
Beter Begeleiden 
Jaargang 10, nummer 6

Beter Begeleiden is een uitgave van de Landelijke  
Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).

De LBBO richt zich op intern begeleiders,
jonge-kindspecialisten, ambulant begeleiders,
gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en specialisten 
begaafdheid.

LBBO
Leyenseweg 113 A5
3721 BC Bilthoven
Telefoon: 085-7606246
E-mail: kantoor@lbbo.nl
Website: www.lbbo.nl
 
Coördinatie
Petra van de Pol 

Eindredactie
Femke van den Berg, Bureau Bisontekst
Veronique van der Waal, Schrijfveer

Hoofdredactie
Elleke van den Burg-Poortvliet 

Redactie
Engelien Houben-Feddema, Josje Jaasma,  
Anita de Jong, Nettie Kramer, Ingrid Nuijt,  
Lidy Peters, Joke Verwoerd 

Aan dit nummer werkten mee
Aafke Bouwman, Eward Cozijnsen, Betsy Gerritsen,  
Karin Hoogeveen, Annelies de Muijnck, Harry Nijkamp,  
Lisa van Otterloo, Viona Snoek, Hanri Timmerman,  
Jaap Verouden, Thekla van Verseveld, Karola de Vries   

Beeld
Nationale Beeldbank, Pixabay bij Pexels, Shutterstock,  
Tom van Limpt Fotografie, Twan Wiermans en  
eigen beeldmateriaal van auteurs en geïnterviewden 

Concept vormgeving
Buitengewoon Concept 

Vormgeving/Druk/Sales/Verspreiding
Elma Media B.V. 

Oplage
5000 

Verschijning
Beter Begeleiden verschijnt zes keer per jaar
en wordt per post verstuurd naar alle leden
van de LBBO.
 
Copyright 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
overgenomen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet 
aansprakelijk voor enig handelen op grond van
de in dit blad gegeven adviezen en/of gedane mededelingen.

ColofonColofon

LBBO Beter Begeleiden December 2020

Het moment waarop onze zoon de overstap naar het voortgezet 
onderwijs maakte, ligt nog vers in mijn geheugen. Wat was dat een 
grote overgang. Lekker buitenspelen na schooltijd was in één klap 
voorgoed verleden tijd. En dat hij nog geen twee maanden daarvoor 
één A4’tje huiswerk per week mee naar huis kreeg, leek ineens een 
lachertje. Er lagen nu wekelijks legio huiswerktaken op hem  
te wachten, diep verstopt in digitale studieplanners. 
En ikzelf? Ik miste het persoonlijke contact met de leraar, het  
praatje bij het lokaal. Zeker vier weken moest ik wachten voor het 
eerste contact met de mentor; niet eens een-op-een, maar in een 
onpersoonlijke, plenaire bijeenkomst.

Over de overgang naar het voorgezet onderwijs wordt veel gesproken 
en geschreven. En dat is niet gek, want die overgang ís groot.  
Er zijn onderzoeksrapporten hierover: naar schoolloopbanen, de  
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en kansen(on)gelijkheid 
(zie tinyurl.com/onderzoekGION en tinyurl.com/onderzoekinspectie). 
En dan zijn er ook nog de discussies over het schooladvies en de rol 
van de eind- of doorstroomtoets. Iedereen probeert een antwoord te 
vinden op die ene cruciale vraag: hoe zorgen we ervoor dat kinderen 
geen hinder ervaren van de overgang en zich ononderbroken kunnen 
ontwikkelen?

Dit nummer van Beter Begeleiden staat in het teken van overgangen. 
Je leest over twee mooie initiatieven die de oversteek naar de mid-
delbare school behapbaarder kunnen maken: het Tienercollege in 
Emmeloord (pag. 6) en het programma e-VOlve in Ermelo (pag. 36). 
Er zijn natuurlijk nog veel meer overgangen waar kinderen in hun 
schoolloopbaan mee te maken krijgen. Het begint al als ze van 
de kinderopvang of peuterspeelzaal naar groep 1 gaan. En wat te 
denken van de stap van het speciaal onderwijs naar het regulier 
onderwijs (of andersom), of van de plusklas naar de reguliere klas? 
Uit de verhalen die we optekenden, blijkt keer op keer dat er veel 
mooie manieren zijn om overgangen soepel te laten verlopen. Goed 
contact tussen de verschillende leraren en begeleiders lijkt hierin de 
rode draad. Hoe je dit vormgeeft, is natuurlijk de uitdaging. Ik hoop 
dat de concrete handreikingen in deze editie je daarbij helpen.

Elleke van den Burg-Poortvliet 
hoofdredacteur@lbbo.nl

Ononderbroken ontwikkeling

RedactioneelAls 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 certi� 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, 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? 

voor de best mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig 

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

CPION     Postbus 701     3000 AS Rotterdam     tel: +31 (0)10 250 04 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:

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
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het Tienercollege Noordoostpolder.

Recensie Technisch lezen in een 
doorlopende lijn
Glasheldere informatie voor leraren  
om per groep mee aan de slag te gaan.

Informatieoverdracht: rechten 
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Mogen ouders tegenhouden dat de 
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verstrekt aan de nieuwe school?

Eilandjes verbinden
Hoe creëer je meer samenhang tussen 
het aanbod in een reguliere klas en  
dat van een bovenschools verrijkings-
programma?

Column Sansevieria
Ook leraren hebben te maken met  
(gedwongen) overgangen naar een 
andere groep, die niet altijd vanzelf-
sprekend slagen.

Van voorschool naar basisschool
Hoe zorg je voor een soepeler overgang 
van kinderopvang naar kleuterklas? 
Karin Hoogeveen (Sardes) geeft tips.

Recensie School en thuis
Leren kijken door de bril van de ander 
kan bijdragen aan een betere samen-
werking tussen scholen en ouders.

Wenproces versoepelt doorstroom
In Putten gaan leerlingen uit groep 8  
op maandagmiddagen alvast wennen 
in het voortgezet onderwijs.

Topboek!
De must-reads van Aafke Bouwman en 
Karola de Vries.
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‘Hoe kom ik in die andere klas?’

Betty Gerritsen (Kentalis) licht toe 
hoe speciale ‘settings’ eraan  
bijdragen dat kinderen met een 
cluster 2-indicatie makkelijker  
kunnen overstappen naar het  
reguliere onderwijs.
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Beeldbegeleiding in het  
Taalatelier

Hoe filmopnamen kinderen met  
een taalachterstand meer inzicht 
geven in hun eigen ontwikkeling  
en zo helpen bij de stap (terug)  
naar de reguliere klas.
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Kees van Overveld | paperback
176 pagina’s | ISBN 9789492525574 | € 24,95

Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte | paperback
voordeelpakket drie delen: ISBN 9789493209008 | € 45,00
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Omgaan met uitdagende klassen

Maak begrijpend lezen leuk!

Werkhouding 14e druk!

4e druk!

‘Een uitzonderlijk werk dat zowel de 
leerkracht als een goede didactiek in 

hun waarde herstelt.’
Lieven Coppens

Deze klassieker is voor de 13e her-
druk geheel herzien en uitgebreid, 
met o.a. nieuwe hoofdstukken over 
EDI voor kleuters, het geven van feed-
back, en de implementatie van EDI.

Het derde boek van Teken je ge-
sprek® beschrijft hoe je leerlingen 
vanaf ongeveer 7 jaar begeleidt bij 
het verbeteren van hun werkhou-
ding. Via de handige sjablonen 
help je hen onder andere hun con-
centratie, motivatie en leerhouding 
onderzoeken. De leerling voelt zich 
eigenaar van het leerproces en 
gaat zelf, of samen met jou, acties 
bedenken en uitvoeren.

Cultuur is grotendeels onbewust, 
maar zeer nadrukkelijk in de school 
aanwezig. Ingesleten gewoonten, 
oud zeer, aannames; dit kan alle-
maal leiden tot onprofessioneel ge-
drag van volwassenen in en rond de 
school. Maar alle gedrag kan worden 
aangeleerd – dus ook professioneel 
gedrag, dat leidt tot het behalen van 
de doelen van de school en tot wel-
bevinden, van jezelf en van de ander.

Kees van Overveld heeft in de afge-
lopen jaren vele leerkrachten bege-
leid met hun ‘moeilijke groep’. In 
zijn nieuwste boek geeft hij inzicht 
in het functioneren van moeilijke 
klassen en in wat er misgaat in de 
interactie tussen leraar en leerlin-
gen. Vervolgens beschrijft hij hoe 
je het tij kunt keren; met zijn prak-
tische tips en slimme oplossingen 
kunnen leraren van een moeilijke 
groep een plezierige groep maken.

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw groep? De drie delen van Close 
Reading in de praktijk bevatten in totaal dertig complete lessenseries voor het 
basisonderwijs: tien voor de onderbouw, tien voor de middenbouw en tien voor 
de bovenbouw. Per serie (van drie lessen) staat één tekst centraal. Gekozen is voor 
mooie, vaak bekende en veelgelezen prentenboeken en teksten (ook gedichten), 
zowel verhalend als informatief.

Verkrijgbaar als losse delen of in diverse voordelige combinaties. Kijk op de site 
voor meer info.

TEKEN JE GESPREK
over werkhouding

Adinda de Vreede

MET HANDIGE SJABLONEN OM LEERLINGEN 
TE BETREKKEN BIJ HUN LEERPROCES

Adinda de Vreede
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Dit derde boek van Teken je gesprek gaat over de 

werkhouding van leerlingen, vanaf ongeveer 9 jaar.

Met de specifieke sjablonen voor het thema werk-

houding beschik je over een doeltreffend hulpmid-

del om de leerling inzicht te geven in wat er wel 

goed gaat en wat niet. De sjablonen bieden een 

structuur waarmee je met de leerling onder andere 

zijn concentratie, motivatie en leerhouding kunt on-

derzoeken. Ook de invloed van gamen en mobiel-

gebruik op het schoolwerk kan onderzocht worden.

De verschillende sjablonen helpen de leerling te 

reflecteren op zijn of haar situatie en doelen. Zo 

groeit er van binnenuit een wens om dingen anders 

te doen en aan te pakken. Er ontstaat overzicht en 

vervolgens bewustwording. De leerling voelt zich ei-

genaar van dit proces en gaat zelf, of samen met de 

begeleider, acties bedenken en uitvoeren.

In Teken je gesprek over werkhouding komt uitge-

breid aan bod hoe je een leerling in dit proces pre-

cies kunt helpen om eerst tot inzicht en vervolgens 

tot een succesvolle uitvoering van zijn zelfbedachte 

acties en plannen te komen. De begeleiding komt 

het best tot zijn recht in een een-op-eensituatie; je 

kunt dan goed aansluiten bij de behoefte van de 

leerling.

Alle sjablonen zijn echter ook in een groep te ge-

bruiken. Zo staat in deze uitgave beschreven hoe je 

leerlingen in een groep kunt stimuleren en begelei-

den om ieder hun eigen werkhouding te onderzoe-

ken en tot acties te komen.  

Net als de vorige uitgaven van Teken je gesprek is 

ook dit boek weer een handige tool, waarmee je 

de leerling – op maat – kunt helpen, motiveren en 

stimuleren.

Geschikt voor primair onderwijs, voortgezet onder-

wijs en mbo/hbo.

Adinda de Vreede is remedial tea-
cher in het voortgezet onderwijs, 
gedragscoach, gezinscoach en 
speltherapeute. Ze begeleidt kin-
deren en jongeren met dyslexie, 
faalangst, werkhouding- en ge-
dragsproblemen en helpt gezin-
nen met opvoedings- en andere 
uitdagingen.

nur 770

Over Teken je gesprek over faalangst:

‘De meest inzichtelijke, effectieve en 
meest prettige gespreksmethode die 

ik ken.’ - Beter Begeleiden Digitaal

pica
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