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Arjan Reniers start met ingang van 1 maart 2020 
als nieuwe directeur van RPCZ.

Arjan heeft ruime ervaring in de 
onderwijsbranche en werkte onder meer als 
teamleider binnen HCO. 

In de afgelopen jaren heeft hij zich, op school- 
en bestuurlijk niveau, beziggehouden met 
passend onderwijs en de decentralisatie van de 
jeugdhulp. Denk hierbij aan het ondersteunen 
van besturen en samenwerkingsverbanden 
bij het bieden van een dekkend aanbod of 
aan het stimuleren van samenwerkingsrelaties 
tussen onderwijs en jeugdhulp in onderwijs-
zorgarrangementen.

ARJEN RENIERS



Dyslexie komt veel voor. Minimaal één kind per klas heeft het. Maar hoe herken je het? Wat betekent het voor het 

kind en wat kun je doen om te helpen? Dyslexiebehandelaar Claudia Roos van RPCZ en IB-er Jeannette Malcorps 

van CBS De Kamperschouw delen hun ervaringen.

KAMPERSCHOUW - KAMPERLAND
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DYSLEXIE
VAN FRUSTRATIE NAAR ZELFVERTROUWEN

““Het vermoeden ontstaat soms al in groep 1-2”, ervaart Jeannette. 

“Een kind met dyslexie heeft vaak moeite met automatiseren. 

In groep 3 wordt het nog duidelijker, wanneer je met letters 

en cijfers aan de slag gaat.” Maar op dat moment kan nog niet 

meteen dyslexie gediagnostiseerd worden? “Nee, daar gaat een 

heel proces aan vooraf. Maar wat je wel al kunt doen, is extra 

oefeningen aanbieden. Wij gebruiken hiervoor programma’s als 

‘Connect lezen’ en ‘RALFI lezen’.” 

Ernstig & enkelvoudig

Claudia onderschrijft de toegevoegde waarde van de programma’s. 

“Maar wanneer deze onvoldoende resultaat opleveren, is er meer 

nodig.” Of dat ‘meer’ een dyslexiebehandeling is, moet vervolgens 

nog blijken. “Dyslexiebehandelingen vinden alleen plaats bij 

ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dus wanneer de leerling qua 

lezen en spellen bij de zwakste 10% respectievelijk 16% van de 

normgroep hoort en er geen andere oorzaken zijn die op deze 

resultaten van invloed zijn.”

Claudia doelt onder meer op oorzaken zoals een langdurige ziekte 

waardoor een kind achterstand heeft opgelopen, immigratie 

waardoor het kind meer moeite heeft met de Nederlandse taal of 

een stoornis als ADHD. 

Frustratie & opluchting

“Om zeker te stellen dat het werkelijk om enkelvoudige dyslexie 

gaat, moet je minimaal drie interventieperioden doorlopen”, vult 

Jeannette aan. “En het kind moet drie keer een E-score op de 

lees- en spellingtoetsen hebben. Pas daarna mag je een aanvraag 

indienen. Ik begrijp dat goed hoor, maar het is soms best lastig om 
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zo lang te wachten.” Claudia ziet dat ook. “Je ziet in de tussentijd 

ook bij het kind de frustratie stijgen. Die merkt dat het iets niet 

kan, wat klasgenoten wel kunnen. Hoe komt dat? Ben ik dom?”

Als de diagnose uiteindelijk plaatsvindt en dyslexie is vastgesteld, 

is dit vaak geen schok, maar een opluchting. “Ouders zijn vaak blij 

dat het zover is”, weet Jeannette. “Ze zijn na al die tijd opgelucht 

dat er een officiële verklaring is voor het probleem van hun kind 

en dat de behandeling nu kan beginnen.”

Hard werken

In dyslexie gespecialiseerde psychologen, orthopedagogen en 

logopedisten mogen de behandeling geven. Tegenwoordig 

bepaalt de gemeente welke partijen deze (vergoede) zorg 

mogen leveren. Bij de Kamperschouw werken ze samen met 

RPCZ. “Met Claudia loopt het gewoon goed. Ze werkt efficiënt, is 

kundig en komt haar afspraken na. Het leuke is ook dat ze steeds 

een persoonlijk tintje aan haar behandelingen geeft.”

Dat doet Claudia niet voor niets. “Het maakt het leuker voor 

het kind en door de persoonlijke aandacht bouw je bovendien 

samen een band op. Dat is niet alleen fijn, het zorgt ook voor de 

nodige inzet. Vergis je niet, het is voor een kind echt hard werken. 

Ik ben drie kwartier intensief met ze bezig.” “Daarom is het zo fijn 

dat Claudia op school, onder schooltijd, de behandelingen doet. 

Als de kinderen de behandeling na schooltijd zouden moeten 

doen, zou het nog zwaarder voor ze zijn”, vult Jeannette aan. “En 

voor mij is het ook veel prettiger om de behandelingen op school 

te geven”, gaat Claudia verder. “Ik zit vlakbij de leerkracht en IB-

er. Je loopt dus makkelijker bij elkaar binnen om even iets af te 

stemmen. En je proeft zo ook de sfeer van de school.”

KAMPERSCHOUW - KAMPERLAND

Ouders

Claudia start de eerste behandeling altijd met een gesprek 

met het kind én de ouders. “De ouders zijn een zeer belangrijk 

onderdeel van de behandeling. Thuis moet het kind namelijk vijf 

keer per week twintig minuten oefenen. Gelukkig merk ik dat 

ouders meestal heel gemotiveerd zijn. Zeker wanneer ze na de 

eerste toets zien dat hun kind met sprongen vooruit gaat.”

Na 12, 30 en 45 behandelingen vindt zo’n toets-moment plaats. 

“Met duidelijke grafiekjes laat ik zien welke vooruitgang het 

kind heeft gemaakt. Het loopt misschien nog wel achter op de 

klasgenoten, maar het gaat wel hard vooruit. Dat komt doordat 

we heel planmatig werken aan klanken en spelling, onder meer 

met behulp van het programma ‘Pelle Helpt’. Ik leer kinderen ook 

beter te spellen door symbolen te gebruiken. Zo kunnen ze, los 

van letters, weergeven wat ze horen. Als ze er dan later de letters 

bij gaan zoeken, zullen ze minder snel een letter vergeten of 

omdraaien. En verder is het oefenen, oefenen, oefenen.” 

De rol van de leerkracht

Ook de school heeft een rol in het behandelproces. Jeannette: 

“De leerkracht moet wekelijks twee keer twintig minuten met het 

kind aan de slag. In de praktijk lukt dat niet altijd. Leerkrachten 

moeten al zoveel differentiëren, dat ze niet altijd de tijd en rust 

vinden om dit te doen. Maar we proberen het wel. Voor de 

leerkracht is het overigens ook fijn om te weten waar het kind in 

zijn ontwikkeling is. Het zorgt voor meer begrip en behalve extra 

begeleiding kunnen ze ook eens een extra complimentje geven 

en de nadruk leggen op hun andere kwaliteiten. Dat betekent 

heel veel voor ze.” 

Zelfvertrouwen!

Want ja, natuurlijk zorgt de behandeling ervoor dat het kind 

praktische voordelen ondervindt, op school en daarbuiten. Het 

kan de ondertiteling van films volgen, zelfstandig een boekje 

lezen en een appje versturen. “Maar de belangrijkste vooruitgang 

van deze hele behandeling, is de groei van het zelfvertrouwen”, 

zegt Claudia. “Ik heb regelmatig ouders die tegen me zeggen: 

‘Ik heb eindelijk mijn kind weer terug’. Dat zegt veel.” Jeannette 

herkent dat. “Dyslexie kan een negatief zelfbeeld geven. Maar 

door de behandeling leert een kind wat het is, hoe het ermee 

om kan gaan en realiseert het zich: ‘Gelukkig, ik ben niet dom.’ En 

als ze er dan ook nog eens plezier in krijgen, spontaan gaan lezen 

en er vol enthousiasme over vertellen, dan is dat voor mij de kers 

op de taart.” 

 

Jeannette M
alcorps

Claudia Roos  is GZ psycholoog /Orthopedagoog en specialist 

Educatieve Kinese

croos@rpcz.nl 06 21 82 43 55
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Kinderopvang Kiddo’s en basisschool ’t Geuzennest in Biervliet waren volop be-

zig met de vormgeving van hun gezamenlijk IKC, Kindcentrum Biervliet. 

Directeur Judith Gravemaker: “Emile Eshuis van RPCZ begeleidde ons daarbij. Hij 

is tevens betrokken bij PACT voor Kindcentra. Zij hebben een samenwerking met 

de organisatie Actief Ouderschap. Emile zocht een pilotlocatie voor de gelijkna-

mige aanpak Actief Ouderschap, waarmee ze ouderparticipatie naar een hoger 

plan willen brengen. Hij vroeg of het iets voor Kindcentrum Biervliet kon zijn. 

Voor ons kwam dat precies op het juiste moment.” 

PROEFTUIN ACTIEF
OUDERSCHAP

Extra betrokkenheid

“We wilden ouders nog meer bij ons kindcentrum betrekken. Natuurlijk organiseren we 

al oudergesprekken en kijkochtenden, waarin we laten zien wat we allemaal doen. En we 

communiceren best veel over onze activiteiten. Maar dat leidde niet automatisch tot extra 

betrokkenheid van ouders. Zeker niet van de jongere ouders, die nog niet zo bekend met 

ons zijn.” 

Leerkracht Vera Liddell ziet dat ook. “Er zijn veel betrokken ouders, maar je wilt iedereen 

zien. Je kunt niet van iedere fulltime werkende ouder verwachten dat ze overal bij zijn, 

maar je wilt wel dat ze je kennen, zodat ze makkelijker naar je toe komen als er iets is.” Bij 

de kinderopvang speelt dat iets minder, laat pedagogisch medewerker Amy Michielsen 

weten. “Hier komen de ouders hun kind natuurlijk altijd even binnenbrengen. Dan is er 

dus sowieso meer contact.”

Elkaar versterken

Maar ouderparticipatie draait om meer dan dat, legt Judith uit. “Je wilt als Kindcentrum niet 

alleen laten zien waar je mee bezig bent, je wilt ook van de ouders weten wat hen bezig-

houdt. Je kunt elkaar namelijk versterken. Als we weten wat hun behoeften zijn, kunnen 

wij daaraan tegemoet komen en andersom werkt het ook. Ouders hebben vaak kwalitei-

ten waar het Kindcentrum weer iets aan heeft.”

Kindcentrum Biervliet, RPCZ, PACT voor Kindcentra en Actief 

Ouderschap gingen samen aan de slag. “Emile Eshuis en David 

Kranenburg namen het voortouw”, zegt Judith. “Ze gaven voor-

lichting aan ons team en leidden ook de ouderavond. Dat vond 

ik heel prettig.” Ook Vera en Amy ervaarden het als positief. “We 

kennen Emile al van zijn betrokkenheid bij ons IKC. Hij hoort wat 

er gezegd wordt, is heel meedenkend en enthousiasmerend.”

Wensen en Verwachtingen

Eén van de tips die het team meekreeg, was om een originele 

manier te bedenken om de ouders uit te nodigen voor de ou-

deravond ‘Wensen en Verwachtingen’. “Collega’s hebben een film-

pje gemaakt”, begint Vera enthousiast. “Kinderen uit alle groepen 



dere dingen en komen met nieuwe ideeën. En ze 

hebben ook belangrijke kwaliteiten en connecties. 

Zo kunnen we dankzij hen bijvoorbeeld bedrijfs-

bezoeken gaan organiseren, bij bedrijven waar zij 

werken.”

Verbeteren

Ook André heeft zich voor het partnerschapsteam 

aangemeld. “Het is prettig om mee te kunnen pra-

ten. Het belangrijkste verbeterpunt in mijn ogen is 

communicatie. Het kindcentrum doet ontzettend 

veel, maar dat bereikt de ouders niet altijd. En dan 

komt dat niet doordat er niet gecommuniceerd 

wordt, maar blijkbaar niet op een passende manier 

of in de juiste hoeveelheid. Daar gaan we nu als 

partnerschapsteam oplossingen voor zoeken.” On-

dertussen veranderen er al kleine dingen. Vera: “Bij 

de kleuters gingen we voorheen om half negen, 

samen met de ouders, in een kring een boekje 

lezen. Nu laten we ze juist samen aan een tafeltje 

een taakje doen. Dan zien de ouders hoe hun kind 

iets leert en is er ook meer ruimte om vragen te 

stellen aan de leerkracht. 

Het werkt goed en het is een fijne manier om meer 

betrokkenheid te creëren.”

KINDCENTRUM BIERVLIET

spraken een deel van de boodschap uit, de kleuters zongen het liedje ‘Hallo 

allemaal, wat fijn dat je er bent’ en natuurlijk kwamen de peuters en baby’s 

ook in het filmpje voor.” Het gewenste effect werd bereikt: veel van de jonge 

ouders die ze normaal niet zagen, meldden zich aan voor de bijeenkomst. 

Eén van de ouders was André Cozijnsen. “Dat filmpje was zo leuk, daar kon 

niemand omheen. Maar ik doe meestal wel aan zulke 

dingen mee hoor. Ik vind het belangrijk om te weten wat 

mijn kind op school doet.”

Vijf partnerschapvormen

Tijdens de avond gingen de professionals en ouders in 

groepjes uiteen om te praten over wensen en verwach-

tingen. “We moesten reageren op stellingen”, legt Judith 

uit. “Deze gingen over vijf verschillende vormen van part-

nerschap: formeel, informeel, didactisch, pedagogisch en 

maatschappelijk.”

“Mij sprak natuurlijk het didactisch partnerschap erg 

aan”, zegt Vera. “Als ik met kinderen iets wil bereiken, heb 

ik daar ook de ouders voor nodig. Ik denk niet dat ze in 

didactische zin mee willen denken, omdat ze ons daarin 

wel vertrouwen. Maar in praktische zin is het wel handig, 

bijvoorbeeld als ik spullen nodig heb voor een thema.”

André bevestigt dit. “De juf is opgeleid, zij zal de beste 

manier van onderwijzen wel kennen. Maar je kunt nog 

meer doen om ouders erbij te betrekken. Deel bijvoor-

beeld een fotootje van het resultaat, zodat ouders zien 

wat er met hun input is gebeurd. Dan gaat het meer le-

ven.” “Dat was inderdaad een heel goed idee, dat tijdens 

die avond opkwam”, zegt Vera. Sindsdien gebruiken we 

ons systeem Parro ook voor dit soort doeleinden. Ik ben 

nu bewuster bezig met wat ik kan delen met ouders.” 

 

Informatiebehoefte

“Nieuwe ouders moeten ook wel wennen aan het feit 

dat ze op een andere manier informatie krijgen”, geven 

Amy en Vera aan. “Bij de kinderopvang krijgen ze een heel 

verslagje, van wat een kind die dag heeft gedaan. Op de 

basisschool is dat niet meer, terwijl je nu dus toch ziet dat 

ouders er behoefte aan hebben. Dat is goed om te we-

ten. Daarnaast was de ouderavond ook waardevol omdat 

het ouders, ook degenen die elkaar normaal nauwelijks 

zien, bij elkaar bracht. Het dorp werd echt even één.” 

Samen

De algehele tendens tijdens de ouderavond ‘Wensen en 

Verwachtingen’ was zeer positief. Judith: “Dat gaf David 

ons ook terug, dat het hem opviel dat de ouders erg over 

ons Kindcentrum te spreken waren. En je merkte het ook 

in het partnerschapsteam achteraf. We moesten echt op 

zoek naar verbeterpunten. Het fijne is wel, dat we dat nu 

samen doen. Niet alleen de leiding van de school, maar 

ook de professionals en ouders. Ze denken mee, zien an-

1. Voorgesprek met schoolleiding

Wat is de stand van zaken rondom partner-

schap met ouders?

2. Scan met het schoolteam

 Welke visie heeft het team, wat gaat er al goed, 

wat zijn de ambities? Dit wordt besproken aan 

de hand van vijf partnerschappen: formeel, 

informeel, didactisch, pedagogisch en maat-

schappelijk partnerschap.

3. Ouderavond ‘Wensen en verwachtingen’

 Na een korte presentatie over partnerschap 

gaan gemengde groepen van ouders en leer-

krachten in gesprek over hun wensen en ver-

wachtingen. Dit aan de hand van stellingen en 

onder leiding van een gespreksleider. 

4. Partnerschapsteam aan de slag

 Een partnerschapsteam bestaande uit enkele 

ouders, professionals en directie kiest op basis 

van het verslag van de ouderavond de thema’s 

die worden aangepakt.

5. Afspraken met de directie

 In een gesprek met de directie worden de wen-

sen en verwachtingen besproken. De directie 

krijgt diverse opties voor mogelijke interventies 

aangereikt. 

ACTIEF OUDERSCHAP

Emile Eshuis is senior onderwijsadviseur basisonderwijs en 

voor- en vroegschoolse educatie.

eeshuis@rpcz.nl 06 21 82 19 47
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BISSCHOP ERNSTSCHOOL - GOES

GROEPSDOORBREKEND
REKENEN

“We merkten dat de niveaus in de bovenbouw ver uit elkaar liepen. Daarnaast hadden we een uitdaging om het 

aantal kinderen op 1S niveau te vergroten.” 

Annika Polfl iet, leerkracht en rekencoördinator op de Bisschop Ernstschool in Goes, zocht samen met de direc-

teur en een collega naar een oplossing en vond deze in het groepsdoorbrekend rekenen. 

Ruud Sturm
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“Op zich werkten we al veel groepsdoorbrekend doordat we alle 

groepen dubbel hebben. Nu waren we op zoek om dat verder uit 

te breiden”, begint Annika. Collega Jessica Krijger vond het me-

teen een goed idee, maar ook wel spannend. “Het leuke is dat je 

meer naar het niveau van het kind kan kijken, in plaats van sec 

de methode te volgen. Maar wat als het niet werkt? Hoe ga je 

dan weer terug? Er zit dan inmiddels al een gat van een half jaar 

niveauverschil tussen hen en de gemiddelde groep.” 

Ondanks enkele twijfels was het team er van overtuigd dat ze het 

moesten proberen. 

Aan de slag

Ze startten met groep 7 en 8. Kinderen van groep 7 die nog ach-

terliepen, kregen opnieuw lesstof van groep 6 aangeboden, maar 

dan in versneld tempo. De beteren van groep 7 werden juist uit-

gedaagd door sneller door de groep 7 lesstof te gaan, samen met 

de kinderen van groep 8 die nog wat moesten herhalen. De mid-

denmoot bleef gewoon de methode van de eigen groep volgen. 

“Het enige probleem dat hierdoor ontstond, was een grote groep 

8. De beteren van groep 8 kun je namelijk niet doorplaatsen naar 

een volgende groep”, legt Annika uit. “Dit proberen we nu op te 

lossen door de leerkracht te laten ondersteunen door onderwijs- 

assistenten.”

Onvoorzien

Iets waar ze tevens onverwacht tegenaan liepen, was de weer-

stand bij sommige ouders. Annika: “Zij wilden soms niet dat hun 

kind in de groep gezet zou worden waarbij leerstof uit een eer-

der jaar herhaald moest worden. Dan komen ze immers achter 

te lopen. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. De kennis van 

halverwege groep 8 is al voldoende om door te gaan naar het 

middelbaar onderwijs. Uiteindelijk, soms na een eerste periode 

in de te hoge groep, gingen ouders overstag omdat ze zagen dat 

het in het belang van hun kind was. Je ziet de resultaten dan niet 

alleen verbeteren, maar het kind ervaart succes en krijgt meer 

zelfvertrouwen. Dat is ook heel belangrijk.”

PowerPoint

Ongeveer tegelijk met het invoeren van het groepsdoorbre-

kend rekenen, voerde de Bisschop Ernstschool ook een andere 

verandering door. “We hebben ons didactisch handelen aange-

scherpt”, aldus Annika. “Voor elke les maken we nu een Power-

Point met hierin het doel, een contextopgave, een coöperatieve 

activiteit, instructieverwerking en evaluatie van de les. Je leert zo 

beter naar je doelen te kijken, in plaats van standaard de metho-

de te volgen. Je les loopt bovendien ook lekkerder.”

“Het geeft me houvast”, zegt leerkracht Constantia Martens. 

“Voorheen had ik misschien wel vijf doelen in één les. Maar 

nu leer ik beter te fi lteren. Ik heb nu ook meer zicht op hoe ik 

leerstof versneld kan aanbieden. In het begin denk je dat je de 

methode precies moet volgen, maar nu kijk ik meer naar de leer-

doelen. Ik vind het leuk om de lessen van tevoren te bedenken 

en daar creatief mee om te kunnen gaan.”

Resultaten tot nu toe

Heeft dit alles ook tot betere resultaten geleid? “Ja”, zegt Jessica. 

“Je ziet het terug in de Cito-resultaten. Je haalt niet ieder kind 

naar een 1-score, maar er zijn leerlingen die daar wel bij in de 

buurt komen. Dat is ook wel het lastige nu. Ik merkte al snel dat 

het niveau binnen mijn kleine groep ver uit elkaar kwam te lig-

gen. Sommigen gingen met een klein zetje in de rug al heel snel 

vooruit, anderen niet. Dat maakt het meteen weer een uitdaging 

om ieder kind passende stof aan te reiken. Voor degenen die nu 

aan de bovenkant zitten, vind ik het wel jammer dat ze dan niet 

meer zomaar door kunnen naar een hogere groep. Ze lopen nu 

immers al achter op die stof.”

“Daarom is en blijft het een belangrijke, maar moeilijke beslissing 

welke kinderen je wanneer in welke groep plaatst”, zegt Anni-

ka. “Gelukkig kunnen we hiervoor op de expertise van Lindie de 

Bont van RPCZ rekenen. Zij heeft de kennis en kunde om een 

juiste inschatting te maken. Maar het is niet zwart/wit. We wer-

ken met kinderen, niet met machines. Hoe zij zich ontwikkelen 

is soms moeilijk voorspelbaar.”



Ruud Sturm
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Ruud Sturm

Lindie de Bont is onderwijsadviseur basisonderwijs

ldebont@rpcz.nl 06 21 82 40 87

Dat vindt ook Constantia: “Het belangrijkste is dat je ziet dat de kinderen 

harder vooruitgaan dan voorheen. En ze vinden het ook leuker. Ze ge-

ven aan dat ze de rust in de groep prettig vinden en dat het fi jn is om te 

leren met kinderen van hetzelfde niveau.”

Toekomst

Nog lerende hoe dingen beter kunnen, zijn de leerkrachten op de Bis-

schop Ernstschool er zeker van dat ze groepsdoorbrekend leren willen 

voortzetten. “Ja”, bevestigt Annika. “We kunnen kinderen zo op hun ni-

veau lesgeven, onafhankelijk van het jaar waarin ze zitten. De komende 

jaren gaan we kijken hoe en of we het kunnen uitbreiden naar andere 

groepen en vakken.”

Anders

Is er nog iets wat ze anders gaan doen, naar aanleiding van het geleer-

de? “We gaan de indeling niet pas na de Cito-toets in juni maken. Dat 

blijkt te laat om de ouders er in mee te nemen. Vooraf weet je vaak al 

voldoende over het niveau van een kind. Je kunt dan de voorgenomen 

keuze al na de meivakantie voorleggen aan de ouders en de Cito nog 

als laatste bevestiging gebruiken. Bovendien nemen we alle komende 

adviezen van Lindie mee. Binnenkort komt ze weer kijken en geeft ze 

ons nieuwe tips en adviezen. Ze ziet dingen heel snel en kan het heel 

helder terugkoppelen.” “En het voelt niet als corrigeren”, vult Constantia 

aan. “Je ziet dat ze er zelf veel plezier in heeft om hier te zijn. Ze gaat me-

teen meedoen en meehelpen. Dat is echt heel fi jn. Zo gaan we steeds 

verder vooruit.” 
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MGR. HEYLIGERSSCHOOL - KWADENDAMME

Aan kennis over het jonge kind ontbreekt het gelukkig in brede 

zin niet. Dankzij nieuwe onderzoeken leren we steeds meer over 

de manier waarop het jonge kind zich ontwikkelt. Maar die kennis 

bereikt niet iedere leerkracht. Op de PABO krijgt het onderwerp 

minder aandacht dan in het verleden en ook veel trainingen op 

scholen zijn meer algemeen gericht, niet specifi ek op het jonge 

kind. “En dat terwijl het echt een andere tak van sport is”, zegt Olga 

Franse, RPCZ-onderwijsadviseur en Jonge Kind Specialist. 

Leren versus ontwikkelen

“Kennis over het jonge kind is zo waardevol”, gaat Olga verder. “Bij 

onderwijs aan groep 1-2 gaat het om ontwikkeling in de breedste 

zin van het woord. Helaas merk ik in de praktijk dat hier te weinig 

aandacht voor is binnen scholen. Het is belangrijk dat je goed ob-

serveert, de ontwikkeling volgt en een passend aanbod creëert 

voor alle kinderen in de groep. Als onderwijsadviseur hebben wij 

hier een rol in, om directeuren, IB’ers en leerkrachten hierover aan 

het denken te zetten.” 

Mgr. Heyligersschool

Een school die ze hierin mag begeleiden, is de Mgr. Heyligers-

school in Kwadendamme. Olga komt hier drie dagdelen per jaar 

langs om de kennis en vaardigheden van de leerkracht van groep 

1-2, Gerda Boss, verder te verdiepen en te verrijken. Zo bespreken 

ze samen ook de nieuwste ontwikkelingen en vertalen die naar 

de praktijk van alle dag. “We zijn een kleine school, met maar één 

groep 1-2”, zegt Gerda. “Dus er zijn weinig collega’s waarmee je 

inhoudelijk over jonge kinderen kunt overleggen. 

Aan de ene kant is dat fi jn, want hierdoor kan ik lekker mijn ei-

gen ding doen. Maar soms wil je wel eens ergens over kunnen 

sparren. Over een kind of over nieuwe ideeën en mogelijkheden. 

Dat kan ik met Olga. Ze houdt me bovendien op de hoogte van 

alle nieuws. Daar ben ik steeds benieuwd naar, want ik wil altijd 

nieuwe dingen uitproberen.”

Wederzijds enthousiasme

“Dat is echt haar grote kracht”, reageert Olga. “Gerda staat altijd 

open voor verandering. Ik breng haar nieuwe kennis en ideeën en 

zij gaat er meteen mee aan de slag, ook al is het soms veel. Het is 

zo mooi om te zien hoe creatief ze ermee omgaat om de doelen 

te halen. Een ander zou misschien zeggen ‘hier heb ik geen tijd 

voor’, maar niets is Gerda teveel. Het is ontzettend leuk om met 

haar te werken.”

 Voor Gerda geldt dat idem dito. “Olga’s enthousiasme, haar passie 

voor onderwijs aan jonge kinderen, werkt aanstekelijk. Daar word 

ik zelf ook steeds enthousiast van.”

ONTWIKKELING

VAN HET JONGE KIND
Ze zijn er nog, de KLOS’ers. Juff en en meesters die ooit speciaal opgeleid zijn voor basisonderwijs aan kleuters. 

Deze generatie leerkrachten staat echter op het punt om uit het schoolbeeld verdwijnen. En daarmee ook hun 

kennis. Want hoe goed worden nieuwe generaties vandaag de dag nog opgeleid als het gaat om het jonge kind? 

Is kennis over het jonge kind een ondergeschoven kindje aan het worden? En hoe ga je daar dan als school mee 

om? 

Olga Franse is ‘Jonge kind specialist’ (groepen 1, 2 en 3 en voor- 

schoolse opvang), begeleidster rouwverwerking, ze coacht 

leerkrachten en verzorgt trainingen Kagan Coöperatief Leren.

ofranse@rpcz.nl 06 21 82 36 09
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De waarde van de basis

Olga benadrukt vervolgens dat deze prettige samenwerking mede te danken is aan schooldirecteur Ivo Collet. “Hij kiest er bewust 

voor om dit te faciliteren. Hij ziet het belang en gunt het zijn leerkracht om te blijven ontwikkelen.” Ivo hier zelf over: “De samen-

werking tussen Olga en Gerda liep al voordat ik hier kwam, maar ik zag meteen de meerwaarde ervan. Gerda doet alles met zoveel 

passie en zo doordacht. Echt bijzonder. En ze maakt nog steeds stappen, mede dankzij de nieuwe inzichten die Olga haar geeft. 

Deze 1-op-1 begeleiding is ideaal. Het is maatwerk en het maakt dat we echt mooie dingen kunnen bereiken. Natuurlijk zit er wel 

een prijskaartje aan, maar de basis voor de resultaten van leerlingen in groep 8, wordt gelegd in groep 1-2. Daar ben ik van over-

tuigd. En de waarde van die basis, is niet in geld uit te drukken, zo belangrijk.”

Het mooiste wat er is

Wie dit alles leest, over enthousiasme, leergierigheid, verandering en passie, verwacht misschien niet direct met een leerkracht 

te maken te hebben die richting haar pensioen gaat. Toch is dat bij Gerda zo. “Zo wil iedereen eruit toch?”, begint Olga. “Gepassi-

oneerd en gedreven tot de laatste dag. Ik vind dat echt prachtig.” En Gerda zelf: “Mensen vragen wel eens ‘Hoe lang moet je nog?’, 

maar dan denk ik ‘Hoe lang mág ik nog?’ . Ik besef dat er een moment is dat je moet stoppen. Maar tot die tijd wil ik gewoon alles 

uit kinderen halen wat erin zit. Ik wil uitdagend onderwijs geven, ontwikkelingsvolgend en doelgericht. Ik wil vrolijke kinderen 

zien, die blij zijn met wat ze ontdekken, elkaar van alles leren en elkaar helpen. Kinderen die trots zijn op wat ze kunnen. Dat vind 

ik het mooiste wat er is.”

Kwaliteit

Wat Olga betreft zou iedere school een Gerda en een Ivo moeten hebben. “Zo gedreven, creatief en betrokken bij het jonge kind. 

Ik denk dat Ivo en Gerda zelf niet beseff en hoeveel kwaliteit ze in huis hebben en hoe bijzonder dat is. Ze zullen het ook niet van 

de daken schreeuwen, omdat het in hun ogen normaal is. Daarom vind ik het leuk dat we dit verhaal nu kunnen delen. Ik hoop dat 

het veel anderen inspireert. Dat zij ook inzien hoe belangrijk het is om gedegen kennis van het jonge kind in huis te hebben. En 

dat ze weten dat RPCZ hen hierbij kan helpen. Niet iedereen weet dat. We worden wel gezien als onderwijsadviseurs, maar RPCZ 

is zoveel meer dan dat. We zijn een expertisecentrum, met enorm veel specialistische kennis in huis. Kennis die we graag voor 

scholen inzetten. Hoe de Mgr. Heyligersschool daar gebruik van maakt, vind ik echt fantastisch.”
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Iedere leerkracht heeft wel al 

van Kagan Coöperatief leren 

gehoord. Velen hebben er 

ook over gelezen, gesproken 

en trainingen in gevolgd. 

De reacties zijn lovend. Ze 

bevestigen dat coöperatief 

leren ervoor zorgt dat het 

leerproces van kinderen 

wordt versterkt, er meer 

betrokkenheid en plezier is 

en ook de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind 

gestimuleerd wordt. Doen dus, 

zou je zeggen. Maar toch blijkt 

het in de praktijk lastig om 

coöperatief leren structureel in 

te passen in alledaagse routines 

en hier voor heel de school een 

doorlopende lijn in te vinden. 

Speciaal hiervoor heeft RPCZ 

een opleiding ontwikkeld, Coach 

Kagan Coöperatief Leren. In 

deze opleiding gaan we dieper 

in op de materie én leren we de 

deelnemers hoe zij coöperatief 

leren in hun organisatie kunnen 

implementeren. Onder meer 

door ze vaardigheden bij te 

brengen in MomentCoaching en 

veranderkunde en ze te helpen 

een implementatieplan op te 

stellen voor de eigen school. Aan 

het eind van de opleiding zijn ze 

absolute experts in coöperatief 

leren en een motiverende coach 

voor hun collega’s.  

Annika Eikenaar en Carlien 

Broos van De Meulenrakkers 

in Ossendrecht, en Nicole 

Wondergem van De Ichtusschool 

in Vlissingen volgen de opleiding 

sinds enkele maanden. Ze delen 

hun ervaringen. 

ANNIKA EIKENAAR, leerkracht

“Ik volg de opleiding samen met mijn collega Carlien. Het is 

leuk om dat samen te doen. Tot nu toe hebben we al veel basis-

kennis geleerd. Dat is ook heel zinvol, want als je een coach wilt 

worden voor anderen, moet je eerst zorgen dat je zelf expert 

bent. Tegelijk met de theorie krijgen we van trainsters Olga en 

Bianca veel praktische tips waar we op moeten letten tijdens 

de uitvoering. 

Zelf pas ik alles meteen toe bij mijn kleutergroep. Ze moesten 

even leren hoe het werkt, maar nu doen ze vol overgave mee. 

Inmiddels hoef ik een structuur nog maar te noemen en gaan 

ze direct aan de slag. Ze leren elkaar nu beter kennen, beter 

naar elkaar luisteren en elkaar bedanken voor een bijdrage. 

Het is ook zo leuk om te zien hoeveel plezier ze erin hebben. 

Hierdoor word ik zelf ook steeds enthousiaster. Ik kan wel zeg-

gen dat dit de leukste opleiding is, die ik tot nu toe heb gedaan.

Als coach proberen Carlien en ik natuurlijk ook onze collega’s 

enthousiast te maken. We delen veel in het team en zetten 

energizers in. Verder proberen we ze te helpen bij zaken waar 

ze tegenaan lopen. Ik merk dat zij vooral behoefte hebben aan 

praktische tips. Die kan ik ze dankzij de opleiding gelukkig aan-

reiken. En als ze ermee aan de slag gaan, zie je ze net als wij 

steeds enthousiaster worden. 

Eigenlijk zou iedere leerkracht met coöperatief leren aan de 

slag moeten. De wereld zou er een stuk beter uit gaan zien. Ze-

ker in deze tijd, waarin kinderen door social media soms niet zo 

goed weten hoe je een gesprek met iemand aangaat. In groep 

1-2 zie ik nu het verschil al en dat effect wordt natuurlijk alleen 

maar groter richting groep 8.”
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“Bij ons op school wordt er aan coöperatief leren gedaan, maar een 

echte structuur hebben we er niet voor. Hierdoor is er nog geen door-

gaande lijn in de school en dat willen we graag. Ik volg nu deze oplei-

ding zodat ik hier als coach voor kan gaan zorgen.

Het is niet zo dat ik nog geen kennis over coöperatief leren had. Maar 

kennis hebben en deze samen met je collega’s structureel toepassen 

is toch wat anders. Nu ik deze opleiding volg, kan ik er meer gericht 

mee aan de slag en krijg ik handvatten om dit schoolbreed door te 

voeren en mijn collega’s hier ook in mee te krijgen. Zeker op onze 

school, waar we te maken hebben met verschillende culturen, is het 

belangrijk om met coöperatief leren te werken. Je merkt dat het helpt 

wanneer kinderen elkaar beter leren kennen en begrijpen. 

Voorafgaand aan de opleiding had ik verwacht veel nieuwe kennis via 

de docenten te krijgen. Ik 

had al over docent Olga 

gehoord. Zij heeft enorm 

veel kennis in huis, net als 

Bianca overigens. Maar zij 

passen juist coöperatieve 

structuren toe, ook in de 

opleiding, waardoor we 

als deelnemers veel van 

elkaar leren. Daar moest 

ik wel even aan wennen, 

maar tegelijk ervaar ik de 

lessen als sprankelend en afwisselend en merk ik dat deze manier van 

lesgeven voor structuur zorgt. Dat is prettig. 

Binnenkort gaan we met observaties aan de slag. Ik wil graag weten 

hoe je die uitvoert en hoe je coachvaardigheden in de praktijk kan 

toepassen. Ook bij collega’s die nog niet overtuigd zijn van de posi-

tieve effecten van coöperatief leren. Verder gaan we ook aan een plan 

werken, hoe je coöperatief leren in je school kunt implementeren. Fijn 

om dat in deze opleiding al praktisch voor te bereiden. Dan kan ik het 

straks direct in mijn school toepassen.”

Steeds 
enthousiaster

‘Ik 
kan nu

meer gericht 
aan de slag’

NICOLE WONDERGEM, leerkracht



14

“De opleiding startte afgelopen oktober onder meer met een 

e-learning. Deze bevatte veel bekende stof, dus dat gaf aan dat 

ik een goede basis had om met deze opleiding te starten. Daarna 

volgde een kennismakingsbijeenkomst, waarna we echt aan de 

slag gingen. 

De eerste module ging over de principes van de coöperatieve 

aanpak en de functies van verschillende structuren. Het leuke is 

dat trainsters Olga en Bianca ook tijdens de opleiding veel coöpe-

ratieve structuren gebruiken om ons de lesstof aan te reiken. Dat 

doen ze echt heel goed. Eigenlijk wordt 

ieder lesonderdeel wel met een struc-

tuur aangepakt. Ze passen ook team- en 

klasbouwers toe. Zo leer je elkaar, gekop-

peld aan de inhoud, beter kennen. Dat 

maakt het ook zo’n prettige opleiding.

Mijn collega Annika en ik oefenen veel 

van het geleerde al in de praktijk. Het 

gaat super. Onze kleuters zijn heel actief en betrokken bij de les. 

Voor mij als leerkracht is het fijn dat ik nu veel meer keuze in struc-

turen heb. Voorheen deed ik veel tweegesprekken en mix- en ruil-

structuren. Nu kan ik uit veel meer vormen kiezen, passend bij 

de leerdoelen. Daaronder vallen ook sociale vaardigheden. Daar 

besteden we nu veel aandacht aan.

Ik ben blij dat ik aan deze opleiding begonnen ben. Er komt veel 

literatuur bij kijken en na een lange werkdag moet je ’s avonds 

nog naar de opleiding. Maar doordat je zo enthousiast wordt van 

de stof, is dat helemaal niet erg. Je wilt er steeds meer van weten. 

Dat hoop ik straks als coach ook bij mijn collega’s teweeg te bren-

gen. Aan die coachingvaardigheden en de manier waarom we 

coöperatief leren in onze school kunnen implementeren, gaan 

we ook nog aan de slag. Ik heb er zin in!”

CARLIEN BROOS, leerkracht en onderbouwcoördinator

‘Fijn dat ik nu 
veel meer 

keuze heb’
breinvriendelijk leren

DE MEULENRAKKERS - OSSENDRECHT



AANBODOPEN

OPLEIDING

REKENCOÖRDINATOR SEPTEMBER 202015 09.00 - 16 u

€ 1200,-

KANTOOR RPCZ
VLISSINGEN

€ 1200,-

INSCHRIJVEN
Details en een uitgebreide omschrijving van de opleiding rekencoördinator 

en de verkorte opleiding rekenspecialist vindt je op:

www.rpcz.nl/professionalisering

Bij elke training vindt je een link om je aan te melden.

START  

Rekenen is een belangrijk basisvak. Niet elke leerling is een rekentalent, maar we kunnen wel 

elke leerling verder brengen in zijn rekenontwikkeling. Jij legt de basis waar ze in het vervolg-

onderwijs op verder gaan. Jij kunt er voor zorgen dat rekenen geen struikelblok wordt.

In deze opleiding leer je:

•   hoe je rekenproblemen en dyscalculie herkent, voorkomt en ermee omgaat

•   de uitgangspunten van ‘goed rekenonderwijs’  

•   doelgericht werken en zicht op de leerlijn

•   alles over de rollen en taken van de rekencoördinator

SEPTEMBER 202021 09.00 - 16 u KANTOOR RPCZ
VLISSINGEN

START  

VERKORTE OPLEIDING

TOT REKENSPECIALIST

RPCZ
Edisonweg 2  |  Postbus 351  |  4380 AJ  Vlissingen

T (0118) 480 810   |   E    info@rpcz.nl   |   I   www.rpcz.nl

5 bijeenkomsten

5 bijeenkomsten

Ben je werkzaam in het primair (speciaal) onderwijs en wil je meer specialistische kennis over 

rekenen? Dan is de verkorte opleiding tot rekenspecialist iets voor jou!

Iedere cursusdag leer je over wat we vanuit onderzoek weten over het rekenonderwijs, 

waarbij d.m.v. werkvormen en opdrachten het geleerde direct in de praktijk gebracht wordt 

tijdens de cursusdag. Je gaat met een concrete opdracht terug naar school.

ALGEMENE PRESENTATIE

OVER ACADIN Voor scholen die graag meer willen weten over Acadin worden er in het land algemene 

presentaties georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat Acadin is, en hoe 

je het kunt toepassen in de klas. Deelname is gratis.

Aanmelden kan via: www.acadin.nl/over-acadin/presentaties-en-bijeenkomsten.

JUNI 2020    2 15.00 - 16 u KANTOOR RPCZ
VLISSINGEN


