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Voorwoord
Voor je ligt inspiratiemagazine 2 van Willem van

onze kernbelofte: ‘Vol voorbereid op de toekomst’.

Oranje Scholengroep. Een magazine waarin we

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst met het

kennismaken met de mensen áchter de scholen.

themanummer: Zie je leerlingen!

den op zelfstandigheid, volwassenheid en een plek

Jan Maarten de Bruin

in de maatschappij? Laat je inspireren door elkaar

Voorzitter College van Bestuur

en zoek de verbinding. Samen geven we vorm aan

Willem van Oranje Scholengroep

Waar halen zij hun inspiratie vandaan om elke dag
weer het beste te geven? Leerlingen voor te berei-

Ontbijtverslag

Zie je leerlingen!

Wie komt er zijn bed voor uit? Om om 06.45 uur een beschuitje te
eten op je werk en intensief te gaan praten over bewijs 2 uit het
Vision Eye: ‘Leerlingen worden gezien’? Maar liefst 7 leerkrachten
van Willem van Oranje Scholengroep namen de moeite op de vroege
ochtend van woensdag 4 april. Verhalen, ervaringen en vergelijkingen gingen over de ontbijttafel. Met Jan Maarten de Bruin als
gespreksleider: “Hoe doen jullie dat nou? Leerlingen echt zien?”
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Ieder heeft zijn of haar eigen vertrekpunt. Dat blijkt

onderwijs, met elke dag 34 leerlingen in de klas.

al als de eerste kopjes koffie ingeschonken worden.

En dan zijn er nog de verschillende rollen binnen

‘Leerlingen zien’ geeft een leerkracht in het speciaal

het onderwijs. Van directeur tot zorgcoördinator

basisonderwijs met zeer moeilijk lerende kinderen

of Intern Begeleider. Toch is er een gemene deler:

anders vorm dan de leerkracht in het regulier

iedereen werkt vanuit zijn hart.

De gewone leerling

Zorg om leerlingen neemt toe

Dat gaat de hele dag zo door. Dat moet je

Het zijn vaak de opvallende leerlingen die je

Eline Vos, docent Duits op het Willem in

kunnen.”

wel ziet. Ze vragen aandacht of zetten zich

Waalwijk: “Ik kreeg te maken met signalen

op de voorgrond, vallen op door verzuim of

van mishandeling bij een leerling. Via de

“Kinderen op De Leilinde zijn extra kwets-

lage cijfers. Maar hoe zit het met de jongens

teamleider hebben we daar adequaat op

baar. We maken heftige situaties mee, leer-

en meiden die stiller en wat meer op de

kunnen reageren, maar de vraag die me

lingen die buiten zichzelf raken om kleine

achtergrond blijven? Jenny van Ooijen, leer-

bezighoudt: had ik het eerder moeten zien?”

dingen. Dan moet je niet alleen de leerling,

kracht van groep 3/4 op De Bron in Sprang-

maar ook de klas weer in het gareel krijgen.

Capelle: “Daar heb ik extra oog voor. Juist

Als zorgcoördinator op het Willem in Wijk en

Leerlingen zien betekent in ons geval

om die reden houd ik ze in de gaten.” Marjon

Aalburg kijkt Nelleke Verbeek niet vreemd op

daar ook mee om kunnen gaan”, vult Dick

van Wijk, leerkracht op de Koningsschool

van dit soort situaties, al baart het haar wel

Barghoorn als directeur van De Leilinde aan.

vult haar aan: “Tijdens mijn master ‘Gedrag

zorgen: “De zorg neemt toe, de problemen

en Leren’ heb ik geleerd hoe je die kinderen

nemen toe. Zeker als leerlingen de pubertijd

Luisteren

ook op je netvlies houdt, dat helpt mij bij

ingaan. Goed luisteren en er direct zijn voor

Het zijn verhalen die indruk maken.

mijn klas van 34 unieke karakters.”

een leerling is belangrijk. Leerlingen zien is

Leerlingen zien klinkt makkelijker dan het

weten hoe de pet staat die dag.”

is. Jan Maarten is blij om iedereen in deze

Grenzen stellen

setting te ontmoeten. De uitwisseling van

Is er iets aan de hand met een leerling, dan

Voor Stéphanie IJpelaar, leerkracht in het

verhalen en ervaring laat zien hoe belangrijk

rijst de volgende vraag: hoe ver ga je als

speciaal basisonderwijs, ligt het zien van

het is om ook onderling het gesprek te voe-

school bij het bieden van hulp? Waar ligt de

leerlingen op een ander niveau: “Mijn leer-

ren, elkaar te ontmoeten: “Leerlingen zien is

grens? Want regels en systemen kunnen

lingen zie ik in eerste instantie vanuit zorg.

luisteren en signaleren. Oog hebben voor het

wel vertellen dat je je taak als leerkracht

Het leren komt pas later. Wij zijn puur met

welbevinden en oog hebben voor de leer-

prima doet, maar ons hart is er ook nog.

de basis bezig, structuur bieden en werken

prestaties. Vol voorbereid op de toekomst.

Kunnen en willen we nog een stapje extra

aan vertrouwen. Mijn acht leerlingen in de

Dat is wat ik uit ieder verhaal opmaak.”

zetten bij problemen? Met andere oplossin-

klas lijken er weinig, maar die acht hebben

gen komen?

ieder een specifieke benadering nodig.”

Marleen Kuijsten van de Juliana van

Het verhaal van de witte pot

Stolbergschool denkt direct aan een com-

Stéphanie illustreert wat ze bedoelt met het

plexe situatie bij haar op school: “Een gezin

verhaal van de witte pot: “Als een leerling

met problemen. Op allerlei gebied en zonder

dwars door mijn voorleesverhaal roept: ‘Juf,

kennis van de Nederlandse taal. Wij zijn

ik zie daar een witte pot!’, dan zeg je normaal

begaan met de leerling, maar bereiken het

gesproken dat we nu aan het lezen zijn en

gezin niet echt. Als school zijn we betrokken

je er niet doorheen mag praten. Dat kan

bij het zorgtraject. Maar als je ziet dat het

niet met onze kinderen. Dan moet ik altijd

niet goed gaat, welke positie neem je dan

bevestigen: ‘Ja, goed gezien zeg, een witte

als school in? Wat kun je nog doen?”

pot! Zullen we nu verder gaan met lezen?’
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leerlingen!

Marjon van Wijk | Leerkracht Koningsschool - Sprang-Capelle

Ik denk graag buiten
de gebaande paden
Maar liefst 34 kinderen heeft ze onder haar hoede in groep 8 van de
Koningsschool. Haar drijfveer: leerlingen meer meegeven dan enkel
kennis. Haar master SEN (Special Educational Needs) bevestigde wat
ze al vermoedde: “Buiten de gebaande paden liggen veel kansen om
kinderen te bereiken. Dat daagt me uit.”
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“Ik vertel mijn leerlingen regelmatig over
mijn paarden en de dingen die ik meemaak.
Dan hangen ze aan mijn lippen.”
Bij Marjon valt de appel niet ver van de boom. Ook

Stel geen suggestieve vragen

haar moeder stond voor de klas. In eerste instantie

“Ik denk dat luisteren naar je leerlingen het belang-

een reden voor Marjon om dat juist niet te gaan

rijkste is. Laat het verhaal vanuit de leerling komen.

doen. Maar ondertussen hield ze wel stiekem een

Stel geen suggestieve vragen. Vul niet alvast in wat

schriftje bij met de do’s and don’ts van de leer-

je denkt dat er is. Ik geloof in de kracht van stilte.

krachten. Het voorspelde al een onderwijscarrière.

We praten vaak heel erg graag, maar soms moet je
gewoon je mond even houden.”

Even darten

Marjon
van Wijk

“Mijn moeder zette altijd extra stappen om lesmate-

Basisschoolcarrière

riaal concreter te maken. Dat herken ik. Ik verzamel

En dan is er nog het schooladvies voor het voort-

graag spullen om kinderen te laten leren door te

gezet onderwijs. Een goede doorstroom van het

ontdekken. Ook maak ik lesstof betekenisvoller door

primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs valt

bijvoorbeeld voor een samenvatopdracht een ge-

ook onder ‘leerlingen zien’. Marjon: “Samen met de

delijke omgeving met

schiedenistekst te gebruiken. Ik neem graag de vrij-

IB’er en directeur kijken we naar het proces. Hoe

een eigen weide, waarin

heid om dingen op mijn manier aan te pakken. Zie ik

verliep de schoolcarrière op de basisschool? Waar

haar eigen paard en een

dat een kind volledig blokkeert omdat de lesstof niet

is de leerling goed in? Soms wensen ouders een

binnenkomt? ‘Ga maar even darten, ik neem het

hoger niveau dan ik adviseer. Ik hamer dan altijd op

straks met jou door’, zeg ik dan. En dat werkt.”

het belang van het kind, wat past bij hem of haar. Ik

PERSOONLIJK
Marjon is geboren in
‘s-Hertogenbosch en
woont in Wijk en Aalburg.
Ze geniet van de lan-

trainingspaard staan.
LOOPBAAN
2007: Koningsschool

ontwikkel op dit moment een enquête voor ouders

PSV en Feyenoord

van kinderen die naar het voortgezet onderwijs

De hamvraag is natuurlijk hoe Marjon ervoor zorgt

gingen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen. Hoe is

dat niemand onder de radar blijft. Marjon: “Dat weet

de overstap gegaan? Waar moesten ze aan wennen

je nooit 100% zeker, maar ik investeer in het bouwen

en waar kunnen we onze leerlingen als basisschool

aan de klas. Het begint elke dag met het begroeten

beter op voorbereiden?”

en aankijken van mijn leerlingen. Ik wil verbinding
maken. ‘PSV gewonnen hè?’, zeg ik dan bijvoorbeeld

Paarden houden een spiegel voor

tegen een Feyenoord fan. Werken ze zelfstandig, dan

En Marjon zelf, wordt zij voldoende gezien? “Er zijn

ga ik liever niet mijn eigen werk doen, maar wandel

altijd wel dingen. En natuurlijk vraagt dit werk soms

ik door de klas en maak een praatje met leerlingen.

veel. Maar als ik alles onder controle heb, kan ik het

Omdat ik ze elke dag meemaak, is de band intensief.

prima aan. En zo niet? Dan ga ik naar mijn paarden.

Zo heb ik een meisje in mijn klas waaraan ik meteen

Die houden mij een enorme spiegel voor. Ik laad weer

kan zien hoe haar stemming is. Als ze mij niet aan-

op, krijg weer energie. Ik vertel mijn leerlingen regel-

kijkt, weet ik dat er wat loos is. Een ruzie thuis, of ze

matig over mijn paarden en de dingen die ik mee-

ziet ergens tegenop. Maar toen ik buiten schooltijd bij

maak. Dan hangen ze aan mijn lippen”, lacht Marjon.

de Rebel Run ging kijken omdat er veel van mijn leerlingen meededen, gaf ze me spontaan een knuffel.

Marjon is erg blij met de extra ambulante tijd die ze

Dan weet je dat het goed doet.”

volgend schooljaar krijgt: “Ik kijk ernaar uit. Ik heb
uitdaging nodig in mijn werk en alleen werken vol-

Een ander voorbeeld is het verlies van een moeder

gens boekjes hou ik niet vol. Leerdoelen zijn belang-

van een van haar leerlingen. “Als dan ergens wordt

rijk, maar hoe je er komt vind ik minstens zo boeiend.

gezegd: ‘Je moeder zal wel zeggen…’ dan knipoog ik

Daar wil ik mijn eigen plan in kunnen trekken en me

even naar haar. Een blik van verstandhouding. Over dit

in ontwikkelen. Leerlingen actief en effectief laten

soort heftige zaken praten, laat ik zoveel mogelijk bij

leren en hen tot kritische denkers laten uitgroeien.

haar. De ene keer wil zij dat wel, de andere keer juist

Dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen!”

“„Ik geloof
in de kracht
van stilte.”

niet, maar ze weet dat ze altijd bij me terecht kan.”
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Jenny van Ooijen | Leerkracht PCBS De Bron - Sprang-Capelle

Hou juist de
onopvallende leerling
in de gaten
Voor Jenny van Ooijen was de switch naar het onderwijs 17 jaar geleden
een gouden greep. Ze geniet van de open houding van jonge kinderen uit
groep 3/4. De wat stillere kinderen houdt ze extra in de gaten. “De grijze
middenmoot? Die ken ik niet. Ieder kind is uniek.”

ZIE JE

leerlingen!

Tijdens het inspiratie-ontbijt kwam het ter sprake:

“Ik vind het onderwijs erg boeiend. Hoe zit een kind

de onopvallende leerling die netjes zijn of haar werk

in elkaar? We bedenken leerlijnen, maar wat als een

doet, vergeten we die soms niet?” Jenny herkent

kind dit niet kan volgen, hoe lossen we het dan op?

dat niet: “Juist die leerlingen houd ik in de gaten.

Daar denk ik veel over na. Dat is ook een onderdeel

Hoe is hun houding en gezichtsuitdrukking? Gaat

van leerlingen zien. Daarnaast let je op of het kind

het goed met ze? Dat is lastiger met meer dan 30

goed in zijn of haar vel zit. Dat is niet altijd makkelijk

leerlingen in de klas, maar ik heb er 16. Ik ervaar

in groep 3/4. Ze zijn nog zo jong en richten zich nog

gelukkig weinig stress, ook al heb ik natuurlijk ook

niet echt op de buitenwereld. Dat maakt het soms

kinderen met een ‘rugzakje’ in de klas.”

lastig om door te dringen. Je bent vooral aan het
signaleren.”

Optimale ontwikkeling
als ambtenaar. Dankzij haar drie kinderen is ze altijd

Leer wat jouw leerlingen
belangrijk vinden

begaan met het schoolleven. Ze zit in besturen, de

De aandacht die Jenny geeft aan de kinderen

MR en neemt deel aan allerlei activiteiten. Als de

bestaat uit oprecht interesse tonen. “Zo leer je wat

kinderen groter zijn neemt ze een besluit: ze gaat

een kind belangrijk vindt, waar het om geeft of waar

het onderwijs in! Met als drijfveer: haar bijdrage

het zich mee bezighoudt. Ik weet van ieder kind wel

leveren aan een warme en veilige leeromgeving

iets bijzonders, iets dat ze raakt. Dat kunnen hele

voor kinderen.

kleine dingen zijn, maar ik kom daar regelmatig even

Jenny start haar loopbaan in 1969 bij de gemeente,

op terug. Het is een manier om te laten merken dat
je ze ziet”, legt Jenny uit. Zelf stelt ze zich daarbij

Jenny van Ooijen-Versteeg

gerust kwetsbaar op. Jenny: “Ik ben duidelijk naar

PERSOONLIJK

jongste studeert nog en woont nog thuis,

Maar ik durf ook terug te komen op mijn eigen ge-

Jenny werd geboren in Wijk en Aalburg,

de twee oudsten wonen zelfstandig.

drag. Aan een meisje dat van slag was toen ik boos

op 14 september 1954. Ze groeide veilig
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kinderen. Ik laat het weten als iets me niet aanstaat.

werd, vroeg ik: ‘Ben ik te boos geworden, denk je?’

op, in een warm gezin met twee jongere

LOOPBAAN

broers. In 1978 trouwde zij met Peter

1970 – 1983: Gemeenteambtenaar

van Ooijen. Peter is helaas twee jaar

2001- heden: PCBS De Bron

geleden overleden. Samen kregen ze drie

Sprang-Capelle, met een jaar detachering

Kinderen leren zo dat ik ook maar een mens ben en

kinderen, een dochter en twee zoons. De

naar CBS De Rank Sprang-Capelle

soms fouten maak.”

Ze vond van wel. Dan leg ik uit dat ik het verkeerd
ingeschat heb en zeg sorry. Dat meen ik dan ook.

ZIE JE

leerlingen!

Veilige sfeer

Hulpvraag

Om een veilige sfeer in de klas te creëren, kijkt Jenny

Minder leuke boodschappen kunnen om leerstof

naar de karakters van de kinderen. “Het helpt om op

gaan, maar ook om gedrag, om werkhoudingspro-

sociaal emotioneel vlak de juiste kinderen bij elkaar te

blemen of concentratie. Een leerling kan bijvoor-

zetten. Leerlingen die elkaar aanvullen, van elkaar leren.

beeld vaak te laat komen, slecht tot werken komen

Te doorgronden wat zij in angst

En wat pesten betreft is er natuurlijk het pestprotocol,

of vaak buikpijn hebben. Hier kan een groter pro-

en verlegenheid verbergen,

maar daar heb ik als leerkracht ook een rol in. Als een

bleem achter schuilgaan. Gesprekken met ouders

En te reageren op de juiste wijze,

kind ruzie zoekt, benoem ik de emotie zonder deze af

kunnen verhelderend werken en soms leiden tot

te keuren. ‘Was je boos, dat je hem geslagen hebt?’

een hulpvraag. Soms zijn er meerdere gesprekken

Een manier om terug te gaan naar het begin van het

voor nodig, of moet je wat meer doorvragen maar

voorval. Je maakt zo zijn eigen emoties duidelijk. Terug

kun je echt van betekenis zijn. Overigens moe-

naar de basis van het probleem, zeg maar.”

ten we ervoor waken niet zelf in te vullen wat er
eventueel zou kunnen zijn. We zijn geneigd snel

Klokkenluider

onze conclusies te trekken, maar klopt jouw beeld

Leerlingen echt zien vindt Jenny vooral een uitdaging

vorming wel? Dat vind ik wel belangrijk om mee te

met ouders. “In groep 3/4 ben je een klokkenluider.

geven: niet invullen wat je niet zeker weet.”

Blijft een kind achter met iets in groep 1/2, dan rekenen
ouders erop dat het wel bijtrekt. In groep 3/4 begint het

Vertrouwen

leren natuurlijk. Ik merk dat ouders vaak weinig open-

Of onderdeel zijn van de scholengroep bijdraagt

staan voor de kanten die minder goed gaan. Hoe goed

aan ‘de leerling zien’, weet Jenny zo niet. “We zijn

de intenties ook zijn, ze zien het dan als kritiek op hun

pas net aangesloten. Dat was spannend, wat

kind. Dat vraagt van mij een weldoordachte benade-

gebeurt er met onze eigen identiteit? Maar ik maak

ring, afhankelijk van de ouder. In het begin vond ik dat

me geen zorgen. Het voelt goed en het sluit prima

best moeilijk, het was een leerproces. Nu kijk ik beter

aan op hoe ik in het leven sta. De leerling zien,

naar de ouder, kan deze een directe boodschap aan of

vanuit mijn christelijk identiteit. Ik doe wat ik kan

moet ik het met beleid brengen?”

voor de kinderen en vertrouw op de hulp van God.”

Heer, leer mij te horen naar wat
kinderen niet kunnen zeggen,
Leer mij te zien wat zij niet
kunnen laten zien,

De juiste tijd,
En de juiste plaats.
Gebed van een leerkracht
Jenny van Ooijen

“Niet invullen
wat je niet
zeker weet.”
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Nelleke Verbeek | Zorgcoördinator Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Alleen met je hart
kun je goed zien
Wie het boek ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint Exupéry heeft gelezen,
kent deze uitspraak. Een zin die Nelleke Verbeek, zorgcoördinator op het
Willem van Oranje College, inspireert: “We werken met een goed opgezette
zorgstructuur en betrokken medewerkers. Maar leerlingen echt zien zit ‘m in
de kleine dingen.”
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Nelleke vertelt graag over haar rol als zorg-

Voor ons een teken. We zijn in gesprek gegaan

huisarts te overleggen. Ook een leerling die

coördinator. Maar ze stelt een ding voorop:

met de leerling én zijn ouders. Er kwamen

na hele lange tijd een mobiel kreeg van zijn

leerlingen zien, doe je niet alleen. Daar heb

problemen aan het licht die absoluut voorrang

ouders en direct met de negatieve gevolgen

je een heel team voor nodig, een goed con-

hadden op die slechte cijfers. Het welbevin-

van sociale media te maken kreeg, zorgde

tact met het thuisfront én de wil om samen

den van die leerling gaat dan voor het slagen.”

voor moeilijke gesprekken met ouders.
Nelleke: “Onbegrip en schaamte. Lastige

te werken.

Een droom

gesprekken waarbij je de leerling moet hel-

Als zorgcoördinator maakt Nelleke veel mee.

Het is een voorbeeld van de leerling echt

pen en ook de ouders moet horen.”

Ze werkt samen met de leerlingbegeleiders

zien. Datzelfde geldt voor een meisje dat

en teamleiders van de teams Zorg en

koste wat kost haar diploma wilde halen.

Tanzania

Welzijn, Techniek en Theorie op het Willem

Nelleke: “Een meisje met een ernstig ge-

Ondanks de werkdruk en steeds complexere

in Wijk en Aalburg, een school met ruim 600

zondheidsprobleem. Haar medeleerlingen

problematiek waar leerlingen mee te maken

leerlingen. Daarbij steekt ze niet onder stoe-

en het team nam ze mee in een grote wens

hebben blijft Nelleke positief: “Laten we

len of banken dat een aantal leerlingen met

van haar: het diploma halen. We haalden

vooral kijken naar wat we wél kunnen doen

serieuze problematieken te maken heeft.

alles uit de kast om die droom te verwezen-

in plaats van niet. Ik heb wat beter geleerd

Denk aan psychische problemen, gezond-

lijken. Maar we zagen ook hoe ongelofelijk

om te relativeren, wellicht door mijn werk-

heidsproblemen of risicovol gebruik van

veel stress het haar gaf. Uiteindelijk beland

verleden in arm Tanzania. Daar zag ik schrij-

sociale media. Bovendien kan de invoering

je op een punt waarop je denkt: waarom

nende situaties. Maar we slaagden erin het

van passend onderwijs ervoor zorgen dat de

willen we dit nog? Dit is niet goed. Met

verschil te maken. Met alle middelen die we

druk op ondersteuning toeneemt. Voor leer-

haar, haar ouders en ons team hebben we

hier hebben, moet het hier dan zeker lukken!

lingbegeleiders, maar ook voor docenten.

besloten die droom op te geven. We geloven
dat ze het kan, maar dit kostte te veel. We

Ik denk dat ‘leerlingen zien’ begint bij kleine

Leerlingen komen bij Nelleke terecht als de

hebben haar afscheid van school onofficieel

dingen. Een compliment. Hé, naar de

mentor of leerlingbegeleider meer, andere

toch gevierd. Moeilijk, maar goed.”

kapper geweest? Weet wat er speelt in het

of uitgebreidere ondersteuning nodig heeft.

leven van je leerlingen. Vaak gaat het prima.

Richtlijnen en protocollen treden in werking.

Geloof

Maar durf ook eens door te vragen en de

Maar, hoe blijft zij de leerling echt zien?

Als zorgcoördinator is een professionele

dialoog aan te gaan. Sta niet boven, maar

houding een must. Bijvoorbeeld wanneer

naast je leerling. Want school is zoveel meer

De cijfers loslaten

kinderen door opvattingen van hun ouders

dan onderwijs bieden. Hun ontwikkeling is

Nelleke: “Iedere leerling die bij ons op school

het soms niet meer weten. Nelleke: “Ik luis-

in volle gang op alle gebied. Wij geven de

binnenkomt wordt warm overgedragen door

ter goed naar waar het kind mee worstelt.

grenzen aan en zorgen voor de broodnodige

de basisschool. Dat betekent dat we al veel

Zo sprak ik een meisje over dillema’s door

structuur, zodat zij zich kunnen ontwikkelen

weten van een leerling. Waarin valt hij of zij op?

opvattingen vanuit het geloof. Zij werd daar

tot de mensen die ze willen zijn.”

Hoe is de thuissituatie, wat maakte iemand

onzeker van. Mijn mening doet er dan niet

mee? Dat werkt preventief. We houden een

toe, maar wel toon ik het respect om het

extra oogje in het zeil. Je voorkomt niet alles.

vanuit beide perspectieven bespreekbaar te

Zo daalden bij een ogenschijnlijk rustige leer-

maken. Soms geef ik een leerling het advies

ling plotseling zijn cijfers in het examenjaar.

om met een vertrouwenspersoon of een

Nelleke Verbeek-Groot Enzerink

“Leerlingen zien begint
met kleine dingen”

LOOPBAAN
1979 – 1985: Verpleegkundige
1986 – 1988: Staff nurse Tanganyika Nurses
(Tanzania)

PERSOONLIJK

Ze volgde de lerarenopleiding Verpleegkunde

1988 – 2001: Verpleegkundige

Nelleke werd in Den Helder geboren en is

en studeerde Gezondheidswetenschappen.

2001 – 2014: Docent/mentor Zorg en Welzijn,

getrouwd met Ad. Samen hebben ze twee kin-

Daarnaast volgde ze diverse werk- en functie-

leerlingbegeleidster

deren: Nathan, (29, samenwonend met Roxana,

gerelateerde opleidingen en relevante opleidin-

2014 - heden: Zorgcoördinator en

(klein)zoontje Benjamin) en Ruben (26).

gen ter voorbereiding op ontwikkelingswerk.

leerlingbegeleidster
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ZIE JE

leerlingen!
Marleen Dekkers | Teamleider en leerkracht ISK Wereldschool - Waalwijk

Zie elke leerling voor vol aan
Nee, ze droomde niet van een baan in het onderwijs in haar jonge jaren. Maar toen
Marleen Dekkers na haar studie Nederlands op ROC Willestein in een warm bad kwam,
ging er een wereld voor haar open. Inmiddels werkt ze op de ISK Wereldschool in
Waalwijk. Elke dag verrast over de waardering die ze van haar leerlingen krijgt.

“Leerlingen zien? Dan denk ik aan leerlingen

studiehouding en discipline voor moet

heb ik losgelaten. Wel kunnen ze me ver-

ruimte geven. Niet alleen binnen de school-

hebben. Als dat niet het geval is, leg ik dat

trouwen. Ze weten dat ik hen serieus neem.

regels en systemen kijken, maar in alle

uit. Dat begrijpen ze niet altijd. Dat kun je

Ik heb een zachtmoedig karakter, maar

redelijkheid mogelijkheden onderzoeken.

ook niet verwachten van iemand die uit een

ben streng en rechtvaardig op de juiste

En die zijn er altijd. Waar iemand ook tegen-

totaal ander land komt met een heel ander

momenten. Ik luister graag en kom niet gelijk

aan loopt.”

schoolsysteem.

met een waterval aan woorden. Wel met een

Een beroep met status

Botsen mag!

vind ik heel belangrijk. Als ze uit zichzelf dan

Marleen Dekkers werkt op de ISK

Natuurlijk is dat soms confronterend. Voor

hun waardering uitspreken of me verrassen

Wereldschool als teamleider, mentor, leer-

zowel de leerling als de ouders. Toch ontwijk

met een zelfgemaakt cadeautje, dan kan ik

kracht en roostermaker. De leerlingen op

ik die gesprekken als mentor niet. Ik kom

daar natuurlijk erg van genieten.”

deze school vluchtten veelal uit landen als

met de feiten en laat ze zelf ervaren wat hun

Syrië, Eritrea, Ethiopië en Somalië en leren

grenzen zijn. Dat botst weleens, maar dat is

Grenzen bewaken

hier de Nederlandse taal en overige vakken,

niet erg. Dat doe ik juist omdat ik wil laten

Die duidelijkheid schept de juiste verwach-

maar ook hoe het er in onze cultuur aan toe

zien wat er wél mogelijk is. Tweede en derde

tingen: “Ik bewaak mijn grenzen en bemoei

gaat. Marleen: “Dat betekent duidelijkheid

keuzes hebben, alternatieven. Mogelijkheden

me met onderwijs gerelateerde zaken.

geven. Zo leeft het idee dat iedereen hier

waar ze zelf nog niet aan dachten.”

Vroeger heb ik me weleens laten verleiden

doordacht advies, een raad. Die aandacht

advocaat of dokter kan worden. Beroepen,

gezinnen te begeleiden bij formaliteiten.

die bij deze leerlingen hoog in aanzien

Marleen denkt dat haar leerlingen goed

Dat is niet te doen. Nu verwijs ik door naar

staan. Het duurt even voor doordringt dat

weten wat ze aan haar hebben. “Leerlingen

de juiste instanties en daar blijft het bij. Ik

je daar ook het leervermogen, de juiste

hoeven me niet aardig en lief te vinden, dat

adviseer gezinnen overigens bij taalproblemen wel om meer te integreren onder de
Nederlanders. Vaak leunen ze erg op hun
kinderen. Dat maakt hen kwetsbaar, omdat
kinderen overdag op school zitten en niet

Marleen Dekkers
PERSOONLIJK
Marleen is geboren en getogen in SprangCapelle. Ze is meerdere malen verhuisd
in haar jeugd. Ze volgde haar studie
Nederlands/nt2 aan de Fontys Hogeschool
in Tilburg. Inmiddels werkt en woont ze in
Waalwijk.
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altijd bij kunnen springen.”
LOOPBAAN
2000: docent nt1, examenklas mavo,
nt2 ROC, Willestein

De niet-maakbare samenleving
Leerlingen zien betekent elke leerling voor vol

2001: docent nt2, Engels, ict, zwemles ISK,

aanzien. Marleen: “De maatschappij, de mens,

Onderwijsgroep Tilburg

het onderwijs? Het is allemaal niet maakbaar.

2015: docent, teamleider ISK Wereldschool

Soms houden kinderen gewoon niet van

Waalwijk

leren. Of ervaren ze grote druk van ouders.

Luchten
Er zijn luchten die zo wijd zijn,
dat je al meteen verdwaalt
als je één keer ademhaalt.

Uit eigen ervaring weet ik hoe beklemmend

waarbinnen we afspraken maken. Maar

het kan zijn om altijd te moeten preste-

verder hou ik het graag wat losser. Laten

Vindt een vogel die zo hoog is

ren. Ik herken zelfs de houding van die

we door alle systematiek de mens achter de

als hij onze kou ontvlucht

leerlingen. De thuissituatie en de band die

leerling niet uit het oog verliezen. Leerlingen

wel de weg in al die lucht

kinderen met hun ouders hebben is onge-

geven me zoveel, daar wil ik van blijven ge-

zonder wijzers, zonder borden?

lofelijk belangrijk. Die gesprekken ga ik aan.

nieten. Heb ook vertrouwen in de professi-

Alleen al om verwachtingen uit te spreken.

onaliteit en creativiteit van de docent. Houd

Wat verwachten ze van elkaar, wat verwacht

ruimte voor spontane programma’s en doe

Hoe klein moet dit land zijn in zijn ogen,

Nederland van jou? De aansluiting houden

eens een beroep op de verbeeldingskracht

hoe nietig ook het kind dat daar verdwaalt

met de leerling vind ik daarbij het belang-

van leerlingen tijdens de les.

en bang is dat het de trein niet haalt.

Veiligheid in de school

Ted van Lieshout

rijkst. Die moet uiteindelijk hier zijn of haar
plek vinden.”

Ook grijp ik de gelegenheid aan om onze

Mag het wat losser?

conciërges te benoemen als het gaat om

Marleen had het niet kunnen bevroeden. Dat

‘gezien worden’. Vergis je niet in de belang-

ze zoveel voldoening zou halen uit lesgeven

rijke rol die zij spelen als het gaat om je veilig

aan anderstaligen. “Sinds 2015 vallen we

voelen en gezien worden. Voor onze leerlin-

onder de Willem van Oranje Scholengroep.

gen, maar ook voor ons als docenten. Met

Ik moet wennen aan mijn rol van teamleider.

hun persoonlijkheid zorgen ze voor sponta-

Ik hou niet van een overvloed aan regels en

niteit en ondersteuning. Belangrijk, voor het

formats. Natuurlijk zijn er basisregels nodig

gevoel van veiligheid binnen de school.”

Ligt dat weten in zijn aard?
Leest de grond soms als een kaart?

”Leerlingen geven me
zoveel, daar wil ik
van blijven genieten.”
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ZIE JE

leerlingen!
Stéphanie IJpelaar | Leerkracht Daltonschool SBO De Leilinde - Oudheusden

Bij de Merels sta je de
hele dag ‘aan’
Binnen De Leilinde, school voor speciaal basisonderwijs, staat Stéphanie
IJpelaar voor de groep de ‘Merels’. Acht kinderen van 4 tot 12 jaar met 
leer- en/of gedragsproblemen. “Hier vraagt elk kind een eigen benadering.
Voor ieder kind wat extra’s kunnen betekenen, daar doe ik het voor.”

Op de basisschool is Stéphanie een rustig en verle-

Die snappen het niet als ik nog even iets moet

gen kind. Als ze in groep 3 zit, krijgt ze juf Patricia.

doen. Elke dag kijk je weer: wat is er nú nodig voor

Een juf die ze nooit meer vergeet. “Liefdevol en

deze specifieke leerling?”

zachtaardig. Echt een rolmodel. Ik heb toen gedacht: als ik ooit voor een klas sta, wil ik net als juf

Grenzen aangeven

Patricia zijn.”

De bevlogenheid van Stéphanie is buitengewoon.
“Tijdens het gezamenlijk inspiratie-ontbijt spraken

Schot in de roos

we over het bewaken van je grenzen. Hoe ver ga je

Of het door deze Patricia komt weet ze niet, maar

met je betrokkenheid? Ik denk dat ik behoorlijk ver

Stéphanie besluit de opleiding tot onderwijsassistent

ga, in vergelijking met het regulier onderwijs. Maar

te volgen en vervolgens de pabo. Als ze een extra

dat kan ook niet anders. Niet alleen hebben alle

stage op speciaal basisonderwijs de Regenboog

leerlingen de volle aandacht nodig, ze zitten in mijn

heeft, twijfelt ze. Speciaal basisonderwijs, is dat iets

hart. In de klas én daarbuiten denk ik aan ze. Als iets

voor haar? Het blijkt een schot in de roos.

niet goed gewerkt heeft, sta ik bij het koken alweer
na te denken. Hoe kan ik een kind wel bereiken, wat
zou kunnen werken? Dan komen er creatieve op-

“Ik vond het fantastisch. Ook toen

lossingen. En als dat dan succesvol blijkt, dan heb

Stéphanie IJpelaar

ik later op De Leilinde de kans kreeg

je mij! Al duurt het soms maanden. Met de Merels

om de groep Merels te gaan leiden.

moet je veel geduld hebben. Maar als ze successen

Stéphanie is op 15 augustus 1988 geboren

Hier bouw je elke dag weer aan

behalen weet je waarvoor je het doet.”

in Drunen, waar ze opgroeide en nog

vertrouwen, aan de basis. Deze

woont. Ze woont samen met Lars.

kinderen hebben een laag IQ en

Knuffelen

hebben enorm veel structuur, regel-

Cruciaal is het contact met ouders voor Stéphanie.

maat en voorspelbaarheid nodig. Ze

“De thuissituatie is zeer belangrijk. We werken

raken in de war als dingen anders

met schriftjes, we bellen en mailen. Soms appen

gaan. Zinnen als: ik kom erop terug

we. Als er iets gebeurd is in het weekend of om te

2 bovenbouwgroepen

of woorden als straks komen niet

weten met welke bui de leerling naar school komt.

2012: SBO De Leilinde, groep 1/2

in hun woordenboek voor. Zo leg

Die voorkennis kan veel strubbelingen voorkomen.

en bovenbouw

ik altijd alles helemaal klaar voor

Andersom meldt Stéphanie het ook aan ouders

2012: SBO De Regenboog

de volgende dag. Gewoon, omdat

als er opvallende dingen op school gebeuren:

ik ’s ochtends weer 100% ‘aan’ moet

“Ik heb weleens een leerling gehad die graag

staan voor de kinderen.

knuffelde.

LOOPBAAN
2010: Stage SBO De Regenboog,
schoolverlaters
2011: Afstudeerstage SBO De Leilinde,

2013: De Leilinde, De Merels

12

“Collega’s zijn welkom om een keer met een
fris blik te komen kijken hoe ik lesgeef.”
Dat kan. Maar op het moment dat ze kusjes

houden. Collega’s zijn welkom om een keer

Een groep kinderen met zoveel temperament

wil gaan geven, zeg ik dat ze die voor thuis

te komen kijken hoe ik lesgeef, een frisse

en speciale behoeftes in goede banen te

moet bewaren. Dit bespreek ik met de

blik is altijd goed.”

leiden, was voor haar niet te doen. Ik doe dat

ouders. Gelijk open en transparant zijn, dat
is heel belangrijk.”

dan. Vergeet niet dat het voor deze kinderen

Eruit halen wat erin zit

zoveel betekent. Eindelijk mogen ze zelf een

‘Leerlingen zien’ betekent voor Stéphanie

kinderfeestje geven. Eindelijk worden ze een

Ze krijgt een hoop op haar bord. Wordt ze

ook bij belangrijke momenten buiten school

keer uitgenodigd. Ze zijn dan zo gelukkig. Dat

zelf ook gezien? Stéphanie: “Je loopt soms

haar gezicht laten zien. “Afzwemmen is zo’n

ontroert me, ik ben een gevoelsmens.

tegen lastige situaties aan. Ik denk dat

voorbeeld. Onze kinderen zwoegen hier zo

iedereen de verantwoordelijkheid moet ne-

lang op. Dan zijn ze apetrots. En ik ook. Ik

En ja, dat alles vraagt veel van mijn tijd. Ook

men om zelf aan de bel te trekken. Ik merk

ben ook weleens gevraagd door ouders om

van mijn vrije tijd. Mijn vriend remt me geluk-

dat er altijd serieus op ingegaan wordt. Als

mee te helpen bij een kinderpartijtje. Ik be-

kig af en toe af. Aan de andere kant: het zit in

team helpen we elkaar waar het kan. Ook

grijp dat je dat niet doet binnen het regulier

mijn natuur. Ik wil er werkelijk álles uithalen

denk ik dat het goed is om elkaar scherp te

onderwijs. Maar deze ouder zag er tegenop.

wat erin zit. Voor minder doe ik het niet.”
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Eline Vos | Docent Duits Willem van Oranje College - Waalwijk

Ik hou van de interactie
met mijn leerlingen
Eline Vos komt uit een ondernemersfamilie. Voor het onderwijs kiezen was
vrij opmerkelijk. Eline: “Ik wist al op jonge leeftijd dat het aansturen van
zo’n klas me wel lag. Maar toen een leraar me uitdaagde de klas eens over
te nemen en ik daar verrassend genoeg in slaagde, wist ik het zeker: ik ga
voor de klas staan.”
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“Ein guter Lehrer ist, wer dir zwar sagt, wohin du
schauen, nicht aber, was du dort sehen sollst.”
Herwig Kummer

ongezien. Onlangs wilde een meisje even met me
praten, maar ik moest snel naar een andere locatie.
Het spontane is er dan af, zo jammer.” Toch probeert
zij ondanks deze belemmeringen de leerlingen te
blijven zien. ‘’Soms komt er ook een leerling waarvan

“Ik had die dag een vierkant rooster: van het eerste

ik geen mentor ben, om hulp vragen. Ook hen

tot het laatste uur moest ik op school blijven, waar-

probeer ik altijd zo goed als mogelijk te helpen. En

schijnlijk iets van strafwerk. Voor in de klas gezet,

een leerling zie je bij een gemeend compliment ook

vroeg de leraar me wat huiswerk van leerlingen na

opbloeien, dat vind ik erg fijn om te zien.’’

te kijken. ‘Best leuk’, schijn ik gezegd te hebben. ‘Je
mag best de les even overnemen hoor’, kaatste de

Differentiëren

leraar terug. En ik deed het. Toen wist ik het zeker: ik

Eline heeft als opdracht te differentiëren: je manier

ga het onderwijs in.”

van onderwijzen aanpassen aan de behoeften van
de leerlingen. ”Ik denk goed na hoe ik mijn lessen

Werken en studeren

inricht, de leerdoelen volgend. Maar ik ben geen

Eline ging naar de pabo. Drie dagen hield ze het

robot. Ik doe ook gerust wat ontspannends als

vol. Eline: “Ik vond het vrij kinderachtige lessen.

ik zie dat de zoveelste examentraining niet meer

Daar kwam bij dat ik de lerarenopleiding Duits in

binnenkomt. Dan betrek ik mijn leerlingen bij een

mijn achterhoofd had.” Ze stroomde alsnog in op de

alternatief programma.”

ZIE JE

leerlingen!

lerarenopleiding en kwam via haar stage uit bij het
Willem, met inmiddels een vaste baan als docente

Interactie

Duits. Ondertussen is ze bezig met de afronding

Het meest geniet ik als er veel interactie is met mijn

van haar master. “Werk en studeren betekent veel

leerlingen. Dan bereik je ze, hun enthousiasme is

druk. Maar als ik iets in mijn hoofd heb, dan gebeurt

geweldig. Dat geeft energie. Dat lukt niet altijd, elke

PERSOONLIJK

het! Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn

klas heef z’n dynamiek. Elk lesuur sta ik er echter

Eline is geboren op 22

beslissing.”

weer blanco in, ik laat me nooit negatief beïnvloe-

januari 1994 in Den Bosch

den. Toch mis ik het om af en toe echt aandacht te

Eline Vos

en woont in Veen

Examenstress

kunnen geven aan elk individu. Ik hoop van harte

Met haar 24 jaar is Eline een jonge docente. Zelf

dat binnen het onderwijs de klassen kleiner worden.

ziet ze dat als voordeel bij het ‘zien van leerlingen’.

Dat is beter voor het lesgeven en vooral voor de

Newmancollege Breda

Ze herkent hun wereld. “Al werd ik in mijn begin-

leerling. Die laat zich eerder zien in een groep van

2012 - 2013: Stage Willem

tijd eens geweerd uit de lerarenkamer. Niet voor

18 dan in een groep van 30.”

van Oranje College

leerlingen! riep een collega”, lacht Eline. Die fase is

LOOPBAAN
2011 - 2012: Stage

2013 - 2015: Docent
Duits Willem van Oranje

gelukkig voorbij. “De wereld van apps, het mobieltje

Betere tijden

en de muziek en filmpjes van nu, daar kan ik goed

Eline droomt van betere tijden: “Misschien ben ik

2013 - heden: Docent

over meepraten. Bovendien kan ik met gemak te-

nog te jong om cynisch te zijn. Ik heb nog goede

Duits Willem van Oranje

rughalen hoe stressvol de examentijd is. Ik herinner

hoop op de juiste kabinetsbeslissingen. Meer salaris

College Waalwijk

me dat gevoel als de dag van gisteren en kan hen

is leuk, maar wat ik nog veel belangrijker vind is

goed begeleiden en geruststellen.”

het werkplezier op de lange termijn. En dat hangt

College Wijk en Aalburg

samen met meer tijd voor je leerlingen. Eigenlijk zijn
Een echte band opbouwen met de leerlingen is voor

we dan weer terug bij het thema: je leerlingen zien.

een voortgezet onderwijs docent niet eenvoudig.

Dat is wat ik wil.”

“Natuurlijk verwelkom ik elke leerling. Ik ga niet ‘in’
mijn computer zitten. Maar dan nog is het lastig.
Dat heeft te maken met tijdsdruk en de clusters die
bij het voorgezet onderwijs horen. Als ik leerlingen
vier keer per week een uur zie, is het veel. Alleen
bij mentorlessen ga je meer de diepte in. Je praat
vooral met de leerlingen die ergens moeite mee hebben. De leerling die vlekkeloos zijn werk doet, blijft

“De wereld van apps, het mobieltje
en de muziek en filmpjes van nu,
daar kan ik goed over meepraten.”
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Marleen Kuijsten | Leerkracht Juliana van Stolbergschool - Waalwijk

Ik geloof in de kracht
van non-verbale
communicatie
Dit jaar werkt Marleen Kuijsten – van der Zijden exact 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste twee jaar als Intern Begeleider. “Van der Zijdens
houden van zekerheid werd mij verteld. Dat klopt wel. Maar met mijn opleiding tot IB’er kwam ik uit mijn comfortzone. Een goede zet!”

Ja, ze mist het nog weleens. De leerlingen en

uitzondering. Ik zeg niet dat vroeger alles beter was,

de dynamiek van een klas. 23 jaar lang leidde ze

maar het gezin van vroeger gaf kinderen duidelijk-

onderbouwklassen. Net als de meeste leerkrachten,

heid. Nu zie je bijvoorbeeld bij een echtscheiding

vertaalt ze leerlingen zien naar de persoonlijke aan-

dat kinderen die van orde en structuur houden, in

dacht. Maar Marleen noemt nog een ander punt: het

de war raken. Opvang door een BSO, opa’s en oma’s,

non-verbale. “Je houding naar je leerlingen toe, dat

de ene week bij vader, de andere bij moeder. Met

heeft veel impact op leerlingen. Dat knikje, die duim

steeds kritischer en assertievere ouders en steeds

of de knipoog. Ik heb je gezien! Het is goed! Of, ik

meer betrokkenheid bij deze problemen ligt er veel

kom straks naar jou toe, en dat natuurlijk nakomen.

op het bord van de leerkracht.”

Veelzeggend, als je het hebt over gezien worden.”

Stempel

“Er ligt
veel op het
bord van een
leerkracht.”

Lach eens om missers

Als IB’er komen vervolgens vraagstukken van

Teruggaand naar haar eigen schooltijd, herinnert

leerkrachten bij haar terecht. “Zo hebben we nu een

Marleen zichzelf als een zeer verlegen kind, liever

allochtoon gezin, dat we moeilijk kunnen bereiken.

niet te veel aandacht. En gevoelig. Want sommige

De ene keer grijpen ze hulp aan, de andere keer

opmerkingen bleven haar bij. ‘Wat schrijf je toch

niet. Dan is er nog het taalprobleem en heerst bij

klein’, zei een leerkracht. “Daar let ik dus op, om

de ouders de gedachte dat een andere school alles

leerlingen niet in de richting van goed of fout te

oplost. Daar maak ik me zorgen om. Je wilt het

benaderen, maar losser. Ik ben daar ook in gegroeid

gezin zien, de jongen zien, maar je hebt je grenzen

door de jaren heen. Ik kreeg een andere mindset.

in wat je kunt doen.” Gelukkig zijn er genoeg voor-

Minder uitgaan van wat ik of leerlingen niet kunnen,

beelden waarbij de school wel verschil maakte.

en meer hoe we dingen kunnen oplossen. De

“Onlangs zette ik typeles in gang voor een leerling

uitdaging aangaan en uitgaan van mogelijkheden.

met DCD, een stoornis waarbij de coördinatie van

Samen met leerlingen kunnen lachen om kleine

de fijne en grove motoriek niet goed verloopt. Een

dingen die per ongeluk misgaan.”

andere leerling, met soortgelijke problemen, hebben
we dit ook aangeboden. Een goede zet! Ook bij hem

Bommoeder

zijn motorische problemen vastgesteld.”

Dat geldt uiteraard niet voor de serieuzere proble-

16

matiek. Want die ziet Marleen toenemen: “Vroeger,

Witte school

op De Rank, hadden we een kind van een bommoe-

In de overwegend witte school ziet Marleen dat ouders

der, een bewust ongehuwde moeder. Dat was een

vaak hoge verwachtingen hebben van hun kinderen.

ZIE JE

leerlingen!

Marleen Kuijsten- van der Zijden
PERSOONLIJK

LOOPBAAN

Marleen werd in 1971 Geboren

1992-1999 en 2002-2005		

in ’s-Hertogenbosch, woonde

Groepsleerkracht De Rank 		

in Zaltbommel, verhuisde naar

Sprang-Capelle

Doeveren waar ze vanaf haar 7e

1999-2002

opgroeide. Ze woont in Waalwijk, is

Groepsleerkracht PCBS De Bron

getrouwd met Egbert en heeft twee

Sprang-Capelle

dochters Femke (18) en Veerle (16).

2005-heden 		
Groepsleerkracht en Intern
Begeleider Juliana van
Stolbergschool Waalwijk

Ze pleit er voor ouders eerder mee te nemen in

Aanrader

het leerproces van hun kind. “Zie en hoor ouders

Inmiddels werkt Marleen alweer ruim twee jaar als

dus ook. Als een kind vrij gelijkmatig en gemiddeld

IB’er. Met trots. “Ik krijg veel ruimte binnen de school

scoort zijn ze tevreden. Maar dan ontdekken ze

om mijn taken uit te voeren. Het is mooi om te zien

pas in groep 8 dat gemiddeld scoren uitmondt in

dat je verschil maakt, gewaardeerd wordt. Door ou-

een vmbo-advies. Op zich is daar niets mis mee,

ders, die zich gehoord en gezien voelen, waardoor

maar veel ouders hadden toch minstens de havo in

je automatisch de leerling ziet. Mijn IB-opleiding

gedachten. Dat is even schakelen.”

heeft me zeker gevormd bij dit alles, sterker nog, ik
raad iedere leerkracht een studie aan.”

Soms is school een ramp
Leerlingen zien gaat dus om de leerling zien zoals
hij of zij is, maar ook om de resultaten. Marleen:
“Bedenk dat voor sommige leerlingen school een
ramp is. Veel theorie, terwijl ze veel liever met
hun handen aan de slag gaan.” Aan de andere kant houdt Marleen de leerdoelen in het oog.
“Bijvoorbeeld bij een jongen die nogal wisselend
gedrag vertoont. Zijn IQ is hoog. Zijn moeder wil
voorrang geven aan het welbevinden. Prima, maar
ondertussen willen we er ook uithalen wat erin zit
qua leren. Dat is ook onze taak.”
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ZIE JE

leerlingen!

Dick Barghoorn | Directeur Daltonschool SBO De Leilinde - Oudheusden

Zorg voor de leerling
en zorg voor elkaar
Als directeur van Daltonschool SBO De Leilinde staat hij ook nog voor
de klas. Hij kent zijn leerlingen. Alle 100. Dick Barghoorn werkt daarnaast hard aan het bouwen van meer samenhang binnen zijn school
voor speciaal basisonderwijs. Dick: “Maar als er een leerling binnenkomt die weer tot rust gebracht moet worden, laat ik alles vallen.
Leerlingen gaan altijd voor.”
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Dick staat voor een uitdaging. Het natuurlijk verloop

De Leilinde bijgestaan door vele disciplines zoals

onder zijn leerkrachten zorgt ervoor dat hij hard

psychologen en gedragsdeskundigen. Mensen die

werkt aan voldoende formatie en meer samen-

allemaal het belang van de leerling vooropstellen.

hang binnen zijn team. Met de Willem van Oranje

Niettemin uit Dick zijn zorgen nogmaals om het

Scholengroep kan hij hier goed over praten. “Ik durf

tekort aan leerkrachten. “De druk is hoog. We maken

te stellen dat we gezien worden. Maar reguliere

lange dagen en doen alles voor onze leerlingen. Om

scholen versus speciaal onderwijs is wel een totaal

ook zorg voor elkaar te hebben organiseren we na

andere wereld.

elke werkdag een moment om even te bespreken
hoe je dag was. Geen verplichting, maar een uitno-

De acht musketiers

diging voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Ik ervaar veel steun vanuit het Breed Directie

Je spreekt elkaar tenslotte nauwelijks. Zo probeer ik

Beraad, waar we met alle locatiedirecteuren en Jan

mijn team te zien en naar ze te luisteren.”

Maarten de Bruin als bestuursvoorzitter vergaderen
over onze taken, het Vision Eye en hoe de afdeling

Mediator

Kwaliteitszorg ons als directeuren kan ondersteu-

Terug naar de leerlingen. Hoe zorgt Dick ervoor dat

nen. Ik zie ons echt als de acht musketiers. We

zij gezien worden? “Door hen verantwoordelijkhe-

werken met buddy’s. Een sparringpartner. Mijn

den te geven. Bijvoorbeeld als mediator. Op het

buddy is Kees Smit. Zijn kennis en inspiratie helpen

plein gebeurt altijd wel wat. Een ruzie, bijvoorbeeld.

me enorm. En we vullen elkaar aan. Waar Kees veel

We stellen een kind aan als mediator. Met zorg kie-

beleidsmatige kennis en visie heeft, zit ik meer aan

zen we die uit: het verlegen kind of juist degene die

de zachte kant, het werken met mensen.”

zelf vaak ruzie zoekt. We werken met een speciaal

“Leren kan
pas als
de veilige
omgeving
er is.”

mediatortraject en gaan niet eerder uit elkaar dan

Nazorg

dat het voor iedereen goed voelt. Die veilige omge-

Als het over de leerlingen gaat is Dick positief. “Ik

ving creëren, daar gaat het om!”

denk dat we leerlingen zeker zien. Waar winst te
behalen is, is bij de overdracht van onze leerlin-

Mediator. Dat is hij zelf ook weleens. “Bij de afgelo-

gen naar het voortgezet onderwijs. Op zich is de

pen paasviering nog. Gescheiden ouders, die ver-

overdracht warm en goed. De gedragsproblema-

schillend dachten over het bijwonen van de viering

tiek vraagt daar natuurlijk ook om. Maar hoe is de

door hun zoon. De jongen keek er enorm naar uit.

terugkoppeling daarna? Houd ook na de overdracht

Maar het escaleerde tussen de ouders en hij mocht

contact met elkaar als scholen. Hoe gaat het? Waar

niet gaan. Toen ben ik gaan praten. Bemiddelen. Dat

lopen jullie tegenaan? Dat gebeurt nu incidenteel,

lukte. Dan ben ik trots en gelukkig hoor, als ik die

maar met speciaal onderwijs mag dat stuk nazorg

leerling dan toch zie genieten bij de paasviering.”

meer aanwezig zijn. Gelukkig zien we regelmatig
oud-leerlingen ons een bezoek brengen. Gewoon,
voor een praatje. Dat doet me goed.”

Een rol met impact
Dick stelt dat de gedragsproblematiek steeds
zwaarder wordt. “Als docent krijg je er een rol bij.

Dick Barghoorn

Een rol met veel impact. Soms kom je aan lesgeven

PERSOONLIJK

LOOPBAAN

amper toe, omdat je met de basisregels bezig bent.

Dick is geboren en getogen in

1981 - 1986: Leerkracht

Leren kan pas, als die veilige omgeving er is. Ook bij

Heusden. Hij woont samen met Liny

Oranjeschool in Waalwijk

en heeft drie stiefkinderen en een

1986 - 1992: Adjunct-directeur

kleinzoon van 3,5 jaar.

Oranjeschool Waalwijk

de leerlingen thuis. Daarom werken we samen met
maatschappelijk werk, om ook ouders de nodige
begeleiding te geven. Het is echt niet voor elk kind

1992 – 2003: Locatiedirecteur
Oranje-Nassauschool

vanzelfsprekend om een schoon bed en gezond

2003 – 2006: Albert Schweizer

eten te krijgen. Ook hebben sommige ouders zelf de

school, invoer Dalton Onderwijs

nodige problemen. Dan wordt het complex.”

Samen de dag doornemen
Om alle zorg rond de kinderen in goede banen

2006 – 2008: Leerkracht en
adjunct-directeur Daltonschool
SBO De Leilinde
2008- HEDEN: Directeur
Daltonschool SBO De Leilinde

te leiden wordt het team van Daltonschool SBO
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Met elkaar

Hoe zie jij je leerlingen en hoe zien
zij jou?

Ga met een collega’s of met je team
in gesprek over zien en gezien worden

Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat

Wanneer je als team weet hoe je elkaar ziet, groei je

met het begeleiden van leerlingen op hun weg naar

soms nog dichter naar elkaar toe, maar erover praten

kennis, kunde en vaardigheden of is het meer?

is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Soms moet je
het beeld waaraan je op school moet voldoen even

Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze

loslaten en teruggaan naar jezelf. Wie ben jij en waar

missie breder. Los van het behalen van een waardevol

sta jij vanuit je eigen identiteit tegenover deze kernbe-

diploma, willen we iedere leerling voorbereiden op hun

lofte? Hoe zie jij je leerlingen en wat maakt je daarin

toekomst met een goed ontwikkeld besef van waar-

uniek? Als je het daar met collega’s over hebt kunnen

den. Zelfstandig, en met voldoende zelfvertrouwen.

er mooie gesprekken ontstaan. Ga jij samen met een

Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.

collega hierover in gesprek? Of met je hele team?

Dat slaagt alleen als leerlingen echt gezien worden.

We hopen dat dit inspiratiemagazine je inspireert

Een gids hebben. Met de school als scharnier

om de stap naar een gesprek aan te gaan.

tussen de leerlingen, hun ouders, de maatschappij
en hun carrière.
In ons tweede kernbewijs zeggen we:

Hoe doe je dat: een gesprek
over zien en gezien worden?
Tip één: Probeer elkaar open vragen te stellen
en voer de dialoog. Zo houd je het gesprek

Leerlingen worden gezien

ook open en verdiepend. Je wilt immers geen

Willem van Oranje Scholengroep heeft een

discussie, maar een diepere kennismaking. In

schaalgrootte die past bij het bieden van een

een gesprek met elkaar ontdek je snel waar je

goede en veilige leeromgeving. Door een sterke

raakvlakken hebt en vaak zitten die in een ver-

basisstructuur met rust, duidelijkheid, warmte en

rassende hoek.

liefde zorgen we dat de leerling wordt gezien. We
bieden hen daarmee een omgeving, waarin ze

Tip twee: Na een gesprek over een kernbewijs

hun ontwikkeling in balans door kunnen maken.

in een team ontstaat er vaak vanzelf een beeld

De doorlopende lijn van PO naar VO zorgt daarbij

over waar je met elkaar voor staat. Kun of wil

voor continuïteit.

je daar iets mee als team? Als een team vanuit
hun eigen passie, drijfveren en talenten werkt,

Misschien vind je dat een hele mond vol of misschien ervaar je het kernbewijs als duidelijk en vanzelfsprekend, maar hoe is dit voor jou als medewerker? Hoe zie jij leerlingen? En word jij ook gezien?
Zien collega’s jou en hoe zit het met ouders?
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kan het werkplezier nog meer toenemen.

10 vragen

die je kunt stellen bij een gesprek
over zien en gezien worden
1

2

3

4
5
6

Wie was vroeger jouw lievelingsdocent en waarom? Denk je dat
deze docent jou ook echt zag en je kende?
Waarom heb je voor het onderwijs gekozen, hoe is je weg naar het
werkzaam zijn in het onderwijs gegaan?
Wat vind je van de kernbelofte ‘Leerlingen zien’ van Willem van
Oranje Scholengroep? Sluit die aan bij hoe jij voor de klas staat?
Ben je van betekenis in het leven van een leerling? Zien leerlingen
jou ook? En word je door ouders gezien en gekend?
Is leerlingen zien voor jou hetzelfde als leerlingen kennen?
Hoe zie jij je leerlingen echt? Wat heb je daarvoor zelf nodig?
Ben je je er steeds van bewust, of vergeet je weleens dat die
rustige leerling die zo goed mee doet?

7

8

Heb je tips voor andere docenten? Welke vaardigheden of talenten kun
je inzetten om handen en voeten te geven aan leerlingen écht zien?
Vind je dat je in je eigen klas een veilig klimaat kunt scheppen?
Hoe doe je dat? Draagt het veilige klimaat bij aan rust, duidelijkheid,
warmte en liefde?

9

10

TIPS

van collega’s voor collega’s

	Vergeet niet een voor leerling belangrijk
1
‘iets’ te benoemen:
bijvoorbeeld die sportwedstrijd waar PSV
in heeft gewonnen.
	
2 Begroet leerlingen in de deur van je lokaal.
	Een kopje thee drinken met enkele leer
3
lingen is een aanrader.
	Mijn beste tip is om mét leerlingen te
4
praten en niet tegen ze.
	Luisteren is echt mijn ding geworden,
5
maar ik moest wel afleren om het minder
over mezelf te hebben in een gesprek
met een leerling.
	Als je oprechte liefde hebt voor je leerling,
6
dan voel je je betrokken.
	Laat kinderen in je klas elkaar ontmoeten.
7
Niet alleen op het plein, maar ook onder
de les.

Voel je jezelf gezien op je school als medewerker, hoe ervaar je dat?
En zie jij je collega’s voldoende? Speelt tijd en werkdruk hierin nog mee?

	Organiseer werkvormen waarin kinderen
8
elkaar in hun sterke kanten ontdekken

Hoe zie je vanuit je protestants-christelijke identiteit leerlingen?

zodat er wederzijds begrip en vertrouwen

Speelt de Bijbel voor jou hier een rol in?

ontstaat.

Leerlingen echt
zien, geeft ruimte
voor ontwikkeling

	Als team kun je een voorbeeld zijn voor
9
de kinderen op school. Heb oog voor het
welbevinden van je collega’s en zorg dat
de sfeer in de groep veilig is.
	Als je goed voor jezelf zorgt, gaat het goed
10
met je. Je ziet dan ook in je leerlingen
makkelijker hun mooie kanten en talenten.
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Pinksteren
Grote Geest
ik hoor je stem in de wind
en je adem geeft leven
aan de hele wereld, luister naar mij.
Ik ben maar klein en zwak.
Ik heb jouw kracht nodig en jouw wijsheid.
Laat me toe dat ik wandel in je schoonheid
en dat mijn ogen gevestigd blijven
op de rode en paarse vlammen
van de ondergaande zon.
Geef aan mijn handen
respect voor de dingen
die jij voor mij hebt geschapen,
en geef aan mijn oren
een grotere gevoeligheid
voor de klank van je stem...
Grote Geest
van de schepping
zend mij de warmte van je zuidenwind
die me tot rust brengt.
Beur mij op en koester mij
als ik moe ben en kil.
Omhels me zoals de zachte bries
de bladeren van de bomen streelt,
en zoals jij die schenkt aan de hele aarde,
schenk ook aan mij jouw warme adem
die me stimuleert om dichter bij jou te komen
en bij jouw warmte...
Grote Geest
til me op tot bij jou
dat mijn hart je mag aanbidden
en bij jou komen in jouw heerlijkheid.

“Waak en bid” 2005 Kard. Danneels
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Lectio Divina
Een moment voor jezelf met een wens
of gebed voor de ander

1. Lectio – lezen
Lees de tekst langzaam en met aandacht, bij voorkeur hardop. Door hardop te
lezen word je hoorder van het woord en minder toeschouwer.

2. Meditatio - overwegen
Herlees de tekst en associeer. De tekst roept gevoelens en beelden op; roept
andere teksten in herinnering. Geef jezelf de ruimte om je door de tekst of een
gedeelte daarvan, een woord of een zin, te laten raken.

3. Oratio - bidden
Een gedachte, een wens, een gebed is antwoord geven op hetgeen jou in de
tekst heeft geraakt.

4. Contemplatio - beschouwen
Geef de tekst, het woord, de zin een plekje in je leven. Je wordt aangesproken,
het wordt een deel van jezelf.

5. Actio - handelen
Laat het landen in je leven van elke dag. Schrijf een wens of een bede van vier
regels voor een collega, enkele leerlingen, iemand met wie je samenleeft.

Colofon
Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het inspiratiemagazine verschijnt 6 keer per jaar en is
bedoeld voor alle medewerkers van Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de kernbelofte:
‘Vol voorbereid op de toekomst’.
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Breek
Voor het los zand door je handen
Voor de woorden die je zomaar morst
Voor de schepen die verbranden
Voor de vogel huilend in je borst
Voor de moeite van je dromen
De momenten in een ander licht
Voor de doorbraak die gaat komen
Voor je laatste lievelingsgedicht
Breek, breek door
Breek en ga er voor
Ga het maken
Durf te breken, breek door

Ook al blijft er niets meer van je heel
Voor de pijn van het vermoeden
Voor die ene zin of melodie
Voor de maker die moet bloeden
Voor hij uitbarst in z’n laatste lied
Breek, breek door
Breek en ga er voor
Ga het maken
Durf te breken, breek door
Voor de parel uit jouw handen
Voor de liefde die je zomaar morst
Voor het schip dat niet zal stranden
Voor de vogel zingend als een vorst

Voor de stem die zich moet weren
Voor de scherven in je eigen keel
Voor de kunst van het proberen

Auteur: Jeroen Zijlstra - Componist: Jeroen Zijlstra / Rutger Molenkamp

