
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.
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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:

Autisme Centraal, Autisme Centraal Traject

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist

Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 

Jonge Kind Specialist

HAN Pabo, Jonge Kind Specialist

Haagse Hogeschool, Jonge Kind Specialist 

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool IPABO, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Leiden, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool Viaa, Educatieve Academie, 

Jonge Kind Specialist

Hogeschool Windesheim, Jonge Kind Specialist

Iselinge Hogeschool, Jonge Kind Specialist

Katholieke PABO Zwolle, Jonge Kind Specialist

Kempel, Hogeschool de, Jonge Kind Specialist

Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist

Onderwijs Maak Je Samen, 

Jonge Kind Specialist

Saxion Hogescholen, Jonge Kind Specialist

Stichting Thomas More Hogeschool, 

Jonge Kind Specialist

Bureau Meesterschap, Intern Begeleider

Driestar Hogeschool, Intern Begeleider

ECNO, Intern Begeleider

Hogeschool IPABO, Intern Begeleider

Marnix Onderwijscentrum, Intern Begeleider

Inholland Academy, 

Intern Begeleider / Remedial Teacher

Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs

Iselinge Academie, 

Opleiding tot Intern Begeleider

M&O-groep BV, 

Leergang Opbrengstgericht Intern Begeleiden

Onderwijs Maak Je Samen, Intern Begeleider

C-LION Centrum voor Leiderschap en Innovatie in 

het Onderwijs, Intern Begeleider / Zorgcoordinator

Marnix Onderwijscentrum, 

Basisopleiding Gedragsspecialist

C-LION Centrum voor Leiderschap en Innovatie in 

het Onderwijs, Gedragsexpert 

Hogeschool IPABO, Gedragspecialist 

Inholland Academy, Leergang Gedragspecialist

Marnix Onderwijscentrum, 

Top-opleiding Leer- en Gedragsspecialist

Kempel, Hogeschool de, 

Basisopleiding Gedragsspecialist

Stenden Professionals B.V., 

Basisopleiding Gedragsspecialist

Masker 19. Toen ik er voor het eerst over hoorde, liepen de rillin-
gen over mijn rug. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen dit 
codewoord gebruiken in de apotheek om aan te geven dat ze hulp 
nodig hebben. Het werd dit voorjaar in gebruik genomen, toen het 
vanwege de intelligente lockdown voor slachtoffers lastiger werd 
om vanuit huis hulp in te schakelen. De dader was immers ook 
steeds thuis ... Ik krijg het er nog steeds koud van.

Als er iets aan het licht kwam tijdens de coronacrisis, is het wel de 
kwetsbaarheid van mensen. Ook over kwetsbare kinderen is veel 
gesproken en geschreven. De Algemene Vereniging Schoolleiders 
meldde al aan het begin van de periode van afstandsonderwijs 
dat op ruim 20 procent van de scholen gemiddeld vier leerlingen 
‘buiten beeld’ waren: het lukte niet om contact met hen te krijgen. 
En voor de zomervakantie gaf ruim een kwart van de leraren en 
leerlingbegeleiders in een enquête van onderwijsonderzoeks-
bureau DUO en televisieprogramma De Monitor aan dat ze in de 
coronacrisis meer kwetsbare leerlingen hebben ‘ontdekt’. 

In deze editie van Beter Begeleiden besteden we veel aandacht 
aan kwetsbare kinderen. Zo lees je in het interview met Anne van 
den Ouwelant (pagina 6) over het kijken naar kinderen door een 
zogeheten ‘traumabril’. In het artikel op pagina 20 krijg je prak-
tische handreikingen voor het creëren van gelijke kansen in het 
onderwijs voor alle leerlingen. De toegevoegde waarde van een 
aandachtsfunctionaris op school, die zorgt voor het goed hante-
ren van de meldcode, wordt op pagina 26 beschreven. En tot slot 
is er de rubriek Bijzondere kinderen (pagina 30). Zou je ‘bijzondere’ 
niet kunnen vervangen door ‘kwetsbare’?

Gek genoeg hebben we het grootste gedeelte van dit nummer 
ruim vóór de crisis voorbereid, niet wetend dat veel artikelen 
pijnlijk actueel zouden zijn. Maar ergens is dat ook weer niet zo 
vreemd. We weten immers dat kwetsbare kinderen er altijd zijn 
geweest en zullen zijn. Het is cruciaal hen in het vizier te krijgen 
en goed te begeleiden. Voor, tijdens én na de crisis. Ik hoop dat dit 
nummer je ondersteunt bij deze uitdagende opdracht.

Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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