleiding van de
PABO overneemt, wordt ook de expertise
van het zittende personeel vergroot. Niet
alleen de studenten, maar ook hun men-
toren krijgen de theorie uit het curriculum
van de PABO immers voorgelegd. We zijn
dat nu allemaal aan het uitzoeken en aan
het uitwerken.' 

Open communicatie
Tetteroo vindt dat communicatie het sleu-
telbegrip is om Opleiden in de School tot
een succes te maken. 'Alles in het onder-
wijs staat of valt met de inzet van het per-
soneel. Je moet oppassen dat je collega's
niet overvraagt. Daarom is een open com-
municatie en samenhang binnen het

schoolbeleid van groot belang. Om de
collega's inzicht te verschaffen in het
schoolbeleid, presenteren wij als directie
twee keer per jaar het jaarplan. Opleiden
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Don Boscoschool, Lisse
De Don Boscoschool, vallend onder de
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg te
Voorhout, heeft als school voor speciaal
basisonderwijs een streekfunctie. De drie
SBO-scholen binnen de bestuurssector
Duin- en Bollenstreek worden aange-
stuurd door een managementteam dat
bestaat uit een bovenschools manager en
drie locatiedirecteuren. De locatiedirecteu-
ren hebben elk één van de drie scholen
onder hun hoede. Het onderwijsteam van
de Don Boscoschool bestaat uit zeventien
groepsleerkrachten en twee vakleerkrach-
ten (gymnastiek en handenarbeid). De
meeste leerkrachten werken fulltime en
enkelen op parttimebasis. Voor de extra
zorg aan leerlingen beschikt de school
over drie logopedistes, een orthopedago-
ge, een remedial teacher en twee school-
maatschappelijk werkers. De Don
Boscoschool participeert in het
Samenwerkingsverband Weer Samen
Naar School Duin- en Bollenstreek. 

FLORENS TEITINK (RECHTS) 

BEKIJKT SAMEN MET 

LEERKRACHT IRMA HOOGERVORST 

DE GEMAAKTE OPNAMEN

'Een open communicatie en samenhang
binnen het schoolbeleid 

zijn van groot belang'

Integraal personeelsbeleid
De Don Boscoschool werkt inten-
sief samen op het gebied van per-
soneelsbeleid met de twee andere
SBO-vestigingen binnen de
bestuurssector Duin- en
Bollenstreek: de Zeestroom te
Noordwijkerhout en de Savio te
Hillegom. Sinds een directiewisse-
ling en de aanstelling van bouw-
coördinatoren vier jaar geleden is
er hard gewerkt aan het opzetten
van een interne begeleidingsstruc-
tuur van coaching: School Video
Interactie Begeleiding (SVIB) en
het werken met maatjes. Samen
met Hogeschool InHolland wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van
een traject speciale leerlingbegelei-
ding. De drie scholen zijn sinds
korte tijd opleidingsschool van
Hogeschool InHolland. De subsidie
van het project 'Opleiden in de
School SBO' is door de drie scho-
len gezamenlijk ingezet. Drie per-
soneelsleden van de scholen heb-
ben een opleiding tot coach
gevolgd zodat in de toekomst op
elke school een coach werkzaam
is. Sinds het begin van dit school-
jaar is het teamlid van de Don
Bosco die de opleiding tot coach
heeft gedaan, voor twee dagen in
de week vrijgeroosterd om colle-
ga's te coachen. Een volgende stap
is dat zij PABO-stagiaires en hun
mentoren op de Don Bosco, de
Savio en de Zeestroom gaat coa-
chen en begeleiden bij hun stage
op de scholen. Om zich te oriënte-
ren op de praktijk van coaching en
om ervaring op te doen begeleidt
zij momenteel tien PABO-studen-
ten van InHolland die stage lopen
op scholen voor speciaal onderwijs
die onder de Aloysius Stichting
vallen. 
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Coaching nog in de ontwikkelingsfase

Leerkrachten, stagiaires 
en mentoren vinden een coach 
als vangnet prettig

De Don Boscoschool heeft een coach in de persoon van Annemieke Sabel. Ze coacht de leraren
die daarvoor in aanmerking komen. Dat kunnen beginnende leraren zijn of langdurige invallers en
leraren waarbij de directie een coachingstraject heeft geïnitieerd. Ook begeleidt ze de in totaal
twaalf stagiaires die stage lopen op de Don Boscoschool en de SBO-school in Noordwijkerhout
en hun mentoren.
In het kader van het ontwikkeltraject van de drie SBO-scholen binnen de Aloysius Stichting en
Hogeschool InHolland begeleidt ze bovendien acht PABO-stagiaires die stage lopen in het speci-
aal onderwijs in de regio. Ze hoopt op deze manier voldoende ervaring op te doen om in de toe-
komst ook de coaching te verzorgen die bij een opleidingsschool komt kijken.

'Ik sluit aan bij de hulpvraag en start
het traject', vertelt Sabel. 'Een hulp-

vraag van een leerkracht kan verschillend
van aard zijn. Zo kan een hulpvraag
gericht zijn op algemene reflectie op het
eigen handelen of kan een recent voorval
de aanleiding zijn voor coaching. Het is
de bedoeling dat de leerkracht zelf de ont-
wikkelpunten en onderwerpen van de
coaching aandraagt. Zo'n coachingstraject
is altijd op maat, want de hulpvraag van
de leerkracht is het vertrekpunt. Het is
ook de leraar die aan moet geven wan-
neer het genoeg is.' 
Annemieke Sabel vertelt dat zij de directie
op de hoogte houdt van de voortgang van
het coachingstraject, maar dat de inhoud
vertrouwelijk blijft. 'Ik maak van elke bij-
eenkomst een verslag. Degene die wordt
gecoacht, moet zelf de inhoudelijke terug-
koppeling verzorgen naar het manage-

ment, dat wil zeggen de locatiedirecteur. Dat doe ik niet, omdat vertrouwen cruciaal is
bij coaching. De gecoachte moet het management zelf op de hoogte houden van het
traject en een afspraak maken voor een evaluatiegesprek. Daarin vertelt hij over de
inhoud van de coaching. Soms is afstemming met het management noodzakelijk en we
bekijken dan wat het beste is voor de leraar. Op dit moment zijn we bezig hier criteria
voor te ontwikkelen.' 

De bovenschools coach
- Werkt actief aan professionalisering en kwaliteitsverbetering in de school
- Probeert problemen te voorkomen door preventieve begeleiding
- Werkt actief aan het voorkomen van uitval
- Begeleidt en ondersteunt zittende en beginnende leraren in hun leer- en

ontwikkelingsproces. Beginnende leraren worden in het eerste jaar
wekelijks gecoacht, later één keer per drie of vier weken; in hun tweede
jaar één keer in de twee maanden en later naar behoefte

- Begeleidt en ondersteunt studenten tijdens hun stage in hun leer- en 
ontwikkelingsproces

- Maakt deel uit van de intervisiegroep 'coaching', die bestaat uit alle coaches
die de opleiding hebben afgerond

in de School staat niet los van het reilen
en zeilen binnen de school. Ook in de
begeleidingsstructuur is communicatie
een sleutelbegrip. De coaches en de
bouwcoördinatoren moeten over goede
communicatieve vaardigheden beschik-
ken. Het is belangrijk hun aanwezigheid in
te bedden in de totale structuur van de
school. De studenten zijn onderdeel van
de organisatie geworden. Er zijn geen
eilandjes meer. Alle ontwikkelingen moe-
ten in samenhang worden bekeken en uit-
gelegd. Signalen van leerkrachten in de
vorm van 'wat hebben wij er aan' zijn
dodelijk. Dan gaat het erom de samen-
hang te tonen: je moet duidelijk uitleggen

wat het belang is van studenten binnen de school en wat het de school oplevert. Als je
dat kunt laten zien, gaan mensen mee.'

Meerwaarde
Tetteroo vindt dat Opleiden in de School ook een positieve invloed heeft op de reputatie
van het speciaal basisonderwijs. 'Dat er meer studenten stage komen lopen, heeft ook
een positieve uitstraling naar buiten. Veel studenten hebben een negatief beeld over het
speciaal basisonderwijs en zijn leerlingen. Door studenten de mogelijkheid te beiden bij
ons op school stage te lopen kunnen we dat doorbreken. Je moet je school openzetten,
toegankelijk maken en laten zien dat je iets te betekenen hebt.' Tetteroo verwijst hierbij
naar de toekomst van het speciaal basisonderwijs. 'Inhoudelijk bieden de ideeën van de
minister over de herijking veel mogelijkheden. Het speciaal onderwijs en het speciaal
basisonderwijs zullen niet stoppen te bestaan, maar kinderen die zorg nodig hebben
kunnen deze ook in de toekomst krijgen. Maar door de herijkingdiscussie laait de geld-
discussie weer op en is de kwaliteitsvergroting nog belangrijker dan ooit om de meer-
waarde van het speciaal basisonderwijs aan te tonen.' 
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Stagiaires worden gezien als volwaardige collega's

Het is fijn met iemand 
te kunnen praten en feedback 
te krijgen

'Door mijn keus voor het speciaal basisonderwijs ben ik breder georiënteerd. Je hebt meer baga-
ge, vooral op het gebied van klassenmanagement. Ik weet nog niet of ik verder wil in het speci-
aal basisonderwijs, maar de extra bagage komt ook goed van pas in het regulier basisonderwijs.
Op basisscholen zitten genoeg kinderen die extra aandacht nodig hebben.' Elsemieke van der
Kolk loopt stage op de Zeestroom in Noordwijkerhout. Ze zit in het derde jaar van de PABO
InHolland en wordt begeleid door bovenschools coach Annemieke Sabel.

Recentelijk heeft Sabel het eerste coach-
ingstraject met een zittende leerkracht
met succes afgerond. Momenteel lopen er
in totaal nog vier coachingstrajecten met
langdurige invallers. Beginnende leer-
krachten coacht ze vooral door middel
van concrete tips. 

Aanhalen van contacten
'Het eerste half jaar lag de nadruk van
mijn werkzaamheden vooral op de bege-
leiding van stagiaires', gaat Sabel verder.
'Het ging daarbij vooral om de competen-
ties die nodig zijn voor het speciaal basis-
onderwijs en de vakinhouden.' Als boven-
schoolse coach begeleidt Sabel tien stu-
denten van zeven verschillende oplei-
dingsinstituten. Eén stagiaire studeert aan
de Hogeschool voor Kunstzinnige
Vorming en de andere negen stagiaires
volgen de studie Sociaal Pedagogisch
Werk bij het ROC Leiden en het NOVA-
college Leiden. Op de Zeestroom bege-
leidt Sabel ook nog twee PABO-studen-
ten. 'Als coach probeer ik de samenwer-
king tussen de stagiaire en de mentor zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook
ondersteun ik de mentoren met het bege-
leiden van de opdrachten die de stagiai-
res moeten uitvoeren. Verder ben ik het
aanspreekpunt voor de contacten met het
opleidingsinstituut. Op dit moment zijn
mijn uren op en heb ik dus geen tijd meer
om stagiaires van de Savio te begelei-
den.' 
Op de Don Boscoschool zijn momenteel
geen PABO-stagiaires. 'Lange tijd hadden
collega's de voorkeur voor SPW-studen-
ten (sociaal pedagogisch werk), omdat ze
van mening waren dat deze breder inzet-

baar zijn dan PABO-studenten', legt
bovenschools manager Chris Tetteroo uit.
'Een SPW'er zou namelijk ook wel eens
een paar kopjes af kunnen wassen of met
een kind naar het toilet kunnen lopen als
dat nodig is. De contacten met de PABO
zijn mede daardoor in de loop van de
jaren verwaterd. Inmiddels zijn de contac-
ten met InHolland aangehaald en staan
collega's positief tegenover de inzet van
PABO-studenten. Samen met InHolland
worden de mogelijkheden bekeken om
PABO-studenten op te leiden in de
school. Er wordt nog gewerkt aan con-
tracten met ROC's zodat ook coaching
van SPW-studenten mogelijk wordt.' 

Zoeken 
'Ik begeleid ook de mentoren van de sta-
giaires', vertelt Annemieke Sabel. 'Zij vor-
men een schakel tussen de scholen en de
opleiding. Ik bundel de kennis en erva-
ring, probeer die af te stemmen en functi-
oneer als vangnet voor stagiaires en men-
toren.' Over het eerste jaar is Sabel te
spreken. 'De eerste balans is positief.
Stagiaires en mentoren vinden het prettig
een vangnet te hebben in de vorm van
een coach. De stagiaires voelen zich seri-
eus genomen en worden als volwaardige
collega's beschouwd. Maar het mes snijdt
aan twee kanten want de mentoren van
de studenten krijgen nieuwe input en de

andere collega's ervaren minder werkdruk
doordat er extra handen in de klas zijn.'
Wat betreft de organisatie kan volgens
Sabel nog het één en ander verbeteren.
'Voor mij is het allemaal nog tamelijk
nieuw en de coaching moet zich nog
beter ontwikkelen. Het verloopt nog niet
zo gestructureerd. Ik wil dat beter plannen
en ben nog zoekende naar de juiste vorm.
Zo doe ik bijvoorbeeld op donderdag en
vrijdag ADV-vervanging, maar ik moet op
die dagen ook PABO-studenten begelei-
den. Dat gaat dus niet. Ook tijd is een
groot probleem. Ik heb twee dagen in de
week beschikbaar om te coachen. Per
student van InHolland heb ik vier uur per
jaar. Dat is erg weinig. Deze tijd gaat bijna
helemaal op aan reistijd, het plannen van
de afspraken, het onderhouden van mail-
contacten en het maken en lezen van ver-
slagen.' 

Lange stage
In het kader van het ontwikkelproject dat
de drie scholen samen met InHolland
hebben opgezet, begeleidt Sabel tien
PABO-studenten in een aantal scholen
voor speciaal onderwijs van de Aloysius
Stichting. Door deze stagebegeleiding
hoopt ze voldoende ervaring op te doen
om de stages van toekomstige PABO-stu-
denten van InHolland op de Don
Boscoschool, de Savio en de Zeestroom
te begeleiden als deze scholen als oplei-
dingsscholen starten. Met InHolland is
afgesproken dat er in de toekomst maxi-
maal zestien InHolland-studenten een
lange stage kunnen lopen op één van de
vier opleidingsscholen binnen de Aloysius
Stichting. 

'Mentoren 
vormen een soort tussenschakel 

tussen de scholen en de opleiding'



Elsemieke van der Kolk legt uit hoe ze op de Zeestroom is
terechtgekomen. 'In het derde jaar van de opleiding moet je

wederom stage lopen. We kregen een briefje waarop we moes-
ten aankruisen of we dat wilden doen op een basisschool of een
speciale basisschool. Op de PABO is weinig aandacht voor het
speciaal (basis)onderwijs. Je weet dus eigenlijk helemaal niet
waar je voor kiest. Ik wilde graag stagelopen in het speciaal
basisonderwijs vanwege de omgang met onderwijsmoeilijkheden. 
Het stagebureau zoekt een plaats voor je en toen kwam ik
terecht op de Zeestroom in Noordwijkerhout. Mijn eerste klas
was de groep schoolverlaters. Daarna kreeg ik groep 3-4. Ik
vroeg me echt af wat ik daar deed. En gelukkig kun je dan terug-
vallen op een coach. Daar heb ik in de tijd veel aan gehad.'

Eigen aanpak ontwikkelen
Van der Kolk vervolgt. 'Ik had een mentor die het heel anders
aanpakte dan dat ik het op de PABO heb geleerd. Als iemand er
volledig van overtuigd is dat hij het op de juiste manier doet, kun
je daar weinig mee: Ik vroeg me af: Wat is
nu de goede manier? Ik heb dat bespro-
ken met de coach. Annemieke gaf aan dat
ik de bruikbare elementen van de aanpak
van mijn mentor eruit moest halen en de
rest gewoon moest bewaren voor een
situatie waarin ik het wellicht zou kunnen
gebruiken.' 
Ook Irma Hoogevorst volgde een coach-
ingstraject bij Annemieke Sabel. Ze werkt
vijf jaar op de Don Bosco als leerkracht.
De eerste anderhalf jaar was ze stagiaire
en LIO. Ze heeft de opleiding Speciaal
Onderwijs gevolgd. Sinds vier jaar heeft
ze haar eigen groep. Behalve een coach-
ingstraject heeft ze twee SVIB-trajecten
doorlopen. Hoogevorst begrijpt het pro-
bleem van Van der Kolk. 'Je leert op de
PABO over omgaan met verschillen en
omgaan met verschillende onderwijsbe-
hoeften, maar je merkt dat scholen in de
praktijk nog niet altijd zover zijn. Mede
daarom is het goed een opleiding SO te
volgen als je in het
SBO wilt werken.'
Voor Annemieke
Sabel is het
belangrijk dat stu-
denten leren een
eigen aanpak te
ontwikkelen. 'Mijn rol beperkt zich verder tot het monitoren van
de voortgang. Ik heb een observatie gedaan in de groep. Ik heb
gesprekken met de studenten en de mentor en probeer de
samenwerking tussen de stagiaire en de mentor te bevorderen.'

Nooit uitgeleerd
Hoogevorst is door Annemieke gevraagd een coachingstraject te
beginnen in verband met haar opleiding tot coach. Ze legt uit hoe
een traject globaal verloopt. 'Tijdens ons eerste gesprek hebben
we knelpunten besproken. Ik leg de lat vaak nogal hoog. We
hebben een aantal verbeterpunten vastgesteld. In de loop van de
tijd komen er steeds andere dingen bij. Het is gewoon fijn om
met iemand te kunnen praten en feedback te krijgen. Tijdens de
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PABO en mijn opleiding Speciaal Onderwijs kreeg ik veel bege-
leiding, maar daarna moet je het zelf maar zien te rooien. Naar
een bouwcoördinator ga je niet zo snel met je onzekerheden of
kleine vragen. Daar ga je eerder met inhoudelijke vragen naar-
toe. Het is duidelijk dat je nooit bent uitgeleerd. De coach zorgt
ervoor dat je blijft nadenken over alles wat je in de groep doet. 

Ik denk dat we
vorig jaar ongeveer
zes á zeven
gesprekken van
minimaal een uur
hebben gehad. Dit
schooljaar hebben
er pas twee
gesprekken plaats-

gevonden. Vorig jaar was mijn behoefte aan coaching dus groter.
Ik had toen een moeilijke groep en nu heb ik een nieuwe groep
waarin het allemaal erg lekker loopt. Mede daardoor heb ik min-

der behoefte aan coaching.'
Behalve coaching heeft Hoogevorst twee SVIB-trajecten doorlo-
pen. 'Deze trajecten waren ook in het kader van de opleiding van
een collega. Deze collega was mijn mentor tijdens mijn stage.
Het ene SVIB-traject vond vorig jaar plaats en het andere dit
jaar. In beide gevallen ging mijn hulpvraag over een leerling
waarmee ik problemen had.' 

Volop in beweging
Van der Kolk is zeer positief over de Zeestroom. 'De Zeestroom
heeft een heel open sfeer. Je leert iedereen snel kennen. Op
andere stagescholen besteden de leerkrachten over het alge-
meen weinig aandacht aan je omdat je stagiaire bent. Toen ik op
deze school kwam, zei mijn mentor: Ik beschouw je niet als sta-
giaire, maar als collega. We gaan deze klas samen draaien. Je
bent een onderdeel van het team en wordt als gelijkwaardig
behandeld.' 'Het klopt', zegt Annemieke Sabel, 'dat stagiaires als
volwaardige collega's worden beschouwd.'
Hoogevorst is ook te spreken over de sfeer op de Don Bosco. 
'Er is in de loop van de tijd veel veranderd op de Don Bosco.

'Ik dacht:
'Wat doe ik hier?' 

En gelukkig kon ik toen 
terugvallen op een coach; 

daar heb ik veel aan gehad'

'Ik vind het belangrijk 
dat studenten leren 

een eigen werkwijze te ontwikkelen'

(BOVENSCHOOLS) COACH ANNEMIEKE SABEL (LINKS) 

TIJDENS EEN BEGELEIDINGSGESPREK MET STAGIAIRE ELSEMIEK KOLK
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Interactie, klassenmanagement en didactiek staan centraal

SVIB gaat met leraren 
de diepte in

'SVIB is duidelijk iets anders dan coaching.' Dat vindt Florens
Teitink, locatiedirecteur op De Zeestroom in Noordwijkerhout.
Samen met Monique Picavé, Willy van der Veldt en Annemieke
Sabel is hij bijeengekomen om de gang van zaken over SVIB te
bespreken. Picavé is locatiedirecteur op de Don Boscoschool
en Van der Veldt is er IB'er en RT'er. 'Bij SVIB staat de interac-
tie, de didactiek en het klassenmanagement centraal', gaat
Teitink verder. 'SVIB richt zich primair op het handelen van leer-
krachten. Coaching is meer gericht op dieperliggende interper-
soonlijke aspecten als normen, waarden en aannames.' 

Op de Don Boscoschool wordt al ongeveer vijf jaar gewerkt met SVIB. Vorig jaar
hebben er twee SVIB-trajecten plaatsgevonden voor zij-instromers. Deze zijn

inmiddels afgerond. Dit schooljaar loopt er één traject. 'Bij ongeveer negentig procent
van de SVIB-trajecten is de aanleiding dat een leerkracht een probleem heeft met een
leerling', merkt Willy van der Veldt op. 'Met SVIB keer je de rollen om en kijk je op welke
manier de leerkracht zijn handelen kan aanpassen. De onderwijsbehoeften van de leer-
ling zijn dus bepalend voor de begeleidingsbehoefte van de leerkracht. Door middel van
beeldmateriaal kun je het handelen bespreekbaar en weerstanden zichtbaar maken.
Leerkrachten zien soms beelden en zeggen dan: Inderdaad, je hebt gelijk.' Ook op de
Zeestroom bestaat al een aantal jaar ervaring met SVIB. In de afgelopen vier jaar heeft
inmiddels ongeveer de helft van de leerkrachten (acht à tien leerkrachten) een SVIB-tra-
ject gevolgd. De Zeestroom heeft twee mensen die een SVIB-cursus hebben gevolgd,
dus in totaal heeft elke SVIB'er ongeveer vier à vijf trajecten afgerond.

Positieve elementen
Van nieuwe leerkrachten wordt verwacht dat zij meteen een coachings- of SVIB-traject
volgen als ze op school beginnen. Zittende leerkrachten worden geacht eens per twee
jaar in te stappen in een coachings- of SVIB-traject. Begeleidingstrajecten komen vaak
voort uit de BC-gesprekken of de voortgangs- en functioneringsgesprekken. Via de
bouwcoördinator of de locatiedirecteur wordt een begeleidingstraject aangevraagd.
Volgens Van der Veldt heeft het geen zin een SVIB-traject in te gaan met een leerkracht

Toen ik hier kwam, werkten er bijna geen
stagiaires. Ook de manier waarop er les-
gegeven werd, was heel anders. De vori-
ge locatieleider drukte haar stempel op de
manier van lesgegeven. Nu zijn er bouw-
coördinatoren en sinds dit jaar is er een
coach. De school is volop in beweging en
het is leuk om daar een onderdeel van te
zijn.' 

Eigen tijd
Irma Hoogevorst heeft veel gehad aan het
coachingstraject en de SVIB-begeleiding.
'Het was prettig om met iemand over je
werk te praten. Juist omdat de collega's
die de begeleidingtrajecten uitvoeren,
voor mij vertrouwde personen zijn, is het
heel plezierig. 
Een nadeel is dat er veel vrije tijd in gaat
zitten. De besprekingen vinden allemaal
plaats na schooltijd. Ook als je cursussen
of iets dergelijks wilt volgen, moet je dat
in je eigen tijd doen. Eigenlijk is dit raar
omdat begeleiding bij je werk en scholing
toch een onderdeel zijn van het werk.’

SVIB HOUDT

EEN SPIEGEL VOOR

'De school is volop in beweging 
en het is leuk 

daar onderdeel van te zijn'
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De deelnemers aan het gesprek

Monique Picavé is sinds september
2005 werkzaam als locatiedirecteur
van de Don Boscoschool. Daarvoor
werkte ze als directeur op de
Zeestroom te Noordwijkerhout.
Willy van der Veldt  wordt bijgestaan
door de bouwcoördinatoren. Ze is ver-
antwoordelijk voor de ondersteuning
op groepsniveau en voor de ondersteu-
ning van de leerlingen die vanuit de
leerlingbesprekingen worden aange-
dragen omdat ze extra ondersteuning
nodig hebben. Daarnaast voert ze
SVIB-trajecten uit op de Don
Boscoschool.
Florens Teitink is sinds september
2005 werkzaam als locatiedirecteur
van de Zeestroom. Hij is intern bege-
leider van drie groepen en voert SVIB-
trajecten op de Zeestroom uit. Hij
heeft een aantal jaar geleden een
opleiding tot coach gedaan.
Annemieke Sabel is bovenschools
coach.

die weerstand heeft. 'Een leerkracht moet
het zelf doen, dus als een leerkracht er
niet voor open staat, is het effect minder.
Je merkt wel dat SVIB een olievlekwer-
king heeft. Leerkrachten zien dat er bij
anderen wordt gefilmd en horen goede
verhalen.' 

Vertrouwelijk
Een SVIB-traject bestaat uit minimaal drie opnames van maximaal twintig minuten. Per
opname wordt een voorgesprek gehouden, het beeldmateriaal geanalyseerd en daarna
besproken met de leerkracht. Het analyseren van het beeldmateriaal is het meeste
werk. 
Florens Teitink vertelt dat hij soms nog een of twee vervolgafspraken maakt na een half
jaar. 'Het samenwerkingsverband rekent per traject twintig uur. Daar red je het over het
algemeen niet mee. Net als bij een coachingstraject staat bij SVIB de hulpvraag van de
leerkracht centraal. De leerkracht benoemt zelf de werkpunten. Het vertrekpunt is suc-

ceservaringen. Door deze te bespreken
komen de werkpunten vaak vanzelf aan
de orde. De SVIB'er begeleidt het proces,
maar de leerkracht moet het zelf doen.'
Monique Picavé wijst erop dat de inhoud
van een SVIB-traject vertrouwelijk is. 'Dat

is bij een coachingstraject ook zo. De SVIB'er is net als de coach geen spion van de
directie. Overigens betekent dat niet dat de directie geen zicht heeft op de voortgang.
De locatiedirecteur heeft wekelijks contact met de bouwcoördinator over de stand van
zaken en opbrengsten. Zo kan deze de vinger aan de pols houden. Een SVIB-traject
kan duidelijk maken dat een leerkracht behoefte heeft aan extra scholing. Er wordt dan
gekeken welke cursus het meest geschikt is. Een ander gevolg van een SVIB kan zijn
dat duidelijk wordt dat de betreffende leerkracht op een andere plek beter op zijn plaats
is. Een outplacement zou dan gestart kunnen worden.' 

Werk uit handen van management
Alle aanwezigen bij het gesprek vinden dat de begeleiding veel oplevert. Volgens
Monique Picavé nemen SVIB en coaching het management veel werk uit handen. 'Zij
kunnen zich daardoor richten op de basale managementvragen. Er is gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor het welbevinden van de kinderen en de collega's. Laatst gaven
twee leerkrachten met een duobaan aan dat ze eigenlijk nooit een moment hadden voor
overdracht. Dat wordt dan serieus genomen. Ik neem de klas even over.' Teitink voegt
daar aan toe dat het prettig is dat je met een SVIB-traject de diepte in kunt gaan. 'Een
leerkracht zal dat gebruiken als hij in de toekomst in een gelijksoortige situatie terecht-
komt.' Wel moet het beleid rondom de begeleiding volgens Picavé in samenhang met
het overige schoolbeleid worden vormgegeven. 'Zo werken we sinds kort bijvoorbeeld
met de Kanjertraining. Dat vraagt heel andere competenties van leerkrachten. Daar
moet je dus scholing en begeleiding aan aanpassen.'

u

'De SVIB'er is net als de coach 
geen spion van de directie'

'SIVB heeft een olievlekwerking.
Leerkrachten zien 

dat er bij anderen wordt gefilmd 
en horen goede verhalen'






