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Verbinding
In	2015	hebben	wij	ons	tweede	lustrum	gevierd;	10	jaar	INNOVO	in	een	
traditie	van	ruim	100	jaar	goed	onderwijs	in	Heerlen	en	omgeving	stond	
daarin	centraal.	In	onze	strategie	voor	de	komende	periode	op	weg	naar	
2020	 zijn	 vertrouwen	 –	 verbinding	 –	 vakmanschap	 de	 kernbegrippen.	
Wij	kiezen	uitdrukkelijk	voor	de	school	geeft	kleur	aan	het	onderwijs	en	
dat	 betekent	 ruimte	 voor	 eigen	 onderwijsidentiteit	 en	 schoolprofiel.	
Goed	 onderwijs	 is	 en	 blijft	 onze	 gezamenlijke	 opdracht.	 Wie	 gezien	
wordt	 en	 zich	 veilig	 weet,	 komt	 tot	 leren	 en	 daarin	 maken	 de	 goede		
leerkracht	samen	met	goed	leiderschap	in	de	scholen	het	verschil.

In	Onderwijs2032	 typeert	Paul	Schnabel	het	vergezicht	voor	kinderen	
met:	 aardig,	 vaardig	 waardig.	 Een	 kind	 zorgt	 goed	 voor	 zich	 zelf	 en		
voor	anderen;	een	kind	is	toegerust	voor	de	nieuwe	tijd	en	vindt	daarin	
zijn	weg	en	een	kind	is	zich	ervan	bewust	wereldburger	te	zijn	en	ver-
houdt	zich	tot	die	wereld	vanuit	een	duurzaam	perspectief.	Een	mooie	
opdracht	om	ons	in	ons	onderwijs	op	te	richten.	Concretisering	en	uit-
werking	vragen	ook	om	toerusting	en	dialoog	van	leerkrachten,	kinderen	
en	ouders.

‘Als	je	doet	wat	je	deed,	krijg	je	wat	je	kreeg’	is	een	gepopulariseerde	
uitspraak	van	Albert	Einstein	die	ik	graag	citeer.	Het	is	een	uitnodiging	
tot	overweging	en	reflectie	en	een	uitnodiging	tot	beproeven	en	experi-
ment.	Leren	binnen	en	buiten	het	onderwijs,	 leren	van	en	met	elkaar,	
deelname	aan	communities,	uitwisseling	tussen	vakgenoten	en	specia-
listen,	etc.	zijn	daar	al	goede	voorbeelden	van	binnen	INNOVO.

Grote	en	plotse	veranderingen	in	de	samenleving	ondergraven	de	voor-
spelbaarheid	van	wat	zich	buiten	ons	afspeelt	en	pleiten	voor	toerusting	
als	mens	en	waardenrijk	onderwijs.	Zelf	aan	zet	zijn	en	zelf	blijven	na-
denken	zijn	essentieel	en	dat	geldt	ook	voor	in	beweging	blijven	en	kunnen	
scharrelen.	Je	moet	deelgenoot	kunnen	zijn	van	een	gemeenschap	en	
tegelijk	heb	je	de	plicht	om	daar	aan	een	passende	bijdrage	te	leveren.	
Je	moet	op	elkaar	kunnen	rekenen.	Vertrouwen	is	het	meest	waarde-
volle	dat	een	mens	kan	bezitten	en	vraagt	om	zekerheden	van	binnen	in	
gedrag	en	omgang	en	daarmee	om	verbinding.

Voor	INNOVO	was	2015	opnieuw	een	goed	en	succesvol	jaar.	Wij	hebben	
samen	veel	gedaan	en	veel	bereikt.	Graag	spreken	wij	als	College	van	
Bestuur	 onze	 grote	 dank	 en	 waardering	 uit	 voor	 ieders	 bijdrage	 aan	
goed	onderwijs	voor	de	leerling,	de	leerkracht	en	de	omgeving.	Wij	gaan	
graag	samen	verder	in	de	lijn	van	vertrouwen	–	verbinding	-	vakman-
schap	 in	2016.	Nu	 is	eerste	de	 tijd	van	bezinning	en	genieten	 in	eigen	
kring.	 Wij	 wensen	 eenieder	 fijne	 kerstdagen	 en	 een	 goed	 en	 gezond	
2016.

Graag zien wij jullie op de INNOVO-nieuwjaarsborrel op dinsdag  
5 januari vanaf 15.30 uur in Brasserie Mijn Streek in Glaspaleis  
Heerlen op de 5e etage!

10 JAAR
INNOVO

IN
N

IE
U

W
S 

12
   

|  
 D

E
C

E
M

B
E

R
 2

01
5 

  |
   

JA
A

R
G

A
N

G
 6

2 3



IN GESPREK MET

In totaal kent INNOVO ongeveer 400 specialisten: leerkrachten  
die een HBO Master Special Educational Needs hebben afgerond. 
Zes van hen zaten bij ons aan tafel, samen met Chantal Hünen, 
bestuursadviseur Onderwijs: “INNOVO vormt en ondersteunt 
specialistennetwerken en zij op hun beurt organiseren bijeen-
komsten rondom hun specialisme om van elkaar te leren en  
hun kennis met hun collega’s te delen.”

•  Chantal Dam: leerkracht en specialist autisme,  Catharina-
school, Heerlen, school voor zeer moeilijk lerende kinderen

•  Gillian Garritzen, leerkracht en gedragsspecialist,  
BS St. Paulus, Heerlen

•  Claudia Jansen, leerkracht en rekenspecialist,  
BS St. Paulus, Heerlen

•  Anique Schoonbrood, leerkracht en specialist hoogbegaafd-
heid, BS Hulsberg

•  Linda Vaessen, leerkracht en specialist lezen en dyslexie,  
BS Hulsberg

•  Monique Reversma, IB-er, specialist Beeldcoaching (SVIB)  
en lid van audit team, BS De Schakel, Heerlen

In een mum van tijd was de afspraak 
voor deze bijeenkomst geregeld. Op-
merkelijk, want de uitnodiging kwam 
laat en alle betrokkenen (zie kader 
hiernaast) hebben een volle agenda: 
naast hun ‘gewone’ werk als leer-
kracht of IB-er zijn ze namelijk ook 
specialist én bijzonder actief in hun 
netwerk van specialisten. Maar zo’n 
uitgelezen kans laten ze niet liggen. 
Eindelijk krijgen ze de gelegenheid 
om het belang van specialisten, net-
werken en het delen en dus vergro-
ten van kennis onder de aandacht te 
brengen van álle leerkrachten en  
directeuren van INNOVO.

Kun je ooit genoeg weten?
Hoe	meer	kennis	hoe	liever.	Daar	is	in	deze	groep	geen	twijfel	over	mogelijk.	Van	de	opgedane	kennis	
profiteer	 jij	niet	alleen,	maar	 je	bent	ook	vraagbaak	voor	 je	collega	 leerkrachten,	 voor	de	 IB-er	op	
school,	voor	de	kinderen,	voor	de	ouders.	Je	geeft	gevraagd	-	en	soms	ook	ongevraagd	-	advies.	Bijko-
mend	detail:	vacatures	worden	tegenwoordig	steeds	gerichter.	Een	specialisatie	in	je	bagage	vergroot	
je	kansen	bij	mobiliteit.	Maar	de	grootste	winst	zit	‘m	–	aldus	de	aanwezige	specialisten	-	in	het	feit	dat	
je	jezelf	als	persoon	ontwikkelt	én	dat	je	de	opgedane	kennis	in	je	dagelijks	werk	kunt	gebruiken.	Gillian	
Garritzen:	“Ik	vind	het	erg	mooi	dat	je	als	persoon	binnen	zo’n	grote	organisatie	de	kans	krijgt	om	iets	
extra’s	 te	 doen.”	 Verschillende	 mensen	 geven	 aan	 dat	 ze	 het	 belangrijk	 vinden	 dat	 ze	 boven	 alles		
gewoon	lid	van	het	team	zijn	en	blijven.	Wie	zich	opstelt	als	‘meneer	of	mevrouw	de	deskundige’	zal	de	
plank	misslaan.	Claudia	Janssen:	“Ik	ben	gewoon	lid	van	het	team,	ook	ik	sta	gewoon	voor	mijn	groep	
en	collega’s	kunnen	mij	gewoon	om	raad	vragen.”

Kun je ooit genoeg kennis delen?
Ook	over	het	delen	van	hun	kennis	is	iedereen	het	eens:	het	moet	en	het	moet	nog	veel	meer.	En	ook	nog	
eens	op	meerdere	niveaus.	De	specialisten	onderling	willen	dolgraag	hun	kennis	verdiepen,	de	nieuw-
ste	ontwikkelingen	bijhouden,	leren	van	elkaar,	elkaar	consulteren	–	intervisie,	cases	bespreken	-	en	
elkaar	een	concrete	vraag	kunnen	voorleggen.	De	nog	prille	netwerken	spelen	daar	een	belangrijke	rol	
bij.	Natuurlijk	willen	ze	hun	kennis	ter	beschikking	stellen	van	alle	collega’s:	heel	graag	zelfs!	Binnen	
hun	eigen	school	maar	zeker	ook	bovenschools.	Je	hoeft	in	deze	tijden	immers	niet	meer	alle	expertise	
in	huis	te	hebben,	als	je	maar	weet	waar	je	die	kunt	halen!	Monique	Reversma:	“Sinds	dit	jaar	ben	ik	bij	
de	audits	betrokken:	wat	zit	er	veel	expertise	binnen	INNOVO!	Maar	we	weten	het	amper	van	elkaar.		
Als	ik	een	specifiek	probleem	heb,	bij	wie	kan	ik	dan	terecht	om	mee	te	denken?	Wat	al	enorm	zou		
helpen,	 is	 simpelweg	een	 lijstje	 van	waar	welke	specialisten	zitten.	Het	delen	van	al	die	kennis	en		
ervaring	verlaagt	de	werkdruk	en	verhoogt	het	werkplezier.”

Anique	Schoonbrood:	“En	het	is	kostenverlagend,	het	wiel	is	
immers	al	uitgevonden!	Bovendien:	als	een	kind	wil	of	moet	
overstappen	naar	een	andere	school,	wil	je	als	leerkracht	een	
goed	advies	kunnen	meegeven:	dáár,	op	die	basisschool,	vind	
jij	wat	je	nodig	hebt.”	Gillian	Garritzen:	“Vaak	vragen	mensen	
zich	af	wat	zij	er	voor	terug	krijgen?	Alsof	er	altijd	iets	tegen-
over	moet	staan,	het	is	toch	ook	heel	fijn	dat	je	gewoon	een	
ander	mag	helpen?”	Monique	Reversma:	“Dit	vind	ik	een	heel	
belangrijke:	maar	als	het	in	de	tijd	van	de	baas	is	ontwikkeld,	
geef	 het	 dan	 alsjeblieft	 aan	 iedereen.	 Dát	 is	 INNVOVO,	 dat		
samenwerken.”	Mensen	schijnen	vaak	nog	te	denken:	‘dat	is	
van	 mij,	 ik	 heb	 dat	 ontwikkeld	 of	 bedacht’.	 Of	 de	 directeur	
denkt	 dat.	 Dat	 blijkt	 hier	 en	 daar	 een	 heikel	 punt:	 waarom	
moet	mijn	leerkracht	zijn	of	haar	kostbare	tijd	besteden	aan	
een	kind	op	een	andere	school?”

Waarom zou je specialiseren?
Elk	 van	 de	 specialisten	 heeft	 een	 eigen	 verhaal,	 een	 eigen		
motivatie	 om	 te	 specialiseren	 en	 om	 voor	 een	 bepaald		
specialisme	 te	 kiezen.	 Anique	 Schoonbrood	 heeft	 zelf	 twee	
hoogbegaafde	kinderen.	Op	haar	vroegere	basisschool	was	zij	
IB-er	en	de	trajectbegeleiding	van	hoogbegaafde	kinderen	en	
hun	ouders	vond	ze	altijd	al	het	leukst.	Vandaar.	BS	Hulsberg	
heeft	een	goede	naam	als	het	om	hoogbegaafdheid	gaat,	dus	
om	daar	te	solliciteren	was	een	bewuste	keuze.
Claudia	Janssen	twijfelde	tussen	specialiseren	in	gedrag	of	in	
rekenen.	Op	haar	school	waren	er	nog	geen	rekenspecialis-
ten,	 dus	 werd	 het	 rekenen.	 Ook	 dat	 speelt	 dus	 mee:	 waar	
heeft	jouw	school	op	dat	moment	behoefte	aan?	Logisch	dat	je	
daar	rekening	mee	houdt,	maar	van	de	andere	kant:	wie	weet	
waar	jij	over	vijf	jaar	zit?	Mobiliteit	is	immers	aan	de	orde	van	
de	dag,	dat	is	de	realiteit.	

Niet altijd even gemakkelijk
Specialist	 ben	 je	 naast	 je	 baan	 als	 leerkracht	 of	 IB-er,	 we		
zeiden	het	al	eerder.	De	opgedane	kennis	en	natuurlijk	ook		
het	 toepassen	 daarvan,	 maakt	 je	 werk	 afwisselender.	 Het	
maakt	 jou	 als	 professional	 maar	 ook	 als	 mens	 duidelijker.	
Maar:	je	krijgt	er	zo	wel	weer	een	taak	bij!	
Linda	 Vaessen,	 specialist	 lezen	 en	 dyslexie,	 solliciteerde,		

 Kennis opdoen? 
 Kennis delen? 
“Hoe meer, hoe liever!”

nadat	 haar	 vorige	 school	 ging	 sluiten,	 heel	 bewust	 op	 een		
vacature	met	dat	specialisme:	“Wat	je	er	aan	doet,	hoeveel	tijd	
je	erin	kunt	steken,	komt	heel	veel	neer	op	extra	 tijd.	Maar		
ik	vind	het	wel	heel	leuk.	dat	is	tegelijkertijd	ook	de	valkuil!”	
Veel	hangt	af	van	het	draagvlak	en	de	ondersteuning	die	je	van	
je	directeur	krijgt.”	Een	rondje	 inventariseren	leert	dat	elke	
directeur	ook	op	dit	gebied	zijn	of	haar	eigen	koers	vaart:	zoek	
de	101	verschillen.	Waar	de	een	alle	ruimte	krijgt	-	Chantal	
Dam:	“Ik	ben	vijf	dagen	per	jaar	vrij	geroosterd.	Dan	werk	ik	
niet	in	de	groep,	maar	draai	ik	met	collega’s	mee	in	de	klas.	
Soms	ga	ik	eens	ergens	anders	kijken	hoe	het	er	daar	aan	toe	
gaat”	 -,	 moet	 de	 ander	 stevig	 onderhandelen	 om	 eens	 een	
werkbezoek	af	te	leggen.	De	ene	directeur	gaat	met	plezier	
mee	naar	de	netwerkbijeenkomsten,	de	ander	geeft	akkoord	
‘mits	het	in	je	eigen	tijd	gebeurt’.	Letterlijk	wordt	er	gezegd:	
“je	moet	draagvlak	krijgen”	en	“je	moet	vechten	voor	die	paar	
uurtjes”.	 Zou	 het	 zo	 kunnen	 zijn	 dat	 sommige	 directeuren	
denken:	‘onze	sterspelers	zijn	al	overbelast,	en	dan	gaan	ze	
ook	nog	meer	extra	dingen	doen	door	in	die	netwerken	te	par-
ticiperen.	En	dan	ook	nog	eens	collega’s	van	andere	scholen	
ondersteunen?	 Wat	 schieten	 zij	 als	 professional	 en	 wij	 als	
school	daar	eigenlijk	mee	op?’	Monique	Reversma:	“Het	gaat	
om	 vertrouwen.	 dat	 je	 directeur	 er	 vertrouwen	 in	 heeft	 dat		
jij	ergens	naar	 toe	gaat	dat	voor	 jou	en	voor	de	school	heel	
goed	is.	Maar	wij	helpen	niet	alleen	anderen,	anderen	helpen	
ons	ook.”

Netwerkbijeenkomsten: nú voor iedereen toegankelijk
Vorig	 jaar	 waren	 de	 netwerkbijeenkomsten	 nog	 alleen	 toe-
gankelijk	voor	de	specialisten	zelf.	Dit	schooljaar	is	iedereen	
binnen	 INNOVO	 van	 harte	 welkom	 op	 de	 bijeenkomsten.		
Die	 koerswijziging	 heeft	 alles	 te	 maken	 met	 de	 wens	 om		
meer	kennis	te	delen	en	de	betrokkenheid	stevig	te	vergroten.	
De	plannen	zijn	inmiddels	uitgewerkt	en	meteen	in	het	nieuwe	
kalenderjaar	 worden	 data,	 tijden,	 locaties	 én	 natuurlijk	 de		
inhoud	aan	de	INNOVO-collega’s	gecommuniceerd.	Elk	spe-
cialisme	 heeft	 een	 netwerkbijeenkomstorganisatieclub(je),	
elke	 bijeenkomst	 zal	 anders	 van	 opzet	 zijn.	 Denk	 aan:		
een	gastspreker,	workshops,	intervisie,	cases	en	dergelijke.	
De	 uitdaging	 voor	 alle	 organisatoren	 zal	 zijn	 om	 de	 bijeen-

Chantal	Dam Anique	Schoonbrood
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komst	voor	zowel	de	specialisten	als	voor	de	niet-specialisten	
interessant	te	maken.	Om	zoveel	mogelijk	mensen	te	berei-
ken,	 worden	 de	 verschillende	 bijeenkomsten	 veel	 breder		
opgezet:	gevarieerde	onderwerpen,	op	verschillende	niveaus	
zodat	 je	 zelf	 kunt	 kiezen	 wat	 het	 beste	 bij	 je	 past.	 Linda		
Vaessen:	“Collega’s	die	met	kleuters	werken	hebben	op	het	
gebied	van	lezen	heel	andere	behoeftes	dan	de	mensen	in	de	
bovenbouw.”	 Gillian	 Garritzen:	 “Ik	 vind	 dat	 je	 je	 heel	 breed	
moet	ontwikkelen,	we	zijn	opgeleid	voor	onderwijs	aan	groep	
1	tot	en	met	8.	Als	leerkracht	zul	je	vast	nog	wel	eens	wisselen	
van	groep.	Maar	 ik	weet	dat	er	veel	mensenzijn	die	zeggen:		
ik	zit	nu	bij	de	kleuters	of	ik	doe	al	jaren	groep	vijf,	dus	daar	
beperk	ik	me	toe.”	Chantal	Dam	reageert	hierop:	“Als	je	ken-

In de perfec
te wereld....

In	deze	tijden	van	verlanglijstjes,	wensen	en	goede		

voornemens	hier	nog	een	beetje	stof	tot	nadenken:

•	 “Hier	moet	je	niet	alleen	op	je	eigen	school	mee		

bezig	zijn,	maar	ook	in	de	regio	meekijken.”	

•	 “Op	afroepbasis	werken	met	een	kind,	een	klas,		

een	leerkracht	dat	je	hulp	nodig	heeft.		

Als	dat	bij	INNOVO	zou	kunnen!”

•	 “Digitale	omgeving	om	kennis	te	delen,	materialen	uit	te	

wisselen,	een	vraag	in	de	groep	te	gooien”

•	 “Een	paar	extra	dagen	per	jaar,	als	onderdeel	van	je	

persoonlijk	ontwikkelingsplan,	dat	je	gewoon	elders		

kunt	gaan	kijken	hoe	anderen	het	doen.”

•	 “Goede	tegenhanger	van	de	Leonardoschool;	plusklassen	

clusteren	met	andere	scholen.	Een	uur	plusklas	per	week	

voor	groep	5-8	is	vaak	echt	niet	genoeg”.

•	 “Samenwerken	met	voortgezet	onderwijs:	onze	kennis	

kunnen	zij	goed	gebruiken.	En	andersom	natuurlijk”

•	 “Misschien	INNOVO-breed	afspraken	maken	over	extra	tijd	

voor	specialisten?	zodat	dit	niet	afhankelijk	is	van	de	

directeur	van	je	eigen	school?

SPECIALISTEN-

BIJEENKOMSTEN:  

•  Kennis halen en brengen

• Actuele ontwikkelingen 

binnen de specialisatie

•  Zo worden de specialis-

ten sterker, maar ook de 

teams waarin ze werken

ALLE SPECIALISATIES 
BINNEN INNOVO
• taal/lezen
• rekenen
• gedrag
• hoogbegaafdheid
• jonge kind
• coaching en begeleiding
• RT op schoolniveau
• Schoolondersteuner

KENNISKRINGEN
•  School Video Interactie  

Begeleiding
• Rots en Water
•  School Wide Positive  

Behavour Support
• NT2
• IT-ondersteuners

AFSTEMMEN / KRUISBESTUIVINGSWPBSSVIB

IT-ONDER-
STEUNERS

NT2

ROTS EN 
WATERKENNIS-

KRINGEN

GEDRAG

HOOG-
BEGAAFDHEID

JONGE 
KIND

RT OP 
SCHOOLNIVEAU

SCHOOL-
ONDERSTEUNERS

COACHING EN 
BEGELEIDING

INTERNE 
BEGELEIDING SPECIALISTEN

BIJEENKOMSTEN

TAAL /
LEZEN

REKENEN

nis	over	autisme	morgen	kunt	toepassen	in	je	groep,	pik	je	de	
informatie	anders	op	dan	dat	het	een	‘ver	van	je	bed	show’	is.	
En	omdat	je	waarschijnlijk	moet	kiezen,	kiesje	waarschijnlijk	
voor	datgene	dat	het	meeste	past	bij	je	dagelijkse	praktijk	van	
dit	moment.”

Moraal van dit verhaal
De	samenvatting	van	een	boeiende	middag	met	enthousiaste	
en	gemotiveerde	mensen	aan	tafel:	Hoe	meer	kennis	hoe	lie-
ver,	 kennis	 moet	 veel	 meer	 gedeeld	 worden,	 de	 netwerken	
rondom	de	specialisten	zijn	daarvoor	essentieel”	én:	“Waar-
om	 zou	 je	 je	 expertise	 alleen	 maar	 ter	 beschikking	 mogen	
stellen,	op	voorwaarde	dat	daar	iets	voor	terugkomt?”

Claudia	Jansen Gillian	Garritzen

Linda	Vaessen Monique	Reversma
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5 vragen aan 
Karen van Mulken
 projectleider implementatie Eigen Risico Dragerschap

Woordzoeker
WAAROM STAPT INNOVO OVER VAN HET VERVANGINGSFONDS 
NAAR EIGEN RISICO DRAGERSCHAP (ERD) OP 1 JANUARI 2016?
INNOVO	betaalt	elk	jaar	een	flinke	som	geld	aan	het	vervangingsfonds	(VVF)		
voor	 het	 ‘verzekeren’	 van	 de	 vervangingskosten	 van	 zieke	 medewerkers.		
Het	vervangingsfonds	betaalt	de	kosten	voor	de	vervanger	van	een	leerkracht.	
‘Zo	blijft	de	continuïteit	op	school	gewaarborgd,’	is	letterlijk	op	de	site	van	het	
fonds	terug	te	vinden.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	bekostiging	van	de	
vervanging,	stelt	het	VVF	regels	op	waar	vervangingen	aan	moeten	voldoen.	
Deze	regels	staan	een	effectief	verzuim-	en	vervangingsbeleid	in	de	weg.	Het	
komt	ook	geregeld	voor	dat	INNOVO	minder	ontvangt	dan	we	aan	premie	heb-
ben	afgedragen.	Maken	we	echter	meer	vervangingskosten	dan	we	afdragen,	
dan	krijgen	we	een	fikse	boete.	Dat	is	natuurlijk	zonde.

1

2

3

5

HEEFT ERD EEN RELATIE MET DE WET WERK EN ZEKERHEID? 
Daar	zit	zeker	een	sterke	relatie	in.	De	Wet	Werk	en	Zekerheid	(voor	het	bijzonder	onderwijs	van	kracht	
per	1	 juli	2016)	verplicht	werkgevers	om	na	drie	 losse	 tijdelijke	contracten,	een	werknemer	bij	het	
vierde	contract	binnen	24	maanden,	in	vaste	dienst	te	nemen.	Nu	hebben	vervangers	gemiddeld	twaalf	
tijdelijke	contracten	per	jaar	voor	vervangingen.	Om	verplichtingen	waar	geen	bekostiging	tegenover	
staat	te	voorkomen,	moeten	we	vervangingen	dus	anders	gaan	organiseren.	De	regels	van	het	VVF		
belemmeren	ons	 in	het	 realiseren	van	oplossingen.	Door	ERD	 te	worden,	kunnen	we	eigen	 regels		
maken,	die	beter	aansluiten	op	onze	vervangingsbehoeftes.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR INNOVO OM ERD TE WORDEN?
Dat	is	heel	eenvoudig.	In	plaats	van	geld	dat	via	premies	wegvloeit	naar	de	’verzekering’	van	het	vervangingsfonds,	
kunnen	we	nu	rechtstreeks	beschikken	over	deze	middelen.	En	waar	eerst	strikte	regels	gelden	over	hoe	vervangin-
gen	van	zieke	medewerkers	georganiseerd	moeten	worden	om	voor	bekostiging	in	aanmerking	te	komen,	bepalen	we	
nu	zelf	de	regels	voor	vervangingen.	Ook	voor	bijvoorbeeld		vervangingen	anders	dan	ziekte.				
Wat	goed	is	om	te	weten	dat	het	geen	doel	is	om	te	bezuinigen	op	het	vervangingsbudget!	We	zien	vooral	kansen	door	
te	investeren	in	mensen.	Zo	kunnen	we	slimmere	keuzes	maken	voor	een	op	maat	gesneden	vervangings-	en	ver-
zuimbeleid.	We	gaan	ook	volop	investeren	in	een	rijk	vitaliteitsbeleid.	Door	een	adequaat	verzuimbeleid	te	voeren,		
kan	het	ziekteverzuim	worden	verlaagd.	Dat	is	goed	voor	de	individuele	medewerker,	het	team,	de	organisatie	en	
uiteindelijk	ook	de	leerling.	Het	gevolg	van	een	lager	verzuim	vertaalt	zich	direct	in	meer	financiële	ruimte.	Ruimte		
die	we	dan	kunnen	investeren	in	eigen	mensen	in	plaats	van	afdracht	aan	het	VVF.	De	gevolgen	van	de	Wet	Werk		
en	Zekerheid	pleiten	ervoor	om	deze	keuze	versneld	te	maken.	De	keuze	voor	ERD	is	bovendien	niet	zo	uniek,	veel		
andere	grote	besturen	hebben	deze	keuze	ook	al	gemaakt.

4 WAT MERKT DE LEERKRACHT ER VAN?
Op	korte	termijn	gaan	we	het	vervangingsprobleem	zelf	(en	beter)	oplossen.	We	hebben	nu	veel	meer	
mogelijkheden	om	vervangingen	met	eigen	(nieuwe)	mensen	te	regelen.	Dat	betekent	dat	er	veel	meer	
vacatureruimte	ontstaat.	Talentvolle	vervangers	kunnen	we	weer	gaan	binden	aan	INNOVO.	Zo	zorgen	
we	voor	meer	vaste	gezichten	in	school	.	Vervangingsleerkrachten	krijgen	hierdoor	meer	werkzeker-
heid	en	betere	mogelijkheden	om	zich	te	ontwikkelen	naar	vakbekwame	leerkrachten.	Dit	komt	de	
kwaliteit	van	het	onderwijs	ten	goede.	

WAT HOOP JE OVER 5 JAAR TE ZIEN? 
In	2020	loop	ik	binnen	op	een	school	in	het	Geuldal.	In	groep	3	zie	ik	juf	Anita	en	meester	Jan	samen	les	geven.	Wat	mooi	om	te	zien	hoe	de	
altijd	gedreven	meester	Jan,	de	nestor	van	de	school,	de	jonge	vervangingsleerkracht	Anita	begeleidt.	Van	juffrouw	Anita	hoor	ik	dat	ze	al		
2	uurtjes	aan	groep	4	heeft	lesgegeven,	want	juffrouw	Maria	kon	vandaag	pas	wat	later	van	start	gaan.
Ik	ontmoet	directeur	Gijs	die	vol	enthousiasme	vertelt	over	zijn	team	van	leerkrachten.	Leerkrachten	die	samen	met	hem	zoeken	naar		
mogelijkheden	om	vitaal	en	met	plezier	naar	het	werk	te	komen.	Dat	vindt	hij	belangrijk,	want	 iedereen	heeft	 in	elke	levensfase	weer		
andere	vragen	en	behoeften.
Zo	vertelt	hij	over	meester	Jan	die	graag	zijn	kennis	wil	overdragen	in	zijn	laatste	jaren	voor	zijn	pensioen,	de	jonge	vervangingsleerkracht	
Anita	die	zich	verder	wil	ontwikkelen	in	haar	vakbekwaamheid	en	over	juffrouw	Maria	die	wat	meer	vrije	tijd	nodig	heeft	in	verband	met	de	
mantelzorg	voor	haar	moeder.	Trots	vertelt	hij	hoe	ze	samen	de	verantwoordelijkheid	hebben	genomen	om	een	goede	oplossing	voor	ieder-
een	te	vinden.	Hij	is	blij	dat	hij	daar	nu	de	ruimte	voor	heeft	gekregen	om	dit	samen	met	zijn	leerkrachten	op	te	lossen.	Dat	dit	ook	heeft	geleid	
tot	een	verlaging	van	het	verzuim	is	mooi	meegenomen.	

AANBEVOLEN
DYSLEXIE EN 
TOUWTJESPRINGEN 
–	MARIJKE	VAN	VUURE
Goed	 oefenen	 maar,	 hoort	 een	 kind	 vaak	 als	 het	 lezen	
moeilijk	gaat.	Maar	oefenen	met	lezen	heeft	weinig	zin	als	
de	oorzaak	van	de	achterstand	niet	bekend	is.	Een	lees-
achterstand	kan	verschillende	oorzaken	hebben.
Met	dit	praktische	boek	kun	je	als	ouder	zelf	met	je	kind	
aan	de	slag.	In	het	tienstappenplan	wordt	beschreven	wat	
je	van	dag	tot	dag	kunt	doen	zodat	het	lezen	van	je	kind	
vooruitgaat.	Waarom	hebben	veel	dyslectische	kinderen	
moeite	 met	 touwtjespringen?	 Zowel	 voor	 touwtjesprin-
gen	als	voor	lezen	is	een	goede	samenwerking	van	meer-
dere	gebieden	in	de	hersenen	nodig.	Door	de	oefeningen	
uit	dit	boek	te	doen,	worden	de	verbin-
dingen	 tussen	 deze	 gebieden	 geacti-
veerd	en	verbeterd,	waardoor	het	lezen	
met	sprongen	vooruitgaat.
Marijke	 van	 Vuure	 heeft	 jarenlang		
ervaring	in	het	begeleiden	van	kinderen	
met	 dyslexie.	 Zij	 specialiseerde	 zich		
in	 dyslexie,	 startte	 een	 praktijk	 en		
ontwikkelde	 haar	 eigen	 succesvolle		
manier	van	werken.

SOCIALE MEDIA IN 
HET SPECIAAL ONDERWIJS
We	horen	steeds	meer	kreten	als	‘21e	-eeuwse	vaardig-
heden’	en	‘mediawijsheid’.	Maar	het	is	voor	leerkrachten	
nog	vaak	moeilijk	hier	een	concreet	beeld	van	te	vormen.	
Wat	zijn	dit	voor	competenties	en	werkwijzen	en	hoe	kan	
ik	 als	 leerkracht	 dit	 op	 een	 eenvoudige	 manier	 in	 de		
praktijk	inzetten?
Kennisnet	heeft	een	boek	gemaakt		waarin	15	portretten	
van	 leraren	 staan	 die	 op	 een	 creatieve	 manier	 sociale	
media	inzetten	in	de	les,	of	op	een	inspirerende	manier	
met	hun	leerlingen	over	mediawijsheid	praten.	
Groep	1	t/m	8	worden	in	dit	boek	besproken.	De	ervarin-
gen,	valkuilen	en	verwachtingen	van	de	leerkrachten	zijn	
realistisch	en	herkenbaar.	Motivatie	vergroten,	talenten	
ontwikkelen,	vergroten	van	zelfvertrouwen	en	de	do’s	en	
don’ts	van	sociale	media	komen	aan	bod.	
Dit	 boek	 is	 gemaakt	 door	 Kennisnet	 in	 samenwerking	
met	 LECSO,	 het	 landelijk	 expertisecentrum	 speciaal		
onderwijs.	 ‘Sociale	 media	 in	 het	 speciaal	 onderwijs’	 is	
een	boek	dat	zeker	ook	inspirerend	is	voor	leerkrachten	
binnen	het	reguliere	onderwijs.	
Het	webboek	is	gratis	te	lezen	en	te	downloaden	
http://socialemediainhetso.kennisnet.nl/ 
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“Weinig dingen helpen een mens 
meer dan hem verantwoordelijk-

heid te geven en te laten 
merken dat je hem vertrouwt.”

Booker T. Washington 

Afro-Amerikaans pedagoog, schrijver  

en gelijke rechten activist 1856-1915
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School
in	BEELD

Cas Trausel herinnert het zich nog 
goed: een donkere novemberavond  
in 2014, buiten napratend, na een  
gesprek op het gemeentehuis van 
Gulpen-Wittem. Of zijn school in Epen 
een opvangklas wilde opstarten voor 
de kinderen uit het asielzoekers-
centrum in Gulpen? Hij antwoordde: 
“Ja, dat gaan we regelen.” Maar toen 
wist hij nog niet wat er allemaal op 
hem en zijn team af zou komen!

Nogal een uitdaging
De	scholen	in	Epen	en	Slenaken	waren	net	
gefuseerd	en	het	schoolgebouw	in	Slenaken	
stond	leeg.	Daar	zouden	de	opvangklassen	
in	 eerste	 instantie	 worden	 ondergebracht.	
De	kinderen	stonden	te	popelen	om	einde-
lijk	naar	school	te	gaan.	In	allerijl	werd	een	
projectteam	 samengesteld,	 amper	 zes		
weken	 later	 -	 2	 februari	 2015	 -	 zouden	 de	
eerste	kinderen	immers	al	komen.	En	daar	
zat	ook	nog	eens	de	kerstvakantie	 tussen!	
Kwartiermaker	Brigitte	Waelpoel,	directeur	
Cas	Trausel	en	IB-er	Svenja	Kleijnen	ston-
den	 er	 niet	 alleen	 voor.	 Ze	 werden	 en		
worden	 ondersteund	 door	 deskundigen	 op	
het	gebied	van	financiën,	communicatie	en	
huisvesting	 van	 het	 servicebureau	 van		
INNOVO.	De	AZC-Inspectie	vanuit	het	Mini-
sterie	 van	 Onderwijs	 gaf	 goede	 adviezen	
over	 toetsing,	 klassenmanagement	 en	 de	
beschrijving	 in	 het	 schoolplan.	 Desalniet-
temin:	 een	 uitdaging	 was	 het	 en	 is	 het		
nog	steeds.

Met handen en voeten
De	 leerkrachten,	 Riet	 Clairbois	 en	 Wiel		
Bollen	zijn	 ieder	vier	dagen	in	de	groep	en	
worden	tijdens	hun	afwezigheid	vervangen	
door	Monique	Frissen	en	Daniëlle	Haenen.	
De	 onderwijsassistenten	 Christel	 Slot	 en	
Bjorn	 Orth	 ondersteunen	 de	 leerkrachten.	
De	kinderen	spreken	hun	moedertaal	en	in	
het	 begin	 amper	 een	 woordje	 Nederlands,	
terwijl	 de	 voertaal	 in	 de	 klas	 Nederlands		
is.	 Lang	 leve	 de	 handen	 en	 de	 voeten,	 de		
mimiek	 en	 Google	 afbeeldingen.	 Zo	 kun	 je	
uitleggen	dat	een	stoel	hier	een	stoel	heet	
en	 een	 ei	 een	 ei.	 Lang	 leve	 de	 creativiteit:		
op	het	 topje	van	de	pink	van	Christel	staat	
een	lachende	smiley	getekend,	op	het	topje	
van	 de	 wijsvinger	 tekent	 ze	 elke	 dag	 een		
verdrietig	 gezichtje.	 Dit	 helpt	 de	 kinderen	
om	 te	 praten	 over	 hun	 emoties.	 En	 lang		
leven	 goede	 methodes	 als	 ‘Mondeling	 Ne-
derlands’	en	‘Horen,	zien,	schrijven’.	
In	 Epen	 worden	 ze	 voorbereid	 op	 de	 over-
stap	naar	een	reguliere	school	in	hun	nieuwe	
woonplaats.	 Een	 van	 de	 drie	 hoofddoelen	
van	 onderwijs	 aan	 deze	 groep	 kinderen	 is	
het	taalbad.	En	daarnaast:	het	ervaren	van	
veiligheid	en	hoe	functioneer	ik	in	een	school.	
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Kwartiermaker
Toen	 INNOVO	 aan	 Brigitte	 Waelpoel	 vroeg	
om	 kwartiermaker	 te	 worden	 voor	 de	 op-
vangklassen	 van	 statushouders,	 kreeg	 ze	
precies	 een	 weekend	 bedenktijd.	 Veel		
langer	hoefde	Brigitte	daar	niet	over	na	 te	
denken.	 Na	 afstemming	 met	 haar	 huidige	
werkplek,	 de	 externe	 dienst	 van	 de	 Mgr.	
Hanssenschool	 (doven	 en	 slechthorenden	
en	 kinderen	 met	 een	 taalontwikkelings-
stoornis)	werd	ze	kwartiermaker	en	meteen	
fulltime	 gedetacheerd.	 Zo	 kon	 zij	 als	 NT2	
specialist	haar	opgedane	ervaring	 inzetten	
in	dit	project.	Van	de	een	op	de	andere	dag	
zag	haar	leven	er	totaal	anders	uit:	samen	
met	de	directie	en	de	Intern	Begeleider	de	
locatie	 bevestigen,	 personeel	 zoeken,	 uit-
zoeken	 van	 methodes,	 nadenken	 over	 het	
aanbod,	 de	 opstart	 en	 de	 inschrijving	 van	
alle	leerlingen,	het	inrichten	van	de	school,	
het	bestellen	van	materialen,	kennismaken	
met	het	hele	COA-gebeuren,	het	AZC	bezoe-
ken…	 Als	 ze	 een	 jaar	 later	 terugkijkt,	 nog	
steeds	een	dag	per	week	betrokken	bij	Epen,	
noemt	ze	de	afgelopen	periode:	“Een	ontzet-
tende	verrijking,	een	geweldige	ervaring.”	

Mogen ze afspreken?
Tijdens	 de	 zomervakantie	 zijn	 twee	 leeg-
staande	lokalen	in	Epen	ingericht	en	nu	rijdt	
de	schoolbus	elke	dag	van	Gulpen	naar	Epen.		
De	ouderbijeenkomst	die	in	Epen	werd	ge-
organiseerd	om	iedereen	te	infomeren,	ligt	
alle	betrokkenen	nog	vers	in	het	geheugen.	
Natuurlijk	waren	er	kritische	vragen,	maar	
de	 Syrische	 kinderen	 zijn	 bijzonder	 warm	
ontvangen.	 ‘Mogen	 ze	 ook	 afspreken	 om		
samen	 te	 voetballen?’	 Als	 je	 zo’n	 vraag	
krijgt,	dan	weet	je	dat	het	goed	komt.	En	stel	
je	 alles	 in	 het	 werk	 om	 dat	 afspreken	 ook	
mogelijk	te	maken.	

En wat er nog meer bijkomt
Op	de	achtergrond	gebeurt	er	ook	heel	veel.	
De	 opvangklas	 heeft	 niet	 alleen	 een	 eigen	
BRIN-nummer	 maar	 vereist	 ook	 nog	 eens	

dubbel	 administratief	 werk!	 De	 inspectie	
houdt	een	stevige	vinger	aan	de	pols.	Begrij-
pelijk,	we	praten	hier	niet	over	opvang	maar	
over	onderwijs.	
Het	 COA	 heeft	 een	 tijdelijk	 contract	 voor		
de	huur	van	het	asielzoekerscentrum,	maar	
niemand	kan	voorspellen	of	en	wanneer	de	
stroom	asielzoekers	opdroogt.	Cas	Trausel	
worstelt	met	de	vraag	hoeveel	kinderen	hij	
per	 1	 februari	 op	 school	 heeft	 zitten;	 het		
ministerie	wil	dat	elke	vier	maanden	weten.	
Geen	 mens	 die	 het	 kan	 voorspellen,	 maar		
op	 basis	 van	 zijn	 schatting	 wordt	 wel	 een	
budget	bepaald.	En	afhankelijk	van	het	toe-
gekende	budget,	dat	INNOVO	voorschiet	en	
pas	 na	 vier	 maanden	 kan	 declareren,	 kan		
hij	mensen	inzetten.	De	leerkrachten	en	de	
onderwijsassistenten	werken	keihard	en	vol	
overgave,	maar	hij	kan	hen	niet	de	garantie	
geven	dat	ze	het		volgende	kwartaal	nog	werk	
hebben.	“Niet	goed,	dat	zou	anders	moeten.”	

Achtbaan
De	mensen	die	elke	dag	met	deze	kinderen	
werken,	zijn	er	speciaal	op	uitgezocht.	Vak-
mensen	 uiteraard,	 met	 veel	 kennis	 van		
aanvankelijk	 leren.	 Maar	 met	 flexibiliteit,	
enthousiasme	 en	 empathie	 met	 de	 doel-
groep	 als	 extra	 bagage.	 Op	 die	 flexibiliteit	
wordt	 dagelijks	 een	 stevig	 beroep	 gedaan.	
Het	voelt	voortdurend	alsof	ze	in	een	acht-
baan	 zitten;	 in	 de	 klas,	 maar	 ook	 emotio-
neel.	 Als	 een	 gezin	 een	 huis	 aangeboden	
krijgt,	moeten	ouders	en	kinderen	op	korte	
termijn	vertrekken.	Het	gebeurt	regelmatig	
dat	van	de	een	op	de	andere	dag	een	stoeltje	
leeg	 blijft.	 Geen	 afscheid,	 geen	 map	 met	
werkjes	die	meegegeven	kan	worden,	geen	
knuffel,	niet	uitzwaaien,	geen	mogelijkheid	
om	veel	succes	 te	wensen.	Met	een	beetje	
geluk	weten	ze	waar	de	kinderen	naar	 toe	
gaan,	dan	kunnen	ze	voor	de	nieuwe	school	
een	 onderwijskundig	 rapport	 opstellen.	
Toen	ze	de	bus	voor	het	 laatst	 voor	de	zo-
mervakantie	 uitzwaaiden,	 wisten	 ze	 dat	 ze	
veel	 van	 deze	 kinderen	 nooit	 meer	 terug	

zouden	zien.	Ook	na	deze	kerstvakantie	zal	
de	 groepssamenstelling	 er	 weer	 helemaal	
anders	 uit	 zien.	 Hoezo	 groepsdynamisch	
onderwijs?	 Voordat	 de	 groep	 gevormd	 is,	
valt	ie	weer	uit	elkaar.	En	begin	je	weer	op-
nieuw	 met	 kinderen	 die	 geen	 woord	 ver-
staan	van	wat	je	zegt.	Voor	de	kinderen	moet	
je	een	afscheid	niet	te	beladen	maken,	voor	
hen	 betekent	 een	 huis	 dat	 ze	 eindelijk	 een	
plekje	voor	hun	zelf	hebben,	dat	ze	eindelijk	
tot	 rust	 kunnen	 komen.	 In	 plaats	 van	 ‘wat	
jammer	dat	je	weggaat’	zou	je	moeten	zeg-
gen	 ‘wat	 fijn	 dat	 jullie	 nu	 een	 huis	 hebben	
gevonden	 en	 wat	 fijn	 dat	 ik	 je	 heb	 mogen		
leren	kennen’.	Ze	beginnen	aan	een	nieuwe	
fase	 in	 hun	 leven	 en	 hoe	 mooi	 is	 het	 om	
daaraan	te	kunnen	bijdragen.

Dit verhaal is maar een heel korte samen-
vatting van alles wat alle betrokken  
mensen te vertellen hebben. Wil je meer 
weten? Ze delen hun ervaringen met  
heel veel plezier. 

Sadek Omari was docent 
Engels in Syrië. Zelf als vluchteling tot 
enkele maanden geleden nog woonachtig in 
het AZC Landsrade woont nu in Heerlen en 
werkt één dag per week vrijwillig als tolk 
in Epen. Hij is bij elk intakegesprek bij de 
ouders thuis (in het asielzoekerscentrum 
dus) aanwezig. Op dinsdag komen de nieuwe 
kinderen op school en helpt hij bij de 
introductie. Als er een probleem is met een 
kind, komt hij tolken. Hij vertaalt briefjes 
van school in het Arabisch (bijvoorbeeld over 
de luizencontrole) en onlangs ging hij in 
het asielzoekerscentrum uitleggen wat  
de Sinterklaastraditie is en hoe we in 
Nederland kerst vieren. 
Goud waard die man, onmisbaar! 

Twee opvangklassen, 
50 Syrische kinderen in Epen: 
wat er dan allemaal op je af komt! 
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Riet, Wiel, Bjorn, Christel, 
Monique en Daniëlle: 
“De kinderen zijn 

enthousiast, leergierig, 
temperamentvol, heel direct, 

hartelijk, druk, 
supergemotiveerd, ze stralen 

warmte uit….”
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Veel meer meester campagne

Op	donderdag	15	oktober	zat	 ik	 in	een	bijzondere	 trein.	Jet	Bussemaker,	Minister		
van	 Onderwijs,	 Cultuur	 en	 Wetenschap	 (OCW),	 verzorgde	 de	 aftrap	 van	 deze	
bijzondere	treinreis	waarmee	de	‘Veel	meer	meester	campagne’	gestart	is.	Namens	
INNOVO	 zat	 ik	 in	 de	 treincoupé	 van	 de	 PO-raad.	 Naast	 meesters	 (waaronder	 de	
‘leraren	 van	 het	 jaar’	 2011	 en	 2015),	 zaten	 er	 HR-adviseurs	 en	 een	 onderwijs-
bestuurder	in	de	coupé.

De	 ‘veel	meer	meester	campagne’	moet	ervoor	zorgen	dat	er	meer	mannen	voor		
de	 klas	 gaan	 staan.	 Er	 werken	 veel	 meer	 vrouwen	 dan	 mannen	 in	 het	 primair	
onderwijs	en	zijn	er	leerlingen	die	de	basisschool	verlaten	zonder	een	mannelijke	
leerkracht	te	hebben	gehad.	Hoewel	vrouwen	uitstekende	leerkrachten	zijn	 is	het	
voor	de	ontwikkeling	van	een	leerling	‘gezond’	om	ook	les	te	krijgen	van	een	man.	

Tijdens	 de	 reis	 naar	 Eindhoven	 kregen	 wij	 bezoek	 van	 aspirant-pabostudenten.		
Zij	 vroegen	mij	het	hemd	van	mijn	 lijf	over	het	mooie	vak	waarin	 ik	mag	werken.		
Ik	 vertelde	 mijn	 ervaringen	 over	 mijn	 werk	 op	 basisschool	 St	 Paulus	 in	 Heerlen.	
Genoeg	mooie	verhalen	om	te	delen	met	deze	studenten!

Prikkelende	vragen	zoals	‘wat	zou	je	leerlingen	in	de	toekomst	willen	leren,	dat	je		
nu	niet	onderwezen	krijgt	op	school	en	 ‘hoe	ziet	volgens	 jou	de	 ideale	school	van		
de	toekomst	eruit’?	stimuleerden	de	studenten	om	na	te	denken	over	hun	eventuele	
toekomst	in	het	onderwijs.

s’	Middags	raakte	ik	in	gesprek	met	Arnout	(links:	17jr,	5	havo)	en	Jorn	(rechts:	15jr,		
4	havo)	uit	Zwolle	(zie	foto	rechtsboven).

Beide	heren	hadden	een	heel	goed	beeld	van	het	huidige	en	toekomstige	onderwijs.	
Ze	 zijn	 vastberaden	 om	 leraar	 te	 worden;	 zelf	 lessen	 bedenken	 en	 kinderen	 iets	
leren.	Ze	twijfelden	nog	tussen	het	PO	en	VO	maar	na	ons	gesprek	werd	het	duidelijk.	
Ze	willen	afwisseling,	 ‘elke	dag	anders’	en	 in	veel	verschillende	vakgebieden	 les-
geven	dus	primair	onderwijs	it	is!

De	treinreis	is	gevolgd	door	veel	pabostudenten	en	middelbare	scholieren.	Ook	is	de	
campagne	in	medialand	niet	onopgemerkt	gebleven.	Het	NOS	Jeugdjournaal	en	Hart	
van	Nederland	besteedden	er	aandacht	aan	en	op	Twitter	was	#veelmeermeester	
‘trending	toppic’.	Aan	aandacht	dus	geen	gebrek.

Tijdens	de	treinreis	kwam	ik	ook	in	gesprek	met	Nienke	Meijer,	voorzitter	College	van	
Bestuur	van	Fontys.	We	deelden	de	mening	dat	het	gebrek	aan	meesters	de	komende	
jaren	 aandacht	 blijft	 verdienen.	 We	 hopen	 dan	 ook	 op	 een	 betere	 verhouding	 van		
de	 man/vrouw	 voor	 de	 klas.	 Maar	 uiteindelijk	 moet	 onderwijs	 in	 je	 hart	 zitten.	
Kinderen	 laten	 leren	 en	 verder	 helpen	 in	 hun	 leven.	 Ik	 ben	 van	 mening	 dat	 een	
leerkracht	met	kwaliteit,	vakmanschap	en	passie	de	eerste	prioriteit	is,	het	geslacht	
is	hieraan	ondergeschikt.	

Jeroen Pieters
Leerkracht	Bs.	St.	Paulus

Een dag uit 
het leven van…
Jeroen Pieters
Leraar basisschool St. Paulus, Heerlen

START REGIONAAL 
TALENT CENTRUM
In	 het	 kader	 van	 ontwikkelen	 en	 bewegen	 is	 INNOVO		
gestart	 met	 onze	 collega-besturen	 Kindante	 en	 Movare	
met	het	Regionaal	Talent	Centrum	(RTC).	Het	RTC	is	een	
digitale	 tool	die	 je	kan	helpen	om	richting	 te	geven	aan		
je	eigen	loopbaan	en	ontwikkeling.	Wil	je	een	kijkje	nemen	
in	het	RTC,	stuur	dan	een	mail	naar:
helpdesk-rtc@baandomein.nl	en	je	krijgt	een	inlogcode.	
INNOVO	 biedt	 42	 medewerkers	 (in	 vaste	 dienst)	 een		
vrijblijvend	 	 gesubsidieerd	 loopbaantraject	 aan	 via	 het	
RTC.	 In	 dit	 traject	 word	 je	 begeleid	 door	 een	 externe		
loop	baanadviseur.	 Je	 kunt	 je	 aanmelden	 door	 een		
mail	 te	 sturen	 naar	 helpdesk-rtc@baandomein.nl	 o.v.v.		
‘loopbaan-traject RTC/INNOVO’.	 Je	 ontvangt	 dan	 een		
inlogcode	voor	het	RTC	en	een	verdere	instructie.

MAKE A WISH

“Op	de	nieuwjaarsreceptie	van	2015	kreeg	ik	samen	met	
twee	andere	medewerkers	van	INNOVO	de	mogelijkheid	
om	een	wens	uit	te	laten	komen	in	het	kader	van	tienjarig		
bestaan.	 Daar	 heb	 ik	 niet	 lang	 over	 hoeven	 nadenken.		
Ik	ging	namelijk	met	mijn	vriend	een	reis	door	Thailand	
maken	 en	 dankzij	 INNOVO	 hebben	 we	 gewerkt	 als		
vrijwilliger	 bij	 een	 olifantenopvangcentrum.	 Het	 was		
een	prachtige	ervaring!	Dank	je	wel!”.		
Manon	Storms,	secretariaat	servicebureau.

ZORG GOED VOOR DE  
ANDER IN VOERENDAAL!

In	samenwerking	met	de	gemeente	en	vrijwilligers	heeft	
de	Brede	School	Cortemich	een	steentje	bijgedragen		aan	
het	 zo	 aangenaam	 mogelijk	 maken	 van	 het	 verblijf	 van		
de	 vluchtelingen	 in	 Voerendaal.	 Zij	 werden	 voor	 enkele	
dagen	opgevangen	in	sporthal	de	Joffer	in	Voerendaal.
De	 Brede	 School	 Cortemich	 heeft	 de	 vluchtelingen-
kinderen	uitgenodigd	voor	een	knutselmiddag	en	getrak-
teerd	 op	 een	 glaasje	 ranja,	 een	 stukje	 fruit	 en	 een		
wafel!	De	kinderen	hebben	genoten!	Op	deze	manier	laat	de		
school	de	school	afspraak	zien:	Zorg goed voor de ander!

DE PYLER DRIJVENDE KRACHT 
HEERLENSE KLEDINGBANK
Wethouders	Martin	de	Beer	en	Peter	van	Zutphen	hebben	
op	woensdag	18	november	‘Buurthulp	Heerlerbaan’	met	
de	Heerlense	Kledingbank	geopend.
Bij	 het	 opzetten	 van	 deze	 dependance	 van	 de	 nationale	
kledingbank	heeft	de	SO/VSO	de	Pyler	een	grote	rol	ge-
speeld	 door	 meerdere	 partijen	 te	 verbinden	 zoals	 de		
gemeente	 Heerlen.	 SO/VSO	 de	 Buitenhof	 en	 Praktijk-
onderwijs	Parkstad	Limburg.	Leerlingen	van	de	Praktijk-
school,	De	Pyler	en	Buitenhof	zorgen	voor	het	herstel	en	
verkoop	van	de	aangeboden	kleding.	Ook	gaan	zij	zorgen	
samen	met	hun	begeleiders	voor	de	personele	bezetting.	

WERKBEZOEK TWEEDE KAMERLID 
AAN BASISSCHOOL TRIANGEL

 
Tweede	Kamerlid	Karin	Straus	(VVD)	heeft	vorige	week	een	
werkbezoek	 gebracht	 aan	 basisschool	 Triangel	 in	 Linne.	
Als	 woordvoerder	 Onderwijs	 ging	 ze	 met	 de	 school	 in	
gesprek	 over	 onderwijsvernieuwing	 en	 ICT	 in	 het	 basis-
onderwijs.	Het	bezoek	was	geïnitieerd	door	de	PO	Raad	-	de	
sectororganisatie	 voor	 het	 primair	 onderwijs	 (PO)	 -	 als	
mooi	voorbeeld	van	een	school	die	digitale	techniek	heeft	
ingezet	om	onderwijsvernieuwing	tot	stand	te	brengen.
Andere	 onderwerpen	 die	 op	 de	 agenda	 stonden,	 waren	
hoogbegaafdheid	in	het	onderwijs	en	Duits	als	tweede	taal.	
Kamerlid	 Karin	 Straus	 fungeert	 als	 woordvoerder	 voor-		
en	vroegschoolse	educatie,	primair	onderwijs,	voortgezet	
onderwijs,	 beroepsonderwijs	 en	 volwasseneneducatie.	
“Deze	school	is	niet	alleen	Euregioschool	Duits,	maar	ook	
voorbeeldschool	op	het	gebied	van	gebruik	van	ICT	in	het	
basisonderwijs.	 Weer	 zo’n	 mooi	 voorbeeld	 van	 goed	 én	
eigentijds	 onderwijs,	 gewoon	 hier	 om	 de	 hoek!”,	 meldt	
Straus	op	haar	facebookpagina.	

IK BEN NIET HOOFDBEGAAFD OF ZO 
MAAR IK KAN WEL GOED LEREN…

Ze	behoren	tot	de	slimste	kinderen	van	Nederland.	Dinant	
Huibers,	 Sara	 van	 Wesel	 en	 Tygo	 Kos	 uit	 groep	 7	 van		
basisschool	de	Horizon	 in	Heerlen.	Zij	hebben	Limburg	
vertegenwoordigd	in	de	finale	van	de	slimste	kinderquiz	
van	Nederland.	Van	maar	liefst		5500	aanmeldingen	zijn	
zij	 overgebleven	 na	 de	 voorrondes	 als	 één	 van	 de	 22		
drietallen	om	de	eindstrijd	in	de	Universiteit	van	Amster-
dam	te	spelen.	Klokhuis-presentatrice	Dolores	Leeuwin	
neemt		in	alle	stilte	de	quiz	af.	De	prijsuitreiking	is	natuur-
lijk	 ontzettend	 spannend,	 “maar	 meedoen	 is	 het	 aller-
leukste,”	zegt	Sara,	“het	gaat	niet	om	het	winnen.”	
De	SlimmerIQuiz		is	ontwikkeld	door	Stichting	Mensa		om	
meer	aandacht	te	krijgen	voor	slimme	kinderen.	Basis-
school	de	Horizon	heeft	sinds	2012	een	klas	voor	meer-	
en	 hoogbegaafde	 kinderen.	 Juf	 Kim	 Boels,	 die	 zich	 ge-
specialiseerd	heeft	op	dit	gebied,	begeleidt	de	leerlingen	
tot	 goed	 voorbereide	 middelbare	 scholieren.	 Er	 is	 aan-
dacht	voor	leren	leren	en	leren	presenten.	De	kinderen	
worden	uitgedaagd	door	bijvoorbeeld	creatieve	oplossingen	
te	bedenken	voor	lastige	rekensommen	of	extra	vakken	
zoals	Italiaans.	
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Vele	eeuwen	van	-	en	ik	zeg	het	oneerbiedig	-	Wenn	allen	schweigen	und	einer	
spricht,	nennt	man	dies	Unterricht?	–	moeten	wij	achter	ons	laten	en	verruilen	
voor	 een	 andere	 invulling	 van	 het	 vak	 van	 leerkracht	 en	 een	 andere	 rol	 van		
ouders	in	het	onderwijs.	De	kracht	van	het	voorstel	Onderwijs	2032	zit	in	de	stip	
op	de	horizon:	aardig,	vaardig	en	waardig.	Een	kind	zorgt	goed	voor	zich	zelf	en	
voor	anderen;	een	kind	is	toegerust	voor	de	nieuwe	tijd	en	vindt	daarin	zijn	weg	
en	een	kind	is	zich	ervan	bewust	wereldburger	te	zijn	en	verhoudt	zich	tot	die	
wereld	vanuit	een	duurzaam	perspectief.	Een	ontwikkeling	als	deze	kan	alleen	
maar	slagen	als	wij	vertrouwen	hebben	in	de	eigen	kracht	van	het	kind	en	het	
kind	de	ruimte	gunnen	om	zijn	eigen	ontwikkeling	op	te	pakken.	Als	volwassenen	
moeten	wij	de	dialoog	aangaan	met	het	kind	en	hem	aan	het	woord	laten	over	
zijn	 ontwikkeling	 en	 de	 daarbij	 behaalde	 resultaten	 en	 opgedane	 ervaringen.	
Niet	 langer	 het	 rapportgesprek	 over	 het	 kind,	 maar	 het	 kind	 legt	 zelf	 reken-
schap	 af	 in	 gesprek	 samen	 met	 leerkracht	 en	 ouders.	 Jong	 geleerd	 is	 ook		
hier	 oud	 gedaan.	 Binnen	 INNOVO	 hebben	 wij	 daar	 al	 heel	 wat	 voorbeelden		
van	gezien.
	
De	rol	van	de	leerkracht	verandert	mee	in	deze	ontwikkeling.	De	leerkracht	is	
al	 lang	niet	meer	de	autoriteit,	die	alles	weet	en	dat	hoeft	ook	niet.	Moderne	
leermiddelen	en	internet	voorzien	daar	ruim	in.	De	opdracht	van	de	leerkracht	
is	 juist	 de	 goede	 omgang	 met	 de	 collectieve	 kennis	 door	 de	 goede	 vragen	 te	
stellen	en	uitkomsten	te	bevragen.	Natuurlijk	blijft	ook	de	uitleg	van	stof	van	
belang	en	moet	er	een	kennisbasis	zijn.	Tafeltjes	blijven	ook	handig.	Diepgang	
en	 authentieke	 ervaringen	 in	 de	 combinatie	 van	 denken	 en	 doen	 sorteren	 in	
hoge	leereffecten.	Samenwerken	en	kennis	en	ervaringen	delen	met	anderen	
zijn	en	blijven	essentieel	en	moeten	ook	op	weg	naar	2032	alle	ruimte	blijven	
krijgen.	Als	onderwijs	moeten	wij	vooral	stoppen	met	afleren.	De	zelf	gewenste	
zelfstandigheid	van	de	kleuter	moeten	wij	koesteren	in	de	volgende	klassen	van	
het	basisonderwijs	en	daarna.	Leren	mag	binnen	de	school	en	mag	vooral	ook	
buiten	de	school;	de	commissie	spreekt	over	formeel	leren	en	informeel	leren	
en	dat	is	prima.
	
In	Nederland	en	zeker	ook	in	het	onderwijs	houden	wij	van	etiketteren.	Laten		
wij	 afspreken,	 dat	 wij	 etiketten	 reserveren	 voor	 jampotjes.	 Natuurlijk	 zijn	 er	
verschillen	 tussen	 kinderen,	 maar	 die	 verschillen	 moeten	 vooral	 niet	 tot	 be-
stempeling	 leiden.	De	verschillen	moeten	worden	gezien	en	worden	voorzien	
van	een	adequaat	onderwijsaanbod	op	de	plek	waar	dat	het	beste	kan	gebeuren.	
In	 de	 regel	 vanuit	 de	 basisschool	 en	 liefst	 op	 weg	 naar	 meer	 funderend	 en		
inclusief	onderwijs.	Als	je	doet	wat	je	deed,	krijg	je	wat	je	kreeg.	De	voorstellen	
van	 de	 Commissie	 Schnabel	 kunnen	 wij	 uiteraard	 ontmoeten	 met	 mitsen	 en	
maren.	Er	zijn	zeker	redenen	te	bedenken	om	zaken	anders	te	doen	of	anders	
voor	te	stellen.	Wij	kunnen	er	natuurlijk	ook	denominatieve	sausjes	overdoen	en	
de	bekostiging	problematiseren.	Echter	wij	kunnen	nu	ook	de	keuze	maken	om	
het	kind	in	zijn	ontwikkeling	centraal	te	stellen	en	in	ons	onderwijs	aansluiten	
op	zijn	of	haar	vraag	 in	de	ontwikkeling	naar	een	bewuste	nee-zegger	of	een	
competente	rebel.	Ik	zou	het	mijn	kleinkind	dat	in	het	voorjaar	van	2016	geboren	
wordt	in	ieder	geval	van	harte	gunnen.
	

Bert Nelissen,	voorzitter	College	van	Bestuur

Onderwijs 2032
DE COMMISSIE ONDER VOORZITTER-

SCHAP VAN PAUL SCHNABEL HEEFT IN-

TERESSANTE VERGEZICHTEN AAN HET 

PAPIER TOEVERTROUWD IN ONDERWIJS 

2032. UITERAARD IS ER BIJ IEDER VOOR-

STEL VOOR ONDERWIJSVERANDERING 

OF ONDERWIJSVERNIEUWING VEEL 

COMMENTAAR VAN DE STUURLUI AAN 

DE WAL. TE VEEL EN TE VAAK WORDT 

HET ONDERWIJS GEMETEN AAN HET 

ONDERWIJS DAT WIJ ZELF HEBBEN  

GENOTEN. ECHTER DEZE DISRUPTIEVE 

ONTWIKKELING IN DE WERELD EN 

RECHT DOEN AAN DE ONDERWIJSVRAAG 

VAN HET KIND VAN VANDAAG DE DAG 

VRAAGT ECHT OM ANDER ONDERWIJS 

EN DAT HEEFT DE COMMISSIE HEEL 

GOED GEZIEN. WAT MIJ BETREFT RAKEN 

DE VOORSTELLEN DE KERN VAN WAT 

NODIG IS VOOR GOED EN TOEKOMST-

VAST ONDERWIJS MET DE LEERLING 

AAN ZET MET ZIJN EIGEN ONTWIKKE-

LING OP BASIS VAN NIEUWSGIERIGHEID 

EN DE WIL OM HET ZELF TE WETEN  

TE KOMEN.

Dankwoord
Dit is de laatste papieren uitgave van INNIEUWS. We werken aan  

een nieuw communicatieconcept waarin we vakman schap willen 

verbinden door verhalen uit de klas in woord en beeld te delen.  

INNIEUWS blijft, maar verschijnt in een nieuw jasje.  

Op naar INNIEUWS 2.0! Dank aan de redactieraad voor  

5 jaar meedenken en meewerken aan INNIEUWS.

“Elke keer weer kijk je ook als 
redactielid uit naar het moment dat 
INNIEUWS op de mat valt. Met gevoel 

van trots kijk je dan naar het 
eindproduct”.

INNOVO
Een onderwijsblad
Samen onderwijs delen
In woord en beeld
INNIEUWS

INNIEUWS
Collega’s verbinden
Tonen van vakmanschap
5 jaar INNOVO in de kijker
Vernieuwing
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Fijne Kerstvakantie!
5 JANUARI 2016

NIEUWJAARSBORREL!

Graag	zien	wij	onze	medewerkers		

op	de	INNOVO-nieuwjaarsborrel	op	

dinsdag 5 januari vanaf 15.30 uur in 

Brasserie Mijn Streek in Glaspaleis 

Heerlen op de 5e etage!

College van Bestuur INNOVO


