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Retrospectie

Redactioneel

Beter Begeleiden bestaat tien jaar! Omdat ik de eerste vijf jaar
hoofdredacteur was, kreeg ik de eer om in deze jubileumuitgave
het voorwoord te schrijven. Het is mooi om terug te blikken op
tien jaar Beter Begeleiden en tien jaar onderwijs. In die tijd zijn
er nogal wat veranderingen ingezet, zoals passend onderwijs,
referentieniveaus, handelingsgericht werken en samenwerking
zorg en onderwijs. Dit heeft het nodige van begeleiders gevraagd:
vooral een omslag in denken en attitude, maar vaak ook een verandering van rol en positie.
Ambulant begeleiders kregen vaak letterlijk een andere baan of
rol. Intern begeleiders verdwenen bij sommige samenwerkingsverbanden of kregen juist een meer cruciale plek binnen de
organisatie. Gedragsspecialisten bleken belangrijk voor het reguliere onderwijs om leraren te helpen moeilijk gedrag te begrijpen.
Beeldbegeleiders werden ingezet bij de ontwikkeling en professionalering van leraren om de basisondersteuning op orde te
krijgen. Er ontstond meer behoefte aan specialisten, zoals voor
het jonge en het hoogbegaafde kind. Door zich aan te sluiten bij
de LBBO konden ook zij hun stem laten horen.
Uiteraard heb ik de eerste uitgave van Beter Begeleiden er nog
eens bij gepakt. Het is een dunne uitgave van 24 bladzijden, die
in het begin drie keer per jaar verscheen. Wel stonden er al vier
degelijke hoofdartikelen in, gericht op de ib’er, ab’er en beeldbegeleider. In de loop der jaren zijn de redactie en het magazine
uitgebreid en geprofessionaliseerd. Het lukt de huidige redactie
van bijna alleen maar vrijwilligers (!) om nu zes keer per jaar een
kwalitatief hoogstaande uitgave te produceren, die aansluit op
de actuele urgentie. Ik ben er trots op dat Beter Begeleiden – het
‘gezicht’ en de ‘spreekbuis’ van de LBBO – zich zo goed heeft
kunnen ontwikkelen onder leiding van (professioneel) hoofdredacteur Elleke van den Burg-Poortvliet.
Wat opvalt aan het eerste nummer is de roep om meer aandacht
voor preventie, een inzicht dat tien jaar later nog steeds wordt
benadrukt. Zóveel is er dus kennelijk ook weer niet veranderd …
Annemiek Glasbergen
oud-hoofdredacteur, bovenschools ib’er en ib’er
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