
Inhoud

Goed voor ieder kind
Bijdragen aan de ontwikkelingskansen 
van begaafde leerlingen leidt tot rijker 
onderwijs voor álle leerlingen.

Recensie ‘Handboek gedrag op 
school’
Dit boek belicht alle mogelijke vormen 
van storend gedrag in de klas én wat je 
daar als leraar aan kunt doen.

Actief werken aan vakmanschap
Met co-teaching versterk je het 
handelingsrepertoire en de houding 
van leraren.

Eerste Hulp bij Begeleiden
‘Welke rol heeft spelen in groep 3 en 
hoe begeleid je het spelen in groep 3?’ 

Sansevieria
Het inkomen van je ouders, waar je 
wieg stond en je sekse bepalen wat 
je verdient.

De positie van … 
Gedragsspecialisten Arie Oosterwijk en 
Carolien van Hattem vertellen hoe zij 
hun kennis en kunde inzetten binnen 
de school.

Enquête
Gedragsspecialisten willen meer tijd 
om hun expertise in te zetten.

Vroege signalering TOS
Hoe kun je een taalontwikkelings- 
stoornis vroegtijdig herkennen?

Recensie ‘Wetenswaardig’
Erik Meester verzamelde eerst onder-
bouwde curriculumkennis, het wat, en 
vertaalde deze vervolgens naar het hoe.

Van ingewikkeld naar inspirerend
Handvatten voor het verbeteren
van de samenwerking tussen school, 
ouders en jeugdhulpverlening.

Topboek
De must-read van Anny Peek.

Agenda en ledenacties
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Hoorrecht

Onderwijsprofessionals 
moeten rekening houden 
met de mening van 
leerlingen.
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Bijzondere kinderen

In deze rubriek belichten we een 
bijzondere of zeldzame aandoening, 
stoornis of eigenschap bij kinderen. 
Deze keer: Gilles de la Tourette.
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Nieuw

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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Redactioneel

Sommige – of misschien wel veel – begeleiders worstelen met hun 
positie in de school. Wellicht ben jij een van hen. Je hebt de mogelijkheid 
gekregen om een verdiepende opleiding tot begeleider te volgen, hebt 
deze met succes afgerond en komt met een rugzak vol kennis ‘terug’ in 
de school. Wat dan? Hoe ga je jouw expertise en vaardigheden inzetten? 
Waar vind je tijd en ruimte? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat 
collega’s, ouders, leerlingen en je leidinggevenden je weten te vinden? 
Lastige vragen, die vooral ontstaan als jouw schoolleiding niet meteen 
duidelijkheid geeft over je nieuwe rol. 
 
De afdeling Gedragsspecialisten van de LBBO hield vorig jaar een enquête 
onder leden, en in de respons zie je deze struggle terug. Het merendeel 
van de respondenten zegt dat er niet genoeg uren beschikbaar zijn 
om al het werk te kunnen doen. Ook ervaren veel gedragsspecialisten 
weinig waardering voor en erkenning van hun expertise. Zonde! 
Want gedragsspecialisten zijn van grote meerwaarde voor leraren en 
leerlingen. Zij – en ook andere begeleiders – kunnen een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 
De LBBO wil jou als begeleider helpen om je positie te verstevigen. Dat 
doen we op allerlei manieren, onder andere met onze Academie, ons 
kwaliteitsregister en onze beroepsstandaarden. Om je te inspireren 
starten we in dit nummer bovendien met een nieuwe artikelenserie: 
‘De positie van …’ Begeleiders vertellen hierin over hoe zij hun rol in de 
praktijk vormgeven. Het gaat om good practices: mooie voorbeelden van 
hoe je – soms met vallen en opstaan – kunt werken aan een sterke positie. 
We trappen de serie af met twee gedragsspecialisten, en in de komende 
edities komen ook de intern begeleider, ambulant begeleider, jonge-
kindspecialist, beeldbegeleider, specialist begaafdheid en zelfstandig 
begeleider aan het woord.  
 
De gedragsspecialisten in dit nummer geven concrete tips. Deel je kennis, 
luister, stem af en houd dat vol, zeggen zij onder meer. Kortom: lever 
kwaliteit en laat het zien. Ga daarnaast in gesprek met jouw schoolleider 
en schoolbestuur, beveelt het afdelingsbestuur Gedragsspecialisten aan. 
Hoe je dat aanpakt? Schuif indien nodig gerust pagina 29 onder hun neus. 
Dat biedt ongetwijfeld veel gespreksstof. Succes! 

Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Positie

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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