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Redactioneel

Welke beelden heb jij bij inclusief onderwijs? Misschien moet je 
meteen denken aan ernstig gehandicapte kinderen in een reguliere 
klas. Of aan heftige gedragsproblemen. Of aan leraren die moeten 
inspelen op enorm veel uiteenlopende onderwijsbehoeften. 
Of zie je het anders? Denk je aan een klas vol kinderen die – als vanzelf 
– ontdekken dat diversiteit bij het leven hoort? Aan tieners die – hoe 
verschillend ook – met elkaar leren omgaan en elkaar waarderen?  
 
Hoe het ook zij: je kunt eigenlijk niet meer om inclusief onderwijs heen. 
De onderwijsminister liet weten dat hij de ontwikkeling richting 
inclusiever onderwijs wil versnellen. Dat is ook niet zo gek, als je 
bedenkt dat Nederland in 2016 een VN-verdrag heeft ondertekend 
waarin staat dat we een ‘inclusief onderwijssysteem’ waarborgen.  
 
De LBBO nam deel aan gesprekken over de zogeheten routekaart naar 
inclusiever onderwijs van OCW. Én ondertekende dit najaar het statement 
‘Op weg naar inclusief onderwijs’, samen met de drie masteropleidingen 
Educational Needs en andere beroepsverenigingen. Inclusief onderwijs is 
ook onze stip op de horizon en we willen er samen met jou naartoe werken. 
Het is interessant om het statement eens te lezen (lbbo.nl/nieuws), want 
dat maakt dat je gaat nadenken over de gedachte erachter: ‘We geloven 
dat, als kinderen elkaar ontmoeten in hun kindertijd, ze levenslang meer 
openstaan voor diversiteit. En als kinderen en jongeren het gevoel krijgen 
dat ze gewaardeerd en gerespecteerd worden, goed genoeg zijn zoals ze zijn, 
mogen leren samen met anderen in hun buurt … dan schept dat vertrouwen 
in het eigen kunnen: een belangrijke voorwaarde om jezelf te ontwikkelen.’ 
 
En het lerarentekort dan? De werkdruk? De grote klassen? Juist 
over die fikse uitdagingen moeten we het met elkaar hebben. 
Met Beter Begeleiden willen we die dialoog graag voeden. De bijdrage 
van Sofie Sergeant op pagina 6 is daar een voorbeeld van. Zij deelt 
met ons hoe binnen de masteropleiding Educational Needs van de 
Hogeschool Utrecht is nagedacht over wat inclusief onderwijs voor 
begeleiders betekent. Dat levert wellicht gespreksstof op! 
 
Heb jij twijfels bij inclusief onderwijs? Zie jij misschien grote hobbels? 
Of heb je juist inspiratie, ideeën of handvatten? We maken er in ons 
blad graag ruimte voor, dus neem contact met ons op. 
 
Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Iedereen hoort erbij

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)10 899 74 30     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, Intern Begeleider

Driestar educatief, Intern Begeleider

ECNO Groningen, Intern Begeleider

Marnix Academie, Intern Begeleider

Onderwijs Maak Je Samen, Intern Begeleider

Inholland Academy,  

Intern Begeleider / Remedial Teacher

Academica University of Applied Sciences, Intern 

Begeleider / Zorgcoördinator

Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs

Iselinge Academie, Opleiding tot Intern Begeleider

Marnix Academie, Top-opleiding Intern Begeleider

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist

Driestar educatief, Jonge Kind Specialist

ECNO, Jonge Kind Specialist 

Fontys Hogeschool Kind en Educatie,  

Jonge Kind Specialist

Hanzehogeschool Groningen, HanzePro,  

Jonge Kind Specialist

Hogeschool IPABO, Jonge Kind Specialist

Hogeschool KPZ, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Utrecht, Jonge Kind Specialist

Hogeschool Windesheim, Jonge Kind Specialist

Hogeschool de Kempel, Jonge Kind Specialist

Marnix Academie, Jonge Kind Specialist

Onderwijs Maak Je Samen, Jonge Kind Specialist

Thomas More Hogeschool, Jonge Kind Specialist

ECNO, Basisopleiding Gedragsspecialist

Hogeschool de Kempel,  

Basisopleiding Gedragsspecialist

Marnix Academie,  

Basisopleiding Gedragsspecialist

Marnix Academie, 

Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding
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Inhoud

Naar inclusiever onderwijs
Hoe de master Educational Needs (EN) 
begeleiders wil voorbereiden op de ver-
anderende samenleving.

Recensie ‘Wat echt werkt’
Over 29 strategieën waarvan is bewezen 
dat ze leerwinst opleveren.

Model van sociale-
probleemoplossing
Sommige leerlingen schelden meteen. 
Hoe kunnen zij sociale problemen 
anders aanpakken?

Eerste Hulp Bij Begeleiden
‘Mijn opdrachtgever wil dat ik 
rapporteer over de vorderingen in 
mijn begeleidingstraject. Hoe ga ik 
hiermee om?’

Mariëlle
‘Als begeleider voel je je soms een 
evenwichtskunstenaar.’

Mentale gezondheid
Hoe zorg je ervoor dat ook lhbti+-
leerlingen zich prettig en veilig voelen 
op school?

Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een 
bijzondere of zeldzame aandoening, 
stoornis of eigenschap bij kinderen. 
Deze keer: ichthyosis.

Recensie ‘Talenbewust lesgeven’
Over hoe leraren het talenrepertoire 
van leerlingen actief kunnen inzetten. 

Steunpunt MHB en Atelier HB
Samenwerkingsverband PO 30 06 
investeerde flink in passend onderwijs 
voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. Wat leverde dat op?

Topboek
De must-reads van Lidy Peters 
en Erna Nijeboer.

Agenda en ledenacties23

24

17

Hond in de klas
Pieter is een gecertificeerde 
schoolhond. Hoe ondersteunt 
hij leerlingen? 

18

De positie van … 
de beeldbegeleider 
Hoe doe je dat, naast lesgeven 
ook je collega’s begeleiden met 
video-opnames? Lianne Koper 
over haar ervaringen.
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