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Redactioneel

‘Als school niet meer lukt en kinderen thuis komen te zitten, is dat 
vrijwel altijd een drama dat diep ingrijpt op levens’ lees ik in een 
artikel op onderwijsaffaire.nl, de website van een belangengroep van 
ouders. Een aantal moeders vertelt over hoeveel impact het heeft 
als kinderen niet passen in ons onderwijssysteem. Vaak hebben 
ze autisme, zijn ze hoogbegaafd of kampen ze met angst. Door het 
thuiszitten ontstaan eenzaamheid, wanhoop en depressie. Een 
oplossing? Die lijkt vaak ver weg.  

De thuiszittersproblematiek is ernstig, dat is duidelijk. Bovendien 
stijgt het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden niet naar 
school is geweest. Volgens het ministerie van OCW zijn het er 
nu zo’n 5000 (bron: nji.nl). Maar er circuleren ook andere cijfers. 
Oudervereniging Balans zegt dat het om meer dan 15.000 kinderen 
en jongeren gaat (bron: balansdigitaal.nl). Hoe het ook zij: elk kind 
dat thuiszit, is er één te veel. Daarom is een preventieve aanpak 
cruciaal, waarin álle betrokken professionals samenwerken.  
Onlangs ging de nieuwe website aanwezigopschool.nl live, met  
heel concrete bouwstenen daarvoor. De LBBO is bij de site betrokken. 
Ga eens kijken!

In dit nummer laten we onder meer zien hoe jij als begeleider kunt 
samenwerken met leerplichtambtenaren om schoolverzuim en -uitval 
te voorkomen. Vaak zien we hen als handhavers van de wet, maar dat 
is slechts een deel van hun werk. Leerplicht kan ook een belangrijke 
preventieve rol spelen, vertellen twee ambtenaren op pagina 34. 

En er is meer interessants. Op pagina 12 beschrijft de stichting 
Zorgeloos naar School hoe je van betekenis bent voor chronisch zieke 
kinderen. Ook sommigen van hen zijn geregeld thuis. Een flexibele, 
luisterende houding van begeleiders en leraren is voor hen hard nodig. 
In het artikel op pagina 18 staat de ‘Cirkeltechniek’ centraal, een 
instrument waarmee je positieve en oplossingsgerichte gesprekken 
kunt voeren, met zowel leerlingen, ouders als leraren. En we starten 
met een mooi interview met Marijn Schilders, die eerst cameravrouw 
was en de overstap maakte naar beeldbegeleiding in het onderwijs. 
Als geen ander geeft zij leerlingen een stem. Hoe waardevol!

Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Preventief

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 certificaat. En 

voor de best mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig 

hebben.

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:

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist

Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist

ECNO, Jonge Kind Specialist

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Jonge Kind 

Specialist

Haagse Hogeschool, Jonge Kind Specialist

HAN Pabo, Jonge Kind Specialist

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen, Jonge 

Kind Specialist

Hogeschool IPABO, Jonge Kind Specialist

Hogeschool KPZ, 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

Hogeschool de Kempel, Jonge Kind Specialist

Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Jonge Kind 

Specialist

Stichting Thomas More Hogeschool, Jonge Kind 

Specialist

Academica University of Applied Sciences, Intern 

Begeleider / Zorgcoördinator 

Bureau Meesterschap, Intern Begeleider

Driestar Hogeschool, Intern Begeleider

ECNO, Intern Begeleider

Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs

Marnix Onderwijscentrum, Intern Begeleider

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Intern 

Begeleider

ECNO, Basisopleiding Gedragsspecialist

Hogeschool de Kempel, Basisopleiding 

Gedragsspecialist

Marnix Onderwijscentrum, Basisopleiding 

Gedragsspecialist

Marnix Onderwijscentrum, Top-opleiding Leer- en 

Gedragsspecialist

Autisme Centraal, Autisme Centraal Traject

Academica University of Applied Sciences, 

Gedragsexpert
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Inhoud

Recensie ‘Leer ze lezen’
Dit boek draagt veel bij aan het 
verspreiden van kennis over evidence 
based leesonderwijs.

Is maatwerk mogelijk?
Hoe zorg je dat leerlingen met een 
chronische lichamelijke aandoening op 
school de juiste ondersteuning krijgen?

Eerste Hulp bij Begeleiden
‘School en ouders zitten absoluut niet 
op één lijn. Hoe ga ik daarmee om?’ 

De ‘Cirkeltechniek’
Met deze aanpak voer je positieve en 
oplossingsgerichte gesprekken over 
toekomstdoelen.

Recensie ‘Strategiekaarten 
huiswerk’
Een hulpmiddel bij het zelfstandig huis-
werk plannen, maken en leren.

Sansevieria
Het lerarentekort wordt ook veroorzaakt 
door een uitstroom van professionals 
die onvoldoende gefaciliteerd worden.

Leesbaarder schrijven
Gees Wagner ontwikkelde een werkvorm 
voor handschriftverbetering, gericht op 
leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een 
bijzondere of zeldzame aandoening, 
stoornis of eigenschap bij kinderen. 
Deze keer: de gegeneraliseerde 
angststoornis (GAS).

Alle leerlingen bij de les
Hoe voorkom je dat kinderen die 
moeilijk of juist makkelijk leren 
op school vastlopen?

Recensie ‘Het jongetje Robbert’
Therapeutisch kinderboek over 
een jongen die kan leren wat hij wil, 
als hij maar hulp aanneemt.

Topboek!
De must-reads van Jelle Koopman 
en Mirjam de Vos.

Agenda en ledenacties
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Leerlingen een stem geven

Beeldbegeleider Marijn Schilders 
filmt niet alleen de leraar, maar 
interviewt ook leerlingen.
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Preventieve aanpak 

Hoe je samen met de 
leerplichtambtenaar 
schoolverzuim en -uitval 
kunt voorkomen.

34
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28

30

33
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23

43

41
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Het doel van BOSOS is: komen tot een 
beredeneerd aanbod door gericht 
observeren en signaleren en opbrengsten 
goed in kaart brengen die specifiek zijn 
voor jouw praktijk. Daarnaast bieden 
wij ondersteuning bij de invoering en 
coaching van pedagogisch medewerkers/ 
leerkrachten. Naast de BOSOS voor 
Kleuters en Peuters is het ook mogelijk een 
boven schoolse/ organisatie licentie aan 
te vragen ( monitoring vanuit gemeente/ 
bestuur) voor onderwijs en opvang! 

Daarnaast hebben wij ook een module 
voor het volgen van kinderen in de leeftijd 
0-2 jaar. Ook heeft BOSOS een VVE 
monitoring, handig met 1 klik op de knop 
jouw rapportage gereed!
Vanaf 1 augustus bieden wij ook OP 
SCHOOL aan, het sociaal emotionele 
volgsysteem dat is ontwikkeld door Harry 
Janssens. Deze observatiemethode sluit 
met zijn manier van observeren naadloos 
aan op BOSOS, scholen kunnen dus de 
sociaal emotionele ontwikkeling vanuit 
BOSOS door zetten naar OP SCHOOL. Wij 
bieden ondersteuning en coaching aan op 
het gebied van werken met OP SCHOOL.

BOSOS( Kleuters) en OP School kunnen 
gekoppeld worden aan Parnassys en ESIS.

Voor verdere informatie:
www.peuter-kleuterpraktijk.nl en info@peuter-kleuterpraktijk.nl 
Daar vindt u ook de mogelijkheid onze systemen 3 maanden gratis uit te proberen.

Een observatie- en zorgsysteem dat de 
ontwikkeling volgt van kinderen t/m groep 
2 van de basisschool. Vanuit de observatie 
kan de pedagogisch medewerker/ 
leerkracht een sluitend aanbod bieden 
waarbij het kind verder tot ontwikkeling kan 
komen richting te start van het leren lezen, 
rekenen en schrijven. 

• Beredeneerd aanbod
• Observeren
• Signaleren
• Opbrengst gericht
• Specifiek voor jouw praktijk
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