
Op bijna elk verjaardagsfeestje is er wel iemand die erover 
begint: kinderen met labels. ‘Élk kind lijkt tegenwoordig iets te 
hebben. Vroeger kwamen adhd, autisme en dyslexie toch amper 
voor? Het lijkt wel een modetrend!’ Soms ga ik erop in en probeer 
ik er op een opbouwende manier over te praten. Een andere keer 
laat ik het gesprek liever aan me voorbijgaan, vooral als ik aan de 
non-verbale communicatie merk dat de ander toch al een stand-
punt heeft ingenomen (‘Onzin, al die labels!’). 

Hoe reageer jij in zo’n situatie? Deskundigen denken er verschil-
lend over. Velen zeggen dat de stoornissen er in het verleden  
wel waren, maar toen nog geen naam hadden. Daar komt bij:  
veel stoornissen vallen tegenwoordig gewoonweg meer op,  
omdat er veel van kinderen wordt geëist. Denk aan volle agenda’s  
en de druk om te presteren. Maar er zijn ook experts die vinden 
dat er inderdaad te snel etiketten worden geplakt, met alle  
gevolgen van dien, zoals verdienmodellen rondom behandel- 
trajecten, onnodig medicijnen slikken en een verwrongen zelf-
beeld bij kinderen.

In het artikel op pagina 10 zetten hoogleraren Anna Bosman en 
Evelyn Kroesbergen vraagtekens bij de vele diagnoses dyslexie. 
Stap voor stap leggen ze uit waarom. Zo stellen ze onder meer 
dat gebrekkige letterkennis de enige, daadwerkelijk aangetoon-
de oorzaak van lees- en spellingsproblemen is. Die letterkennis 
vergaar je toch écht op school, een gebrek daaraan kan niet 
ontstaan door een stoornis ín het kind. Ze houden ons een  
spiegel voor en schrijven onder andere: dyslexie is geen  
individueel probleem van een kind, maar een probleem van  
het onderwijs. Een interessante visie, die je aan het denken zet. 

Graag wijs ik je ook op het interview op pagina 6, dat zeker voor 
intern begeleiders een must is om te lezen. Ook dat artikel houdt 
je een spiegel voor: wat is jouw positie in de school? Het gaat 
over een nieuwe visie op het vak, die de LBBO graag onder jouw 
aandacht brengt. Het gesprek hierover is binnen onze beroeps-
organisatie nog lang niet afgelopen. Dus wil je reageren? Graag!

Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, 

maar verantwoordelijk werk dus, waarin het belangrijk is alle 

innovatie bij te houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven 

en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding 

uit het grote aanbod? Antwoord: kies een opleiding die is 

opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel 

Onderwijs Nederland. CPION toetst, registreert en diplomeert 

het cursusaanbod voor post-initiële opleidingen. Alleen als 

deze voldoen aan de strengste kwaliteitscriteria krijgen ze 

het predikaat Registeropleiding. Zie het als een garantie voor 

de waarde van uw diploma of certifi caat. En voor de best 

mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig hebben.

Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, 

innovatie bij te houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven 

en bijhouden van uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding 

opgenomen in het Register van het Centrum voor Post-Initieel 

Onderwijs Nederland. CPION toetst, registreert en diplomeert 

CPION Keurmerk Registeropleidingen
Alleen voor post-initiële opleidingen die er écht toe doen.

CPION     Postbus 701     3000 AS Rotterdam     tel: +31 (0)10 201 42 99     www.cpion.nl

Omdat 
hij de best opgeleide 
begeleider verdient…

CPION feliciteert iedereen die zich via 

de opleidingen hiernaast (nog beter) 

voorbereiden op hun dankbare werk. 

Al deze Post-HBO Registeropleidingen zijn 

inhoudelijk getoetst op inhoud en niveau 

en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen 

van de Stichting PHBO Nederland.

…verdienen alle 
deelnemers aan 

deze opleidingen 
een felicitatie:
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Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 

Jonge Kind Specialist

HAN Pabo, Jonge Kind Specialist
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HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, 

Jonge Kind Specialist
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Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool Viaa, Educatieve Academie, 
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Katholieke PABO Zwolle, Jonge Kind Specialist

Kempel, Hogeschool de, Jonge Kind Specialist

Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist

Onderwijs Maak Je Samen, 
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Onderwijs BV, Gedragsexpert 

Hogeschool IPABO, Gedragspecialist 

Inholland Academy, Leergang Gedragspecialist

Marnix Onderwijscentrum, 

Top-opleiding Leer- en Gedragsspecialist

Kempel, Hogeschool de, 

Basisopleiding Gedragsspecialist

Stenden Professionals B.V., 
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‘Samen leren’ in het belang  
van begaafde leerlingen
Leraren kunnen begaafde leer- 
lingen beter begeleiden als 
onderwijs en wetenschap hun 
inzichten en krachten beter  
bundelen, betoogt Anouke Bakx. 30
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Effectieve professionalisering

Talentgerichte begeleiding bij hoogbegaafdheid

Aan de slag met maakonderwijs Hoe je brein je voor de gek houdt

Nieuw: de Timeqube Mind 

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben niet alleen een bovengemiddelde intelli-
gentie; ze denken ook anders, ervaren de wereld anders én voelen anders. Vaak beleven 
ze indrukken en prikkels uit hun omgeving op een intense manier. Die intense beleving 
maakt dat deze kinderen sensitief zijn en daardoor soms problemen hebben op school.

Dit boek beschrijft hoe je hen kunt begeleiden zodat hun talent helemaal tot zijn recht 
kan komen. Door coaching op sociaal en emotioneel gebied en bij het ontwikkelen van 
hun leervaardigheden, versterken ze hun zelfvertrouwen en verbeteren ze hun zelfregu-
latie. De sensitiviteit is dan niet langer een last maar draagt bij aan de ontwikkeling van 
hun talent.

Iedere dag doe je als leerkracht, 
ib’er of directeur je best om goede 
inschattingen te maken en de juiste 
beslissingen te nemen. Daarbij ga je 
ervan uit dat je als professional kunt 
vertrouwen op je denken en je intu-
itie. Maar is dat wel terecht? Neuro-
psycholoog Marald Mens beschrijft in 
dit boek 17 mentale uitglijders. Ook 
geeft hij praktische tips en adviezen 
om je te wapenen tegen deze bana-
nenschillen.

Maakonderwijs biedt een wel-
kome afwisseling met het ‘hoofd-
werk’, en geeft kinderen de kans 
om opgedane kennis in een bre-
dere context te plaatsen en in de 
praktijk toe te passen. Dit boek 
staat vol aanstekelijke voorbeelden 
van leraren en projecten die maken 
succesvol koppelen aan taal, tech-
niek, kunst en natuurwetenschap-
pen. Aangevuld met inspirerende 
tekeningen, foto’s en verhalen.

Elke therapeut of (kinder)coach 
moet de tijd in de gaten houden. 
Een blik op de klok of je horloge 
tijdens de therapiesessie kan er-
toe leiden dat cliënten zich onze-
ker voelen. Timeqube Mind helpt 
je de tijd bij te houden zonder de 
vertrouwensrelatie te schaden. 
Kies aan het begin van de sessie 
de gewenste duur en de prachtig 
vloeiende kleurovergangen geven 
op subtiele wijze de resterende 
tijd aan.

Onderzoek toont aan dat leraren het 
meest leren in de praktijk en van el-
kaar. Lesson Study is daar bij uitstek 
voor bedoeld. Het is een cyclisch 
proces: een kleine groep leraren ont-
werpt gezamenlijk een les, die door 
een van hen wordt gegeven. De an-
deren observeren en achteraf wordt 
gezamenlijk besproken wat goed 
ging en wat beter kan; de les wordt 
vervolgens geoptimaliseerd.
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