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INNOVO:  
onderwijs op maat
De tijd vliegt .... of dat nu komt in de loop der jaren, of 
dat echt alles sneller gaat, ik weet het niet. Een jaar 
geleden deelde ik mijn eerste indrukken en nu  
opnieuw. Ik ben en blijf onder de indruk van het vele 
en goede werk van onze leerkrachten voor onze  
kinderen, de goede collegiale betrokkenheid en het 
pure enthousiasme voor onderwijs.

Nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt, maar lei
den ook tot zorg. Passend Onderwijs is onze nieuwe 
opdracht en dat betekent een verbreding en inten
sivering van onze ondersteuning en aandacht voor  
kinderen, die meer of iets anders nodig hebben. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, maar Passend 
Onderwijs zal nog heel wat vragen van ons allemaal.

In 2013 heb ik mijn rondje langs alle scholen kunnen 
voltooien. Een bont en boeiend palet aan onderwijs
aanbod heb ik mogen ervaren, veel teams in actie 
gezien en heel veel mensen ontmoet. INNOVO is en 
blijft een diamant met vele schakeringen. Kern is 
steeds de zoektocht naar een passend aanbod bij de 
onderwijsvraag van elk kind, maar ook passend bij 
de leerkracht, het team en het schoolconcept; kort
om: onderwijs op maat.

Gedeeld leiderschap is een belangrijk onderwerp 
geweest in de relatie met onze directeuren. Kennis 
delen = kennis vermenigvuldigen en wie het weet, 
mag het zeggen zijn daarin belangrijke lijnen. Ik 
hoop deze lijnen ook terug te zien in de teams en in 
de klas.

In 2014 gaan wij aan de slag met onze nieuwe strate
gie voor 20152019. Wezenlijk daarin is de bijdrage 
van leerkrachten, ouders en leerlingen. Wij staan 
staan stil bij 100 jaar basisonderwijs in Heerlen en 
gaan aan de slag met de voorbereiding van ons twee
de lustrum in 2015.

Voor INNOVO was 2013 een mooi en goed jaar. Wij 
hebben samen veel gedaan en er is veel bereikt. 
Graag spreek ik daar dank en waardering voor uit. 
Het is nu ook de tijd van bezinning en genieten in  
eigen kring. 

Mede namens Joan van Zomeren wens ik 
eenieder fijne kerstdagen en een goed en 
gezond 2014!

HOT ITEM: 

PASSEND 
ONDERWIJS

In een branche waar 
misschien wel tachtig 
procent van de 
medewerkers vrouw 
is, was Joan van 
Zomeren sinds haar 
aantreden bij het 
College van  
Bestuur in 2009 de 
enige vrouw in  
het bestuur van 
INNOVO. Dat heeft ze 
altijd jammer 
gevonden: “Hoe fijn 
de mannen hier ook 
zijn.” 

Graag zien wij jullie en 
onze oud-medewerkers op 

de INNOVO nieuwjaarsborrel op  
dinsdag 7 januari
vanaf 15.30 uur

      in Auberge de Rousch 
      in Heerlen.

                
           Tot in januari!
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Met de komst van Hélène Leenders op 
de post van onderwijskundige in de 
Raad van Toezicht, krijgt INNOVO er 
een ervaren, bevlogen, deskundige, 
slimme én vrouwelijke sparring
partner bij. Onderwerp van gesprek: 
Passend Onderwijs. 

Joan:	“Wat	verandert	er	voor	het	kind?	
Die	vraag	moeten	we	eigenlijk	stellen.	
We	hebben	al	heel	veel	jaren	het	‘weer	
samen	 naar	 schoolbeleid’	 achter	 de	
rug,	 met	 dezelfde	 uitgangspunten:	

meer	 kinderen	 in	 de	 eigen	 omgeving		
zo	 lang	 mogelijk	 geven	 wat	 ze	 nodig	
hebben.	 Daarmee	 kun	 je	 het	 eigenlijk	
niet	oneens	zijn.	Eén	groot	verschil	met	
‘weer	 samen	 naar	 school’:	 we	 krijgen	
nu	 wél	 de	 kans	 om	 het	 goed	 aan	 te		
pakken.”

Hélène:	 “En	 als	 je	 dat	 goed	 aanpakt,	
dan	heb	 je	ook	een	echt	goede	onder
wijsvernieuwing	 te	 pakken.	 Maar	 we	
moeten	 ook	 eerlijk	 zijn:	 de	 insteek	 is	
nog	 steeds	 dat	 het	 speciaal	 onderwijs	
te	groot	en	te	duur	is.	Ik	vind	het	een	lof
rijk	 streven	 om	 scholen	 in	 kracht	 te	
brengen	om	kinderen	waar	iets	mee	is,	
zoveel	mogelijk	zelf	op	te	vangen.	Maar	
je	moet	parallel	daaraan	precies	zoveel	
moeite	doen	om	die	kinderen	die	echt	
speciale	 zorg	 nodig	 hebben	 ook	 op	 de	
goede	plek	onder	te	brengen.”

Joan:	“Scholen	hoeven	geen	alleskun
ners	 te	zijn,	maar	 je	wil	wel	de	basis
scholen	zo	goed	mogelijk	toerusten	om	
een	 grote	 groep	 kinderen	 te	 kunnen	
bieden	wat	ze	nodig	hebben.	We	stellen	
wel	 een	 ondergrens,	 dit	 moet	 een	
school	 minstens	 kunnen.	 Dat	 hebben	
we	 ook	 zo	 in	 het	 samenwerkingsver
band	Parkstad	afgesproken.”

Hélène:	“De	lat	mag	ook	best	hoog	lig
gen.	 Leerkrachten	 kunnen	 al	 zoveel.	
Nu	worden	ze	gestimuleerd	om	dat	ook	
waar	te	maken.”

Joan:	“Als	school	weet	je	heus	wel	wat	
je	 leerlingenpopulatie	 nodig	 heeft.	
Daar	 is	 je	 huidige	 aanbod	 al	 op	 afge
stemd.	Als	je	school	veel	kinderen	met	
gedragsproblemen	 heeft,	 dan	 lopen	
daar	 meer	 Masters	 Gedrag	 rond	 dan	
gemiddeld.	Dan	 is	er	nu	al	veel	 team

training	gericht	op	gedragsproblemen.	
Heb	 je	 veel	 hoogbegaafden	 op	 school,	
dan	 steek	 je	 daar	 weer	 meer	 tijd	 en	
energie	in.”

Hélène:	 “De	 invoering	 van	 Passend		
Onderwijs	 brengt	 met	 zich	 mee	 dat	 je		
in	het	team	kijkt	welke	competenties	je	
in	huis	hebt,	passend	bij	je	leerlingpo
pulatie.	En	 je	zou	 je	ook	kunnen	voor
stellen	dat	je	dat	meeneemt	in	je	aan
namebeleid;	 dat	 je	 mensen	 zoekt	 die	
een	 klik	 hebben	 met	 een	 specifieke	
groep	kinderen”

Joan:	“Binnen	een	school	zul	je	moeten	
kijken	wie	waar	goed	in	is.	Maar	ook	een	
kleine	 school	 met	 combinatieklassen	
zal	voor	elk	kind	toch	een	doorgaande	
lijn	 moeten	 bieden	 van	 groep	 1	 tot	 en	
met	 8.	 Dus	 enerzijds	 is	 het	 belangrijk	
om	 specialisten	 te	 hebben,	 maar	 het	
gaat	mank	als	de	specialist	alleen	met	
de	 kinderen	 uit	 bijvoorbeeld	 groep		
vier	werkt.”

Hélène:	 “Net	 zo	 belangrijk	 is	 het	 dat	
een	school	de	expertise	in	huis	te	heeft	
om	te	snappen	wanneer	het	niet	meer	
gaat	 en	 wanneer	 ze	 een	 kind	 moeten	
doorverwijzen.	Een	kind	dat	zo’n	andere	
leerroute	 nodig	 heeft	 dat	 hij	 of	 zij	 de	
helft	 van	 de	 tijd	 apart	 van	 de	 klas	 zit,	
wordt	 daar	 niet	 gelukkig	 van.	 In	 het	
speciaal	 onderwijs	 is	 deze	 leerling		
niet	 anders	 dan	 de	 anderen.	 Hoort	 hij		
er	wel	bij.	Dat	is	voor	kinderen	erg	be
langrijk.”

Joan:	 “Elke	 school	 heeft	 zijn	 eigen	
identiteit.	 Leggen	 we	 van	 alle	 basis
scholen	de	 leerlingenpopulaties	en	de	
geboden	 specialiteiten	 naast	 elkaar,	
dan	krijg	je	een	goed	overzicht	van	wat	

De lat 
mag 
best 
hoog 
liggen!

Hélène 
Leenders
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de	 regio	 biedt.	 Binnen	 het	 samen
werkingsverband	 Parkstad	 willen	 we	
een	mooie	geografische	verdeling	kun
nen	 maken:	 voldoende	 aanbod	 voor	
elke	categorie	op	een	redelijke	reisaf
stand.”

Hélène:	“Ik	kan	me	voorstellen	dat	er	
nog	kritischer	gekeken	zal	worden	naar	
de	 indicaties	 voor	 speciaal	 onderwijs.	
Maar	komen	sommige	kinderen	vanuit	
het	 speciaal	 onderwijs	 nu	 ook	 terug	
naar	het	reguliere	basisonderwijs?”

Joan:	 “Er	 zal	 altijd	 een	 groep	 blijven	
waarvan	het	evident	is	dat	ze	naar	het	
speciaal	onderwijs	gaan.	Maar	er	is	ook	
een	groep	waarvan	we	denken	dat	als	
we	 wat	 meer	 moeite	 doen,	 maatwerk	
kunnen	bieden	en	het	flexibeler	kunnen	
maken,	dat	het	moet	lukken	op	de	ba
sisschool.	 Langdurig	 zieke	 kinderen	
bijvoorbeeld.	Die	zijn,	met	de	juiste	aan
passingen,	vaak	best	in	staat	om	regu
lier	onderwijs	te	volgen.	Bij	herindica
ties	zal	men	kijken	of	het	kind	wellicht	
met	 een	 bepaald	 arrangement	 terug	
kan.”

Hélène:	“Als	school	moet	je	je	voorbe
reiden	op	Passend	Onderwijs	door	hel
dere	antwoorden	te	hebben	op	een	aan
tal	vragen.	Hebben	wij	een	goed	beeld	
van	 onze	 leerlingenpopulatie?	 Hebben	
we	 een	 curriculum	 dat	 daarbij	 past?	
Gebruiken	 wij	 de	 goede	 methodes,	 de	
goede	technieken,	zijn	we	onderzoeks
gericht?	Zit	er	perspectief	in	de	inspec
tierapporten?”

Joan:	 “En	eigenlijk	zijn	dat	 vragen	die	
meer	 te	 maken	 hebben	 met	 goed	 en	
helder	beleid	dan	met	Passend	Onder
wijs.	 We	 hebben	 gezegd	 dat	 we	 ver
wachten	 dat	 al	 onze	 scholen	 een		
voldoende	scoren	voor	alle	kernindica
toren	uit	het	inspectieonderzoek.	Dat	is	
nog	niet	de	huidige	praktijk,	maar	daar	
streven	we	wel	naar.”

Hélène:	“Als	je	al	zover	bent,	dan	ben	je	
er	al	bijna.	Dan	heb	je	een	prima	basis,	
ook	voor	de	invoering	van	Passend	On
derwijs.”

Joan:	 “Wij	 begrijpen	 zeker	 dat	 er	 be
hoorlijk	wat	op	de	mensen	af	komt.	Er	
zijn	 leerkrachten	 die	 zich	 echt	 grote	
zorgen	maken.	Die	zeggen:	ik	heb	nu	al	
een	combiklas,	met	behoorlijk	wat	han
delingsplannen.	 Hoe	 moet	 ik	dat	 gaan	
doen	als	dat	nog	meer	wordt?”

Hélène:	“Jullie	zorgen	er	toch	ook	voor	
dat	 leerkrachten	 ondersteund	 worden	
in	 organisatiezaken,	 zoals	 het	 kiezen	
van	lesmethodes	enzovoort?”

Joan:	 “De	 schooldirectie	 is	 daarvoor	
samen	met	het	team	verantwoordelijk.	
Daarnaast	 is	 scholing	 en	 dan	 vooral	
teamscholing	een	heel	belangrijke.	Ook	
organiseren	 we	 zogenaamde	 ‘road
shows’.	Dan	gaan	we	met	de	leerkrach
ten,	de	directies	en	de	IBers	in	gesprek	
over	wat	er	leeft	en	wat	de	verwachtin
gen	zijn.	 Ik	kan	veranderingen	niet	 te
genhouden,	ik	kan	de	administratie	niet	
zo	maar	wegtoveren.	Maar	we	kunnen	
er	wel	samen	over	praten:	waar	maak	
je	je	zorgen	over?	Wat	kunnen	wij	daar
in	betekenen?”

Hélène:	 “Alleen	al	door	met	elkaar	 te	
praten,	 breng	 je	 al	 heel	 wat	 teweeg.	
Daar	 is	 zoveel	 behoefte	 aan	 merk	 ik.	
Leerkrachten	 kunnen	 veel	 van	 elkaar	
leren.	 Van	 de	 directe	 collega’s,	 maar	
ook	van	leerkrachten	van	andere	scho
len.	Ook	van	het	speciaal	onderwijs.”

Joan:	 “Ik	 vind	 het	 heel	 positief	 dat	 de	
mensen	er	zelf	om	vragen.	Ook	voor	mij	
is	het	belangrijk	om	regelmatig	met	de	
mensen	van	de	scholen	te	praten	over	
hoe	 zij	 tegen	 zaken	 aankijken.	 Hoe	 zij	
iets	ervaren.	Daar	leer	ik	ook	veel	van.	
En	 het	 verhoogt	 het	 realiteitsgehalte	
van	 de	 beslissingen	 die	 wij	 hier	 ne
men.”

Hélène:	“Ik	denk	dat	je	als	bestuur	dui
delijk	moet	maken:	wees	maar	dapper,	
we	 ondersteunen	 je	 en	 we	 vangen	 je	
wel	op	als	dat	 tot	problemen	gaat	 lei
den.	 Dapper	 zijn,	 maar	 ook	 geborgd	
zijn.	Zoiets	toch?”

Joan:	“Helemaal	mee	eens.”

Het beeld van de leerkracht die een beetje 
met de kindjes werkt en om half vier naar 
huis gaat, moet hoognodig eens bijgesteld 
worden. Door de meeste mensen in het 
onderwijs wordt gewoon keihard gewerkt.

Joan van Zomeren

Waar staan we nu en waar gaan we naar toe?

INNOVO	neemt	deel	 in	vier	samenwerkingsverbanden	
Passend	Onderwijs.	Alle	 vier	hebben	ze	een	naam	en	
een	 “rugnummer”:	 	 PO	 31.06.	 Heerlen	 e.o.,	 PO	 31.05.
Maastricht	 e.o.,	 PO31.04.	 SittardGeleen	 e.o.	 en		
PO	31.02.	Roermond	e.o.
De	 eerste	 mijlpaal	 in	 de	 voorbereiding	 op	 Passend	
Onder	wijs	is	bereikt:	alle	vier	de	verbanden	zijn	officieel	
opgericht.	 Roermond	 is	 een	 verenigingsverband;	 de		
andere	 drie	 zijn	 stichtingen.	 Alle	 verbanden	 zijn	 bezig	
met	de	inhoudelijke	uitwerking	van	Passend	Onderwijs,	
een	wet	die	per	1	augustus	2014	wordt	ingevoerd.

Schoolondersteuningsprofielen
Scholen	 hebben	 hun	 schoolondersteuningsprofiel	 ge
maakt	en	hebben	kennis	genomen	van	het	niveau	van	
basisondersteuning	zoals	dat	door	het	samenwerkings
verband	 wordt	 geformuleerd.	 Basisondersteuning	 is	
het	niveau	van	ondersteuning	dat	van	elke	school	ver
wacht	gaat	worden.	De	weg	naar	het	vereiste	niveau	van	
basisondersteuning	 vormt	 integraal	 onderdeel	 van	 de	
schoolontwikkeling	 en	 wordt	 door	 iedere	 school	 con
creet	uitgewerkt	en	met	haar	schoolbestuur	besproken.

Ondersteuningsplan
Samenwerkingsverbanden	 werken	 aan	 de	 inrichting	
van	 de	 ondersteuningsplanraad	 en	 het	 opstellen	 van	
een	 conceptondersteuningsplan.	 Het	 ondersteunings
plan	beschrijft	een	dekkend	systeem	om	te	komen	tot	
Passend	 Onderwijs	 voor	 alle	 leerlingen,	 de	 verdeling	
van	 inzet	van	personele	en	financiële	middelen	op	het	
gebied	 van	 ondersteuning	 en	 speciaal	 (basis)	 onder
wijs	 en	 de	 wijze	 waarop	 transparant	 de	 verantwoor
ding,	 de	 communicatie	 en	 het	 intern	 toezicht	 zijn		
ge	regeld.	

Het	conceptondersteuningsplan	wordt	voorgelegd	aan	
de	 ondersteuningsplanraad	 en	 aan	 gemeenten.	 Na	
vaststelling	door	het	verband	dient	het	ondersteunings
plan	per	1	mei	2014	naar	de	 inspectie	 te	worden	ver
stuurd.

Dialoog belangrijk
Om	Passend	Onderwijs	te	laten	slagen	is	het	vooral	van	
belang	 dat	 onze	 leerkrachten	 goed	 worden	 geïnfor
meerd	en	betrokken.	Goed	onderwijs,	en	dat	is	Passend	
Onderwijs,	is	en	blijft	afhankelijk	van	de	man	of	vrouw	
voor	de	groep!	Vakmanschap	betekent	naast	“life	long	
learning”	ook	 leren	met	en	van	elkaar.	En	de	dialoog,	
praten	over	het	vak,	hoe	doe	 jij	dat,	 is	daarbij	een	be
langrijk	 middel.	 Op	 de	 eerste	 plaats	 gebeurt	 dit	 op	
school	 in	teamverband,	 in	de	bouw	of	 in	parallelgroe
pen.	INNOVO	directeuren	delen	informatie	en	ervarin
gen	in	het	INNOVO	Beraad	samen	met	het	bestuur.	De	
interne	begeleiders	voeren	dialoog	in	netwerkverband.	
Afgelopen	maand	hebben	we	zogenaamde	roadshows	
Passend	 Onderwijs	 voor	 de	 leerkrachten	 georgani
seerd.	Elk	samenwerkingsverband	informeert	scholen	
en	leerkrachten	met	een	digitale	nieuwsbrief.	

Vanaf	 6	 december	 a.s.	 ontvangen	 alle	 scholen	 een		
brochure	van	OCW	waar	op	hoofdlijnen	wordt	uitgelegd	
wat	 Passend	 Onderwijs	 inhoudt	 en	 hoe	 het	 wordt		
vormgegeven.	 Staatssecretaris	 Sander	 Dekker	 roept		
scholen	op	om	met	elkaar	 in	gesprek	te	gaan	over	de	
vormgeving	van	Passend	Onderwijs	op	de	eigen	school.		

Welnu, INNOVO is die weg al ingeslagen en INNOVO 
dat zijn wij. “We are on the road”, we zijn onderweg.  
Goede reis gewenst!

Jo	Ortmans,	kwartiermaker	Passend	OnderwijsIN
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Als pedagoog is  
het jouw taak  
om altijd het kind 
voorop te plaatsen.

De Raad van Toezicht (RvT) van 
INNOVO heeft de taak om toezicht te 
houden op de manier waarop het 
College van Bestuur haar werk doet. 
De zeven leden van de RvT hebben elk
een eigen specialisatie en zijn daar
mee ook sparringpartners voor Joan 
van Zomeren en Bert Nelissen. Er 
wordt kennis uitgewisseld, raad ge
vraagd, advies gegeven en de ‘critical 
friends’ gaan graag een inhoudelijke 
discussie aan. 

Onlangs werden drie nieuwe leden 
toegevoegd aan de RvT. In deze uitgave 
van INNIEUWS: dr. Hélène Leenders 
(47), specialisatie: onderwijs.

“Theorie	 en	 praktijk	 verbinden	 en	
aandacht	 voor	 de	 beroepsethiek	 van	
de	 leraar,”	 zo	 vat	 Hélène	 Leenders	
haar	 toegevoegde	 waarde	 voor	
INNOVO	heel	kort	samen.	

In	 de	 jaren	 tachtig	 behaalde	 ze	 haar	
eerstegraads	 onderwijsbevoegdheid	
tekenen	 aan	 de	 kunstacademie.	 Er	
waren	 geen	 banen	 in	 het	 kunstvak
onderwijs	 in	 die	 jaren,	 dus	 werd	 ze	
groepsleidster	 in	 een	 gezinsvervan
gend	tehuis	en	startte,	parallel	daar
aan,	een	kinderatelier	voor	de	stich
ting	Jeugdhulp	Maastricht	(nu	Xonar).	

Ze	 besloot	 verder	 te	 gaan	 studeren	
en	 koos	 voor	 pedagogiek	 in	 Utrecht.	
Haar	promotieonderzoek	aan	de	Uni
versiteit	Utrecht	naar	de	Montessori
receptie	 in	 Nederland	 en	 Italië	 deed	
veel	stof	opwaaien	omdat	ze	in	Rome	
de	tot	dan	toe	onbekende	correspon
dentie	 van	 Mussolini	 en	 fascistische	
onderwijsministers	 met	 Maria	 Mon
tessori	vond.	“Dat	was	heel	apart.	Ik	
zie	 me	 nog	 bellen	 op	 de	 Piazza	 del	
Popolo	 met	 mijn	 promotor,	 Jan	 Dirk	
Imelman:	je	raadt	nooit	wat	ik	heb	ge
vonden!”	Hierna	was	ze	bij	de	Neder
landse	Organisatie	voor	Wetenschap
pelijk	 Onderzoek	 betrokken	 bij	 de	
programmering	 van	 het	 onderwijs

Even 
voorstellen...

onderzoek.	 In	 heel	 korte	 tijd	 leerde		
ze	zo	het	hele	onderwijsveld	kennen.	
Er	 volgde	 een	 postdoc	 onderzoek	
aan	 de	 Universiteit	 van	 Amsterdam	
over	 waardenvormend	 onderwijs	 en	
burger	schap	in	het	VWO	en	VMBO.	Dit	
boeit	 haar	 nog	 steeds:	 wat	 maakt		
leraren	tot	(pedagogische)	professio
nals	?	Hoe	vertalen	zij	hun	onderwijs
idealen	 en	 pedagogische	 doelen	 in	
het	concrete	lesgeven	in	hun	vak?	En	
hoe	ervaren	hun	leerlingen	dit?	

In	 2006	 maakte	 ze	 de	 overstap	 naar	
Fontys	 Hogescholen	 Pedagogiek.	
Daar	 is	 ze	 onderzoeker	 en	 docent	
(pedagogiek,	 filosofie	 en	 onderwijs
kunde)	 en	 begeleidt	 ze	 bachelor	 en	
masterscripties.	 “Een	 ideale	 gele
genheid	om	een	aardig	 inkijkje	 in	de	
praktijk	 van	 onderwijs	 en	 hulpver
lening	te	krijgen,”	zo	vertelt	ze.	Toe
komstige	 pedagogen	 en	 docenten		
bereidt	 ze	 voor	 op	 de	 praktijk:	 “Als	
pedagoog	 is	 het	 jouw	 taak	 om	 altijd	
het	kind	voorop	te	plaatsen.”	

Mijn  
toegevoegde waarde: 
Theorie	en	praktijk		
verbinden	en	aandacht		
voor	de	beroepsethiek		
van	de	leraar.

5



Of VSO De Zonnewijzer uit Heerlen 
eens in deze rubriek mag vertellen 
over de vernieuwingen van de laatste 
zes, zeven jaar? Of ze, vooral aan de 
toeleverende scholen, mogen uitleg
gen dat ‘die vergaarbak van leerlingen 
met gedrags en leerproblemen die 
nergens anders meer terecht kunnen’ 
niet langer het eindstation hoeft te 
zijn? Dat ze er alles, maar dan ook écht 
alles, aan doen om ervoor te zorgen 
dat hun leerlingen bij hun vertrek al
lemaal een diploma of werk hebben? 
En dat dat perspectief de leerlingen én 
de leerkrachten vleugels lijkt te ge
ven? 

Perspectief
Het	 woord	 perspectief	 valt	 meerdere	
malen	 tijdens	 het	 gesprek.	 Synoniem	
voor	hoop,	voor	kans,	voor	mogelijkhe
den,	voor	 toekomst.	De	 leerlingen	van	
De	Zonnewijzer	horen	vaak	al	hun	hele	
leven	 wat	 ze	 allemaal	 niet	 kunnen.	
Daarom	zitten	ze	hier	en	niet	op	een	ge
wone	 middelbare	 school.	 Daarom	 is	
een	 vervolgopleiding	 op	 MBOniveau	
bepaald	 niet	 vanzelfsprekend	 en	 vaak	
zelfs	onmogelijk.	De	Zonnewijzer	heeft	
klassen	 van	 maximaal	 tien	 leerlingen	
en	 een	 vaste,	 zeer	 betrokken	 mentor	
die	 tevens	 vakdocent,	 stagebegeleider	
en	 vooral	 ook	 kindbegeleider	 is.	 Heel	
veel	 vaste	 structuur	 biedt	 houvast	 en	
duidelijkheid.	 Op	 de	 ‘speelplaats’	 sur
veilleren	 altijd	 leerkrachten,	 gelden	
strenge	maar	heldere	en	rechtvaardige	
regels.	Bij	de	heel	incidentele	lesuitval	
worden	 de	 ouders	 of	 verzorgers	 ge
beld:	 uw	 kind	 komt	 eerder	 naar	 huis.	
Dat	geldt	voor	iedereen	hier,	ook	al	ben	
je	achttien.	

Één grote uitdaging
Doorsnee	 is	 hier	 niemand.	 Elk	 kind	
heeft	 een	 geschiedenis,	 een	 verhaal.	

Het	niet	goed	kunnen	leren	en	concen
treren	is	slechts	één	aspect.	De	thuis
situatie	werkt	vaker	tegen	dan	mee.	De	
school	 is	 zeer	 nauw	 betrokken	 bij	 de		
totale	 ontwikkeling	 van	 hun	 kinderen.	
Er	 zijn	 veel	 hulptroepen	 beschikbaar:	
een	psycholoog	is	in	dienst,	Mondriaan	
verslavingszorg	en	de	ambtenaar	leer
plicht	 zijn	 wekelijks	 in	 huis,	 reclasse
ring	praat	regelmatig	mee.	Van	‘rotwijf’	
of	‘klootzak’	kijkt	de	gemiddelde	docent	
hier	niet	meer	op.	Dat	schetst	wel	zo’n	
beetje	 de	 context:	 één	 grote	 uitdaging	
dus.

Anders dan anderen
Wat	 kun	 je	 voor	 deze	 groep	 kinderen	
betekenen?	 Pappen	 en	 nathouden	 tot
dat	 ze	 niet	 langer	 leerplichtig	 zijn?	 En	
dan	 loslaten?	 Dan	 schrijf	 je	 ze	 al	 af	
voordat	ze	goed	en	wel	begonnen	zijn.	
Op	 De	 Zonnewijzer	 begint	 iedereen	 in	
het	 derde	 jaar	 aan	 een	 AKAtraject		
(algemeen	 kwalificerende	 assistenten	
opleiding).
Bij	 andere	 scholen	 moet	 je	 dat	 AKA
traject	 verdienen.	 Alleen	 de	 betere	
leerlingen	 komen	 er	 voor	 in	 aanmer
king.	 Hier	 dus	 niet.	 Ze	 werken	 samen	
met	 verschillende	 ROC’s	 (Gilde,	 Leeu
wenborgh,	 Summacollege)	 en	 bieden	
verschillende	 richtingen	 aan,	 voor	 elk	
wat	 wils:	 horeca	 assistent,	 facilitair	
medewerker	niveau	2,	zorghulp	niveau	
1,	 helpende	 zorg	 en	 welzijn	 niveau	 2.	
Eerst	drie	dagen	praktijkstage,	daarna	
vier	dagen	in	het	vierde	jaar.	

Wat kunnen ze wel?
Het	 leren	 mag	 dan	 vaak	 moeizaam	
gaan,	menig	leerling	bloeit	op	de	stage
plek	 helemaal	 op.	 Met	 wat	 extra	 hulp	
van	de	mentoren	die	allemaal	zijn	op
geleid	tot	gecertificeerd	assessor	MBO.	
Eventueel	bij	de	 interne	klussendienst	
of	 bij	 het	 samen	 met	 de	 gemeente	
Parkstad	 opgezette	 fietsenproject.
Des	noods	 met	 nog	 een	 jaartje	 extra.	
Met	 veel	 dank	 aan	 al	 die	 begeleiders		
op	de	stageplekken	die	bereid	zijn	om	
extra	 tijd	en	energie	 te	steken	 in	deze	
kinderen.	 Bij	 de	 officiële	 diploma	
uitreiking	zie	je	hele	families	een	traan
tje	 wegpinken.	 Dan	 is	 hun	 zoon	 of		
dochter	de	eerste	in	de	familie	met	een	
diploma.	Niet	van	De	Zonnewijzer,	nee	
van	 het	 Gilde	 of	 van	 Leeuwenborgh.	
Dan	bén	je	opeens	iemand.	Iemand	met		
mogelijkheden,	met	kansen	en	met	een	
toekomst.	Dan	heb	je	iets	bereikt.	

Creatieve oplossingen
Bij	De	Zonnewijzer	doen	ze	het	dus	an
ders.	Slimme	oplossingen	vinden,	lukt	
je	 nou	 eenmaal	 niet	 altijd	 volgens	 de	
standaard	manier	van	werken.	Dat	ver
eist	 veel	 tijd	 en	 energie.	 En	 nog	 meer	
creativiteit,	bevlogenheid	en	een	stevi
ge	 portie	 doorzettingsvermogen.	 Zel
den	 is	 er	 een	 tot	 in	 detail	 uitgewerkt	
plan	van	aanpak.	Veel	vaker	is	het	een	
kwestie	 van	 heel	 graag	 willen	 en	 dus	
doorpakken.	 Bellen,	 vragen,	 regelen,	
doen!	Gaat	het	niet	rechtsom,	dan	maar	
linksom.	Dat	je	daarmee	af	en	toe	baan	
en	 taboedoorbrekend	 en	 soms	 nog		
eigenwijs	 moet	 zijn	 ook,	 nemen	 ze	 op		
de	koop	toe.	Dat	moet	dan	maar.

Wat gaat de toekomst brengen?
Speciaal	onderwijs	wordt	steeds	meer	
richting	 voortgezet	 onderwijs	 en	 MBO	
geduwd.	De	invoering	van	Passend	On
derwijs	 hangt	 De	 Zonnewijzer	 als	 een	

De 
thuis
situatie 
werkt 
vaker 
tegen 
dan mee

De Zonnewijzer:

Heel	speciaal		
Voortgezet	Speciaal	
Onderwijs
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zwaard	van	Damocles	boven	het	hoofd;	naar	
verwachting	 zullen	 80	 van	 hun	 200	 leer
lingen	 in	het	kader	van	passend	onderwijs	
‘gewoon’	 naar	 de	 middelbare	 school	 moe
ten.		

Heeft u naar aanleiding van  
dit verhaal vragen? 
Locatiedirecteur Bob Hillebrand en
teamleider bovenbouw Roland van der 
Steen praten u graag persoonlijk bij.

Eerste certificaten bestemmingsbox

Op	 donderdag	 14	 november	 zijn	 de	 certificaten	 uit
gedeeld	 aan	 de	 deelnemers	 van	 de	 eerste	 tranche		
van	de	bestemmingsbox.	INNOVO	heeft	de	middelen	
uit	de	bestemmingsbox	gebruikt		voor	het	versterken	
van	Opbrengstgericht	Werken	bij	de	leerkrachten.

Tijdens	de	sfeervolle	bijeenkomst	bij	de	Open	Univer
siteit	hebben	in	bijzijn	van	Joan	van	Zomeren,	lid	Col
lege	van	Bestuur	van	INNOVO	en	vertegenwoordigers	
van	 de	 Open	 Universiteit	 en	 Bureau	 Wolters	 enkele	
deelnemers	inspirerende	presentaties	gegeven.

De	 cursisten	 hebben	 deelgenomen	 aan	 vier	 oplei
dingsmodules:	 “begrijpend	 lezen”	 en	 “rekenen	 en	
wiskunde”	 door	 de	 Open	 Universiteit	 en	 “planmatig	
handelen”	 en	 “pedagogisch	 handelen”	 door	 Bureau	
Wolters.	

Raad van Toezicht INNOVO  
bezoekt basisschool de Triangel en 
SBO Bernardus

Op	 donderdag	 14	 november	 heeft	 de	 Raad	 van	 Toe
zicht	de	scholen	in	Gulpen	bezocht.	Deze	twee	scholen	
zijn	 gehuisvest	 in	 een	 prachtig	 nieuw	 gebouw,	 het	
kindcentrum	‘de	Kindercirkel’.	
Twee	 keer	 in	 een	 schooljaar	 bezoekt	 de	 Raad	 van		
Toezicht	samen	met	het	College	van	Bestuur	scholen	
van	 INNOVO	 om	 te	 ervaren	 wat	 er	 leeft	 binnen	 de		
INNOVOscholen.	Dit	keer	met	twee	nieuwe	Raad	van	
Toezichtleden,	 mevrouw	 Leenders	 en	 de	 heer	 Ver
meulen.	 De	 twee	 schooldirecteuren,	 Jos	 Vandewall	
en	 Jeff	 Hodiamont	 hebben	 een	 presentatie	 gegeven	
over	 het	 proces	 van	 de	 twee	 scholen	 naar	 ‘samen	
bouwen’	en	‘samen	werken’.	Daarna	is	de	raad	door	
de	 school	 rondgeleid	 en	 hebben	 zij	 gesproken	 met		
leraren	en	IB’ers	van	de	scholen.

De Zonnewijzer:

Heel	speciaal		
Voortgezet	Speciaal	
Onderwijs

Werkt ook voor autisten

De	auti’s,	zoals	ze	liefdevol	worden	
genoemd,	 zitten	 in	 het	 VMBO	
traject.	 Veel,	 heel	 veel	 structuur,	
duidelijkheid	 én	 een	 realistische	
aanpak	 maakt	 het	 voor	 hen	 wél		
mogelijk	om	een	opleiding	te	volgen	
en	een	diploma	te	halen.	Het	werkt,	
zo	 blijkt	 in	 de	 praktijk.	 Inmiddels	
zijn	er	acht	klassen,	verdeeld	over	
vier	 jaar.	 Aan	 het	 einde	 van	 dit	
schooljaar	 zullen	 16	 leerlingen		
examen	doen.	Het	profiel	 is	VMBO	
handel	 en	 administratie	 basis
beroeps/kader.		

De Zonnewijzer:  
feiten, cijfers en andere 
wetenswaardigheden

• SO, VSO, Auti’s
• In totaal ca. 430 leerlingen
• 200 leerlingen VSO
•  Maximaal 10 leerlingen  

per groep
•  Mentor is alles: vakleerkracht, 

stagebegeleider enz.
•  Alle mentoren zijn  

gecertificeerd opleider MBO
•  PABO-leerkrachten zijn hier ook 

vakdocent
•  Onderwijsinstelling voor 

orthopedagogisch onderwijs 
•  Behoort tot het Regionale 

Expertise Centrum Cluster  
4 - Zuid-Limburg
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5 “JONGENSVRAGEN” AAN

Angela Crott
Schrijfster van het boek “Jongens zijn ‘t”

Angela Crott is oudonderwijzeres, 
historica en moeder van twee zoons. 
Geboren in Sittard (1955) volgde zij in 
Heerlen de mms (middelbare meisjes
school) en de pedagogische academie. 
Na bijna vijf jaar als onderwijzeres in 
Wilnis (Utrecht) gewerkt te hebben, 
kreeg zij in het begin van de jaren tach
tig twee zoons. Na een studie geschie
denis in Leiden verscheen in 2004 Is 
mijn zoon een macho? Over het op
voeden van jongens. In dit boek staan 
de zoons van Angela Crott en hun 
vrienden centraal. In 2011 promoveer
de zij op het proefschrift Van hoop des 
vaderlands naar ADHD’er. Het beeld 
van de jongen in opvoedingsliteratuur 
(18822005). Uit deze studie bleek dat 
het gedrag van de jongen niet veran
derd is, maar wel de manier waarop de 
maatschappij er tegenaan kijkt. De 
handelsversie van dit proefschrift ver
scheen dit jaar onder de titel Jongens 
zijn ’t. Van Pietje Bell tot probleem
geval. 

•  Waarom bent u zo geïnteresseerd 
in dit onderwerp, wat is uw 
inspiratie om juist dit boek te 
schrijven? 

Mijn	 interesse	 in	 dit	 onderwerp	 en	 de	
(blijvende)	 inspiratie	 om	 erover	 te	
schrijven	heeft	alles	te	maken	met	mijn	
persoonlijke	ervaringen.	Opgegroeid	in	
een	 meisjesgezin	 (als	 oudste	 van	 vier	
meisjes)	 en	 onderwijs	 gevolgd	 op	 een	
meisjeskleuterschool,	 meisjes	 lagere	
school	 en	 middelbare	 meisjesschool	
kwam	ik	pas	op	de	pedagogische	aca
demie	in	contact	met	jongens	(toenter
tijd	ongeveer	de	helft	van	de	studenten).	
Deze	 jongens	moesten	het	 in	hun	 jon
gensachtigheid	toch	afleggen	tegen	de	
jongens	die	ik	leerde	kennen	toen	ik	zelf	
voor	de	klas	stond.	Toen	kwam	ik	er	pas	
echt	 achter	 dat	 jongens	 zo	 anders	 –		
ongehoorzamer	 en	 onrustiger	 –	 zijn	
dan	meisjes.	

•  U pleit in uw boek voor het 
opnieuw invoeren van jongens- en 
meisjesklassen en dan het liefst 
de jongens bij een meester 
plaatsen in plaats van een juf. 
Zonder meisjes of juf zijn jongens 
rustiger en presteren ze be-
duidend beter dan mét meisjes in 
de klas. De competitie verdwijnt 
en samenwerking verschijnt. Is 
competitie niet gezond? Welke rol 
is voor de meisjes weggelegd?

Jongens	 voelen	 zich,	 zeker	 vanaf	 een	
jaar	of	tien/elf	als	de	hormonen	begin
nen	te	werken,	meer	op	hun	gemak	in	
een	jongensklas	dan	in	een	gemengde	
klas,	 blijkt	 uit	 buitenlands	 onderzoek.	
In	 Nederland	 is	 nog	 geen	 onderzoek	
naar	deze	materie	gedaan	omdat	men	
er	hier	van	uitgaat	dat	het	verschil	bin
nen	de	seksen	groter	is	dan	het	verschil	
tussen	de	seksen.	Uit	buitenlands	on
derzoek	 blijkt	 dat	 jongens	 in	 een	 jon
gensklas	niet	meer	de	competitie	met	
elkaar	hoeven	aan	te	gaan	en	niet	meer	
de	stoere	macho	hoeven	uit	te	hangen	
voor	de	meisjes.	Dat	zorgt	voor	rust,	die	
weer	 gebruikt	 kan	 worden	 voor	 het	
leerproces.	 In	 jongensklassen	 hoeven	
ze	 zich	 ook	 niet	 de	 mindere	 te	 voelen	
van	meisjes	die	op	het	gebied	van	taal	
beter	presteren.	Vanaf	het	begin	van	de	
basisschool	lopen	meisjes	qua	taalont
wikkeling	één	à	twee	jaar	voor	jongens.	
Jongens	gaan	voornamelijk	de	compe
titie	aan	met	elkaar,	ook	wat	leren	be
treft.	Als	jongens	tijdens	het	leerproces	
bijvoorbeeld	 in	 groepjes	 worden	 ver
deeld	 die	 met	 elkaar	 concurreren,	
werkt	elk	groepje	samen	om	het	eerste	
én	het	beste	groepje	te	zijn.	Meisjes,	die	
samenwerken	 om	 het	 samenwerken,	
doen	het	ook	beter	 in	meisjesklassen,	
blijkt	–	wederom	–	uit	buitenlands	on
derzoek.	 In	 Australië	 brengen	 ouders	
de	 dochters	 naar	 meisjesscholen	 om
dat	 ze	 dan	 niet	 meer	 worden	 afgeleid	
door	drukke	jongens.	
En	wat	de	meester	en	de	paar	jongens
juffen	 betreft:	 ze	 begrijpen	 veel	 beter	
dan	 de	 meisjesjuffen	 (waar	 ik	 er	 een	
van	was)	hoe	een	 jongen	 in	elkaar	zit.	
Hij	kan	nu	eenmaal	niet	 lang	stilzitten	
of	 zijn	 mond	 houden,	 hij	 heeft	 de	 nei
ging	brutaal	of	‘gevaarlijk’	te	doen	en	hij	
wil	wel	eens	een	robbertje	vechten.		En	

hij	 kan	 er	 niets	 mee	 als	 je	 hem	 daar	
langdurig	 op	 gaat	 aanspreken.	 Dat	
moet	kordaat	en	vooral	met	humor.	En	
daar	zijn	meesters	vaak	beter	in.

•  Volgens u worden jongens in deze 
tijd veel te veel onderdrukt in hun 
essentie. Vroeger was een 
vechtpartijtje tussen jongens op 
een schoolplein iets wat regel-
matig voorkwam. In het ergste 
geval kregen de boosdoeners 
straf en klaar was het. Nu krijgen 
ze sneller het stempel agressief. 
Wat zou uw reactie of advies zijn 
naar ouders van een jongen die 
regelmatig een vechtpartij 
begint?

Zoals	 gezegd	 gaan	 jongens	 graag	 de	
competitie	aan	en	daar	hoort	een	vecht
partijtje	 ook	 bij.	 Een	 vechtpartijtje	 is	
meestal	eerder	een	stoeipartij	dan	een	
echte	knokpartij.	Ik	zou	ouders	met	een	
vechtgrage	zoon	aanraden	om	hem	op	
een	vechtsport	te	doen,	bijvoorbeeld	op	
judo.	Dat	heeft	mijn	‘stoeigrage’	jongste	
zoon	ook	veel	aan	gehad.	Daarbij	bleef	
hij	thuis	trouwens	toch	het	gevecht	aan
gaan	 met	 zijn	 twee	 jaar	 oudere	 broer.	
Wie	 is	 het	 sterkste?	 In	 de	 puberteit		
gingen	 ze	 over	 op	 handje	 drukken	 en		
op	vechtgames.	Tijdens	het	spelen	van	
deze	games	werkten	ze	trouwens	vaak	
samen	tegen	de	‘vijand’.	

•  In plaats van jongensgedrag te 
problematiseren, en de jongens te 
medicaliseren, pleit u voor meer 
begrip en waardering voor 
jongensgedrag. Hoe moet het 
onderwijs er volgens u uitzien 
voor jongens?

Veel	 meer	 beweging,	 want	 daar	 doen	
jongens	het	nóg	beter	op	dan	meisjes.	
Door	te	bewegen	worden	hun	hersens	
actief,	blijkt	uit	onderzoek,	en	dan	ne
men	ze	ook	beter	schoolse	zaken	in	zich	
op.	 Bewegen	 kan	 onder	 de	 les,	 zoals	

Jongens 
hoeven 
niet 
meer de 
stoere 
macho 
uit te 
hangen 
voor de 
meisjes.

Angela Crott
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AANBEVOLEN

BOEK	

32 Breinkrakers

Het	 boek	 biedt	 32	 denkopgaven.	 De	 veelzijdige	 onder
werpen	 zijn	 inzetbaar	 bij	 verschillende	 vakken	 op	 de		
basisschool.	 Veel	 raadsels	 in	 deze	 uitgave	 zijn	 echte	
brein	brekers	 en	 kunnen	 niet	 meteen	 worden	 opgelost.	
Sommige	problemen	zijn	bekende	raadselklassiekers,	die	
zijn	aangepast	en	in	een	nieuw	jasje	gestoken.
32	Breinkrakers	is	geschikt	voor	leerlingen	vanaf	groep	5.	
De	werkbladen	zijn	geschikt	voor	zelfwerkzaamheid.	Het	
kan	gebruikt	worden	als	onderdeel	van	de	weektaak	en	is	
ook	 geschikt	 voor	 hoekenwerk.	 Rekenpuzzels	 &	 Brein
krakers	deel	1,	2	en	3	van	het	Freudenthal	Instituut:	

Kijk	voor	meer	informatie:	www.fi.uu.nl	

	

WEBSITE
www.lessenvanlisa.nl

Lisa	 Schepers	 is	 groepsleerkracht	 op		
basisschool	 de	 Wegwijzer	 in	 Zeswegen.	
Lisa	 heeft	 haar	 eigen	 site:	 “Lessen	 van	
Lisa”.	 Op	 deze	 site	 kun	 je	 terecht	 voor		
leuke	les	ideeën,	handige	tips	en	kanten
klare	 werkbladen	 die	 je	 in	 de	 klas	 kunt		
ge	bruiken.	Heb	je	zelf	een	goede	tip	of	een	
bijzonder	 lesidee	 en	 wil	 je	 het	 met	 de		
wereld	 delen,	 dan	 kan	 dat.	 Je	 kunt	 Lisa	
een	email	sturen	door	op	het	envelopje		
te	klikken	op	haar	homepage.	

De ziel van een samenleving kan zich 
niet op een betere wijze openbaren 
dan door de manier waarop ze haar 
kinderen behandelt.
Nelson	Mandela,	
bij	presentatie	van	Nelson	Mandela	Children’s	Fund,	
31	oktober	1996

klappen	 en	 stampen	 om	 lettergrepen	
en	getallen	te	oefenen,	maar	vaker	een	
buitenpauze	 lijkt	 me	 nog	 beter.	 Vijf
enveertig	minuten	les	en	een	kwartier	
pauze.	En	dan	vooral	een	schoolcurri
culum	 met	 zaken	 waar	 jongens	 in		
ge	ïnteresseerd	zijn,	want	dat	bevordert	
hun	zin	om	te	leren.	Een	curriculum	dat	
niet	gebaseerd	is	op	luisteren	en	zitten,	
maar	 op	 kijken	 en	 doen.	 Jongens	 zijn	
visueelruimtelijk	 ingesteld	 (meisjes	
verbaallinguïstisch).	 Jongens	 willen	
timmeren,	graven,	slopen,	bouwen,	ex
perimenteren,	 hoog	 springen,	 hard	
hollen.	Ook	op	school.	Meer	dan	een	juf	
kan	 een	 meester	 hier	 op	 inspringen.	
Omdat	hij	ook	jongen	is	geweest.		

•  Ziet u de ontdekkingen die u 
gedaan hebt in uw onderzoek 
terug bij uw eigen zoons?

Het	is	juist	andersom.	Veel	ervaringen	
die	 ik	 heb	 opgedaan	 met	 mijn	 eigen	
zoons	 vond	 ik	 terug	 in	 de	 boeken	 van	
jongensopvoeders	 uit	 de	 twintigste	
eeuw.	 Ik	 zal	 twee	 voorbeelden	 geven.	
Als	eerste	hun	drang	tot	bewegen,	zo
wel	 thuis	 als	 op	 school.	 In	 groep	 drie	
constateerde	 de	 juf	 van	 mijn	 jongste	
zoon	dat	hij	buitengewoon	impulsief	en	
levendig	 was	 en	 dat	 hij	 en	 de	 andere	
drukke	jongens	regelmatig	als	kikkers	
door	 de	 klas	 sprongen.	 Als	 tweede	
voorbeeld	hun	zwijgzaamheid,	als	van
af	de	puberteit	de	hormonen	beginnen	
te	 werken.	 Toen	 mijn	 jongste	 zoon	 op	
deze	 leeftijd	 op	 voet	 van	 oorlog	 stond	
met	 de	 overblijfmoeders	 bracht	 hij,	
zonder	mij	daarvan	in	kennis	te	stellen,	
zijn	middagen	wekenlang	in	het	dichtst
bijzijnde	 winkelcentrum	 door.	 Mijn	
zoons	zijn	ook	nooit	op	de	rand	van	mijn	
bed	 komen	 zitten	 na	 een	 stapavond,		
zoals	 de	 dochter	 van	 een	 vriendin	 dat	
deed,	om	te	vertellen	hoe	de	avond	ge
weest	was.	Maar	zoons	hebben	humor,	
durf	 en	 kracht	 en	 waarderen	 de	 op
voeder	die	daar	op	inspeelt.	
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Roadshows  
Passend Onderwijs
De	interne	stuurgroep	Passend	Onderwijs	heeft	in	
november	2013	vier	‘Roadshows’	voor	leerkrach
ten	 georganiseerd	 als	 vervolg	 op	 de	 onderwijs
cafés	in	april	van	dit	jaar.	Het	motto	was	Passend	
onderwijs	komt	naar	je	toe….	Aan	de	hand	van	vier	
korte	stellingen	hebben	130	INNOVOmedewerkers	
besproken	wat	de	consequenties	ervan	zijn	en	wat	
ze	 betekenen	 voor	 de	 rol	 als	 leerkracht.	 De	 vier	
stellingen	 zijn	 vier	 stevige	 krenten	 uit	 de	 onder
steuningsplannen.

•		Passend	Onderwijs	thuisnabij,	tenzij…
•		Passend	Onderwijs	betekent	omdenken….
•		Handelingsgericht	werken	als	rode	draad….
•		Relatie	en	communicatie	met	ouders		

is	het	cement…..

In	 het	 voorjaar	 worden	 de	 leerkrachten	 geïnfor
meerd	over	de	hoofdpunten	van	de	ondersteunings
plannen.

Wordt de basis-
school een speciale 

basisschool?

Administratie  
moet minder,  

is voorwaarde voor  
passend onderwijs Passend  

onderwijs  
knelt

10

IN
N

IE
U

W
S	

8	
		|

			
D

E
C

E
M

B
E

R
	2

01
3	

		|
			

JA
A

R
G

A
N

G
	4



Jongens  
zijn anders 
Aan	mijn	lagere	school	stond	in	de	zesde	klas	een	grote	man	voor	het	bord.	Onze	
zesde	klas	bestond	uit	een	bende	jongens,	ruim	dertig	kinderen	waaronder	een	paar	
notoire	 zittenblijvers.	 De	 meester,	 bijnaam	 de Lange,	 zei	 elke	 morgen	 steevast:	
,,Krijg	je	rekenboek”	in	een	ietwat	merkwaardig	aandoend	Nederlands.	Meisjes	ont
braken,	die	huisden	in	een	aanpalend	gebouw,	vijftig	meter	verderop.	Tussen	de	bei
de	scholen	stond	een	stevig	hek	dat	tijdens	het	speelkwartiertje	angstvallig	in	het	
oog	gehouden	werd	door	patrouillerende	nonnen	in	ruisende	religieuze	rokken.

Niets	schokkends	allemaal.	Maar	het	verschil	in	beleving	tussen	de	ene	en	de	an
dere	school	was	levensgroot.	Aan	onze	kant	werd	in	de	speelkwartieren	gevoetbald,	
gevochten	en	gespuwd,	gemept	en	geruzied.	De	meesters	trapten	soms	een	balletje	
mee.	Aan	gene	zijde	heerste	rust	en	orde.	De	meiden	sprongen	netjes	touwtje	en	
deden	op	de	grond	iets	ingewikkelds	met	glazen	kraaltjes	die	ze	met	duim	en	wijs
vinger	wegknipsten.	De	ruisende	rokken	hielden	toezicht.	Ook	in	beide	gebouwen	
was	het,	fysiek	gezien,	een	wereld	van	verschil.	Bij	ons	zaten	de	toiletten	altijd	ver
stopt	en	in	de	gangen	hing	een	geur	die	visioenen	opriep	van	berenkuilen	in	een	ver
slonsde	Belgische	dierentuin.

Bij	de	meiden,	ik	moest	wel	eens	een	briefje	brengen,	hing	vlijt	in	de	lucht.	En	stilte.	
Nooit	gemerkt	dat	daar	ooit	de	pleuris	uitbrak.	Bij	ons	kregen	sommige	opgewon
den	leerlingen	het	wel	eens	aan	de	stok	met	de	meester.	Vaak	over	futiliteiten	en	
gedrag.	Bij	onze	ervaren	meester,	hij	kende	zijn	pappenheimers,	liep	dat	altijd	met	
een	sisser	af	omdat	hij	dan	tegen	de	rebel	bulderde:	‘pak	je	weg’	in	zijn	grappig	taal
gebruik.	Niet	veel	later	zat	de	weggepakte	weer	gewoon	te	zwoegen	met	zijn	kroon
tjespen	alsof	er	niets	gebeurd	was.	Onze	meester	was	het	opperhoofd	die	een	wel
haast	een	natuurlijk	overwicht	had.				

Historica	 dr.	 Angela	 Crott	 en	 moeder	 van	 twee	 jongens	 publiceerde	 onlangs	 het	
boek	Jongens zijn ‘t		(Van	Pietje	Bell	tot	probleemgeval)	waarin	ze	na	een	gedegen	
opvoedingsliteratuuronderzoek	stelt	dat	jongens,	ook	in	het	onderwijs,	weer	als	jon
gens	benaderd	moeten	worden	en	niet	neergezet	als	probleemgevallen	of		ADHD’ers	
die	je	bij	hyperactiviteit	mag	volproppen	met	pilletjes.	Na	haar	boekbespreking	in	de	
Volkskrant	klom	half	feministisch	Nederland	in	de	pen	en	viel	over	Crott	heen	omdat	
zij	het	waagde	te	pleiten	voor	een	begripvollere	houding	ten	opzichte	van	het	inge
bakken	braniegedoe	van	knullen	op	school	en	in	onze	maatschappij.	Jongens	zijn	
anders	meent	Crott.	Met	die	conclusie	trapt	de	schrijfster	ferm	tegen	de	deur	die	al	
bijna	dicht	was.	De	opening	voor	meer	mannelijke	leerkrachten	is	er.	Nu	nog	even	
werken	aan	de	werving.		

Peter Heusschen  

Openheid  
+  

veiligheid

Elkaars talenten 
meer benutten

Wordt de basis-
school een speciale 

basisschool?

Scholing  
is belangrijk:  

 kennis en kunde,  
met en van elkaar: 

SAMEN

Leerkrachten	in	
gesprek	op	de	
Broederschool	
in	Heerlen.

Passend  
onderwijs  
knelt

Meer handen  
in de klas
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Op een grijze herfstdag in november 
bezocht ik basisschool St. Dionysius in 
Schinnen. Het is vrijdagmiddag en het 
weekeinde staat voor de deur. Juf
frouw Andrea is de juf van groep 8 in  
de Brede School in Schinnen (BRESS). 
Andrea zat in 1983 als leerling op deze 
school  in Schinnen, wel in een ander 
schoolgebouw. Het huidige school
gebouw staat er vanaf 2009.

Mooie herinneringen
Als	ik	vraag	wat	haar	mooiste	herinne
ring	 aan	 de	 basisschool	 is,	 begint		
Andrea	met	een	stralend	gezicht	te	ver
tellen	over	“Zollen”.	 	Zollen	staat	voor	
ZOL	(Zelf	Organiserend	Leren).	Andrea	
denkt	 meteen	 terug	 aan	 een	 spreek
beurt	 over	 slangen.	 Samen	 met	 een	
vriendinnetje	en	haar	moeder	is	Andrea	
in	een	dierenzaak	een	kleine	slang	gaan	
halen.	Spannend!	Andrea	werkt	nu	als	
leerkracht	ook	nog	steeds	met	ZOL.	

DE SCHOOLTIJD VAN ... 

Andrea Keijsers

Meester 
Jos in 
groep 8 
was 
altijd in 
voor een 
grapje 
en was 
toch ook 
wel 
streng. 

Bij	het	teruggaan	naar	goede	herinne
ringen	aan	meesters	en	 juffen	komen	
meteen	enkele	namen	naar	voren:	juf
frouw	 Gertie	 Ruwette	 en	 meester	 Jos	
Bertrand.	 Juffrouw	 Gertie	 was	 een		
lieve	 juf.	 Andrea	 had	 een	 heel	 goede	
band	 met	 de	 juf.	 Veel	 vriendinnen	 en	
Andrea	zelf	hingen	letterlijk	en	figuur
lijk	aan	de	 juf.	Meester	Jos	 in	groep	8	
was	 altijd	 in	 voor	 een	 grapje	 en	 was	
toch	ook	wel	streng.		Meester	Jos	had	
voor	elk	kind	in	groep	8	een	korte	tekst	
waarin	hij	het	kind	treffend	benoemde.	
Deze	 tekst	 was	 heel	 herkenbaar	 voor	
Andrea	en	zij	heeft	deze	tekst	nog	altijd	
bewaard.	 Ook	 aan	 juffrouw	 Mariet		
bewaart	ze	mooie	herinneringen,	zeker	
nu	 ze	 samen	 met	 haar	 als	 collega		
	werkt	op	St.	Dionysius.

Ook	het	schoolplein	van	toen	brengt	fij
ne	herinneringen	naar	boven.	Het	plein	
bestond	 eigenlijk	 uit	 twee	 niveaus	
waardoor	 je	 van	 een	 bergje	 af	 kon		

fietsen	en	dat	was	natuurlijk	erg	stoer.	
Het	schoolplein	van	toen	had	veel	ver
stopmogelijkheden.	 Dat	 was	 uiteraard	
heel	erg	spannend.	Verschil	met	de	hui
dige	schoolpleinen	is	dat	deze	nu	vaak	
heel	overzichtelijk	moeten	zijn	om	goed	
overzicht	te	kunnen	houden.

Feesten
Elke	 week	 werd	 afgesloten	 met	 een	
weekafsluiting	op	vrijdag.	Leuke	geva
rieerde	optredens,	toneel,	playback	en	
gedichten	 staan	 Andrea	 nog	 helder	
voor	de	geest.
Ook	 het	 schoolkamp	 van	 groep	 8	 was	
toen	 en	 is	 nu	 nog	 steeds	 in	 Haelen.	
Vroeger	als	leerling	naar	Haelen	en	nu	
als	 juf	 naar	 Haelen.	 Andrea	 vond	 de	
busreis	naar	Haelen	als	kind	een	enor
me	belevenis.	Vroeger	ging	je	nooit	met	
de	bus,	de	schoolreisjes	waren	altijd	in	
de	 buurt.	 Bijzonder	 is	 dat	 kapelaan		
Gorissen	al	41	jaar	mee	op	schoolkamp	
gaat.
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Nieuwe structuur servicebureau 
INNOVO

Op	 1	 augustus	 2013	 is	 er	 een	 start	 gemaakt	 van	 de	
nieuwe	 werkwijze	 en	 de	 structuur	 van	 het	 service
bureau	 van	 INNOVO.	 Na	 een	 (interne)	 werving	 en		
selectieprocedure	 voor	 de	 vacatures	 directeur	 ser
vicebureau/bestuurssecretaris	en	manager	bedrijfs
voering,	zijn	per	1	november	2013,	Erik	Heijdendael	en	
Jo	op	den	Kamp	benoemd	tot	directeur	en	manager.	
Het	 project	 doorontwikkeling	 INNOVO	 is	 hiermee		
afgerond.

Voorafgaand
In	december	2012	heeft	het	College	van	Bestuur	het	
adviesrapport	 herinrichting	 processen	 van	 het	 ser
vicebureau	vastgesteld.	In	dit	rapport	wordt	een	nieu
we	 structuur	 en	 werkwijze	 voor	 het	 servicebureau	
voorgesteld.	 Het	 doel	 van	 de	 verandering	 is	 het		
ontwikkelen	van	een	duurzame,	(financieel)	gezonde	
en	kwalitatief	aan	de	maat	zijnde	serviceorganisatie	
voor	onze	INNOVOscholen.	
We	streven	naar	een	kwalitatief	betere,	maar	ook	ef
ficiëntere	 (en	 goed	kopere)	 ondersteuning	 voor	 onze	
scholen	en	het	bestuur.	Tot	de	zomervakantie	2013	is	
gewerkt	aan	de	inrichting	van	de	nieuwe	structuur	en	
de	 werkwijze	 van	 het	 servicebureau	 samen	 met	 de	
medewerkers	van	het	servicebureau	en	de	schooldi
recteuren.

Alle	bovenschools	georganiseerde	processen	en	pro
ducten	zijn	nauwkeurig	in	beeld	gebracht.	De	school
directeuren	en	het	bestuur	zijn	in	dit	proces	gevraagd	
te	bekijken	of	de	werkzaamheden	noodzakelijk	zijn	en	
of	 deze	 gezamenlijk	 of	 individueel	 (op	 school)	 ge
organiseerd	moeten	worden.			

Structuur
Alle	processen	en	producten	van	het	servicebureau	
zijn	 ondergebracht	 in	 drie	 domeinen:	 schoolonder
steuning,	bestuursondersteuning	en	bedrijfsvoering.	
De	onderdelen	geven	weer	wie	de	belangrijkste	op
drachtgever	is,	scholen	of	bestuur.	De	processen	en	
producten	 binnen	 schoolondersteuning	 en	 bestuur	
ondersteuning	 kennen	 een	 duidelijke	 INNOVO	 kleu
ring.	 Binnen	 het	 domein	 bedrijfsvoering	 zijn	 alle	 al
gemeen	 ondersteunende	 processen	 ondergebracht	
bijvoorbeeld	de	financiële	administratie.		

Het	nieuwe	directieteam	zal	samen	met	de	service
bureaumedewerkers	 en	 de	 schooldirecteuren	 de		
komende	tijd	hard	werken	aan	het	verdere	uitwerken	
van	de	nieuwe	structuur	en	werkwijze.

Oud klasgenoten
Oud	klasgenoten	komt	Andrea	nog	te
gen	in	Schinnen.	Sommige	klasgenoten	
van	Andrea	hebben	nu	hun	kind	bij	haar	
in	de	klas	en	zo	is	de	cirkel	weer	rond	in	
Schinnen.	 Leuk	 om	 van	 Andrea	 beide	
kanten	te	mogen	beluisteren;	eerst	als	
leerling	en	later	als	juffrouw	op	dezelf
de	school	en	helemaal	mooi	om	te	mer
ken	dat	het	goede	van	toen	is	bewaard	
en	aangevuld	met	het	goede	van	nu	op	
de	Dionysiusschool	in	Schinnen.

Frank Feron

Jo	op	den	Kamp Erik	Heijdendael
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SBO	de	Griffel

Basisschool	 t̀	Kirkeveldje

Basisschool	Ondersteboven

Uitreiking  INNOVO prijs 
‘Tender werkplezier’
De Tenderregeling Werkplezier is een ‘anders dan anders’ 
subsidieregeling voor het primair onderwijs, gericht op het 
verminderen van werkdruk door het vergroten van het 
werkplezier.

Het	Vervangingsfonds	beloont	de	beste	ideeën	met	een	sub
sidiebedrag	en	zorgt	voor	een	brede	verspreiding	van	de	‘best	
practices’	 die	 hieruit	 voortkomen.	 Zo	 profiteert	 uiteindelijk	
het	hele	primair	onderwijs	van	deze	nieuwe	regeling.

Wedstrijd
De	 projectgroep	 verzuimreductie	 heeft	 een	 wedstrijd	 uit
geschreven	 binnen	 INNOVO	 om	 goede	 ideeën	 vanuit	 onze	
scholen	te	verzamelen.

SBO	de	Griffel	is	de	winnaar	van	deze	wedstrijd	‘Tender	werk
plezier’.	Op	dinsdag	5	november	zijn	de	enthousiaste	winnaars	
in	het	zonnetje	gezet	door	de	projectgroep	verzuimreductie.	
De	school	ontving	een	cheque	van	1000	euro	voor	dit	winnen
de	idee!

De	Griffel	heeft	een	originele	manier	bedacht	om	het	werk
plezier	op	scholen	te	vergroten:	“de	werkplezier	Toolbox”.	Dit	
is	 een	 roulatiesysteem	 waarbij	 scholen	 en	 servicebureau	
kaartjes	uit	de	‘werkplezier	 ideeënbox’	halen	en	uitvoeren.	
De	school	die	een	kaartje	getrokken	heeft	levert	zelf	weer	een	
nieuw	 idee.	 De	 vicieuze	 cirkel	 die	 dan	 ontstaat	 zorgt	 voor	
steeds	nieuwe	 ideeën	om	het	werkplezier	 te	verhogen.	Alle	
medewerkers	 van	 INNOVO	 worden	 op	 de	 hoogte	 gehouden	
over	de	activiteiten	en	de	ervaringen	van	deze	ideeënbox.	

De tweede prijs
De	tweede	prijs	‘Tender	werkplezier’	is	twee	keer	uitgereikt.	
De	ideeën	van	basisschool	Ondersteboven	en	basisschool	het	
Kirkeveldsje	 hebben	 exact	 gelijke	 punten	 gekregen	 van	 de	
projectgroep	verzuimreductie.	

Basisschool	Ondersteboven	heeft	als	idee	‘de	Like	&	Share	en	
win	systematiek’	ingezonden.	Dit	idee	gaat	over	het	delen	van	
succesmomenten	binnen	het	 team.	Dit	bevordert	de	saam
horigheid	binnen	teams	op	scholen	en	een	positieve	kijk	op	de	
eigen	werkplek.
																																																																																																																																																																																			
Basisschool	‘t		Kirkeveldsje	heeft	“Het	geheime	vriendje”	be
dacht.	 Een	 manier	 om	 positieve	 aandacht	 te	 geven	 aan		
collega’s	om	wederzijds	begrip	te	creëren	en	om	problemen	
bespreekbaar	te	maken.	De	scholen	ontvingen	elk	250	euro.

Creatieve inzendingen
De	wedstrijd	‘Tender	werkplezier’	heeft	veel	creatieve	ideeën	
opgeleverd.	De	projectgroep	verzuimreductie	heeft	 in	totaal	
14	 inzendingen	 ontvangen.	 De	 criteria	 die	 de	 projectgroep	
heeft	gehanteerd	bij	de	beoordeling	van	alle	ideeën	zijn:
•		Vernieuwend;
•		Breed	toepasbaar;
•		Focus	op	werkplezier.

De tenderregeling en het vervolg 
Het	winnende	idee	van	SBO	de	Griffel	is	verder	uitgewerkt	in	
de	 tenderaanvraag	 voor	 het	 Vervangingsfonds	 (‘De	 werk
plezier	toolbox’).	We	houden	jullie	op	de	hoogte	over	het	ver
volg.
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Vogels kun je het hele jaar bijvoeren en vanaf het najaar zijn er weer zadenmengsels te koop. Deze zaden 
kun je gewoon zo voeren, maar je kunt er ook leuke hangers van maken. Leuk en gemakkelijk om het 
samen met de kinderen te doen!

HELP DE VOGELS 
DE WINTER DOOR!

Gebruik	 geen	 mengsels	 met	 grote	 zaden,	 want	 die	 zijn	 niet	 geschikt	 voor	 tuinvogels.	 Neem	 het	 liefst	
mengsels	 met	 stukjes	 maïs,	 kleine	 zaden,	 zonnebloempitten	 en	 stukjes	 pinda.	 Je	 kunt	 de	 hangers	 in		
allerlei	leuke	vormen	aan	de	vogels	voeren,	zoals	een	ster,	kerstboom,	enz.

Wat kunnen we de vogels nog meer geven?
Vooral	mezen	en	vinken	houden	van	bovenstaande	snacks.	Wat	kunnen	we	nog	meer	op	een	voedertafel	
leggen	voor	(andere)	vogels?

•		Mezen,	merels	en	lijsters	houden	van	fruit.	Vooral	appels	en	peren	zijn	populair.
•		Spreeuwen	eten	graag	gekookte	aardappels	vanwege	de	hoge	proteïne	waarde.
•		Huismussen	en	spreeuwen	houden	van	droge	rijst.
•		Winterkoninkjes	houden	van	droge	kaas.

Leuke	vogelsnacks	om	zelf	te	maken

Wat heb je nodig
?

• vogelzaad

• gelatine

• water
	 	(kijk	op	de	verpakking	van	de		

gelatine	voor	de	hoeveelheid)

• touw of koord

• vormpjes  
	 (bijvoorbeeld	koekvormpjes)

• vetvrij papier

Bereiding
Breng	het	water	aan	de	kook.	Week	de	gelatine	5	minuten	in	koud	water.	Neem	het	
kokende	water	van	het	vuur,	knijp	de	gelatine	uit	en	meng	erdoorheen.	Roer	er	het	
vogelzaad	doorheen,	zoveel	dat	er	geen	laag	water	meer	in	de	pan	zit.	Knip	het	touw	
op	de	juiste	lengte	af	en	knoop	de	uiteindes	aan	elkaar.	Leg	het	touw	met	de	kant	van	
de	knoop	op	de	vorm.	Vul	de	rest	van	de	vorm	met	het	zaadmengsel.	Laat	ze	een	
nacht	drogen	en	haal	ze	uit	de	vorm.	Hang	ze	in	een	boom	en	wacht	op	de	eerste		
bezoekers.

Op de website van de vogel bescherming vind je alles over het voeren van vogels. 
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Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt,
een weiland waar de jonge veulens grazen,
’s avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk,
het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.
Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,
geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.
Vrede is een opa die verliefd met oma danst,
vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,
vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
een stal, een houten kribbe … en een kind.

Toon Hermans

INNOVO wenst iedereen 
een sfeervolle kerst en 
een goed en gezond 2014!


