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MATERIALEN INVENTARISATIE
Om adaptief onderwijs aan te kunnen bieden, moeten er voldoende
materialen aanwezig zijn om te kunnen differentiëren tijdens de instruc-
tie en verwerking. Ook moeten leerkrachten en kinderen kunnen
beschikken over zelfcorrigerende materialen; ze zijn belangrijk bij het
zelfstandig verwerken van leerstof en voorkomen dat leerkrachten onno-
dig worden gestoord als ze gedifferentieerd werken. Om zicht te krijgen
op welke materialen op school aanwezig zijn, is een compleet materia-
lenoverzicht gemaakt. Dat wordt aan elke leerkracht uitgedeeld zodat
iedereen zicht heeft op het materiaalaanbod. 

PILOT 2007/ 2008
Het team wil niet zonder meer een beslissing nemen over welke adaptie-
ve manier van werken er definitief ingevoerd zal worden. In 2007 wordt
besloten te starten met een pilot. Een pilot biedt mogelijkheden om te
experimenteren met instructie- en werkvormen. Het eerste initiatief
wordt al snel gevolgd door andere pilots. Binnen één jaar zijn er drie
pilots in de school; werken met dagtaken, meervoudige intelligentie
(MI), en werken met stam- en niveaugroepen. De voor- en nadelen,
mogelijkheden en onmogelijkheden van elke adaptieve werkvorm wor-
den geïnventariseerd, naast elkaar gelegd en aan het team gepresen-
teerd. Naar aanleiding van de pilots die uitgevoerd zijn, kan er een
theoretisch en praktisch onderbouwde keuze gemaakt worden voor een
adaptieve manier van werken die schoolbreed wordt gedragen en inge-
voerd.

OPBRENGSTEN
De sterke en zwakke punten met betrekking tot adaptief onderwijs vor-
men voor OBS de Speurneus een speerpunt voor de komende jaren. Het
team kiest voor een positieve benadering. Zo zal de school zich gaan
toeleggen op klassenconsultaties, VIB (video–interactiebegeleiding), en
maatjesleren. Ook zullen intervisiegroepen worden geformeerd. Tevens
zal er geïnvesteerd worden in zelfcorrigerende materialen voor elke jaar-
groep. Schoolbreed wordt de keuze gemaakt om het traject ‘Boeiend
Leren’ onder begeleiding van ‘Maatschap Natuurlijk Leren’ in te slaan.
Ook Boeiend Leren gaat uit de veelvuldig genoemde basisbehoeften van
kinderen; relatie, competentie en autonomie. 

ACTUELE SITUATIE
Alle aspecten uit de eerder beschreven pilots zijn inmiddels geïntegreerd;
ook is er een aanvang gemaakt met Boeiend Leren. De inspectie die de
school mei 2008 bezoekt, geeft aan dat OBS de Speurneus sterk in ont-
wikkeling is op de weg naar het realiseren van adaptief onderwijs en
beoordeelt de school met een voldoende. Mede namens het uitgevoerde
praktijkonderzoek en de bereidwillige medewerking van team en directie
kon deze stap worden gemaakt.

Door: Natalie Roos, oktober 2008 
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DOEN

Schokkend, vooral omdat de angst van

het slachtoffer en het gedrag van de

daders lang onzichtbaar is gebleven. Uit

nader onderzoek bleek dat deze kinderen

al eerder afgeperst hebben. Het is

begonnen met het onder bedreiging

afgeven van schoolspullen zoals pennen,

gummen en potloden. Later werden dit

verjaardagscadeaus en sinterklaasca-

deaus. Voor het team is het confronte-

rend om te merken dat er blijkbaar geen

veilig schoolklimaat is. Iedere school

hoopt er natuurlijk op dat dit bij hen

nooit zal gebeuren. Helaas: het is niet uit

te sluiten. Daarom kan een schoolteam er

maar beter goed op voorbereid zijn. Dat

heeft drie belangrijke voordelen. Ten eer-

ste gaat het team in gesprek over een

aantal aspecten van veiligheid en onder-

liggende waarden, zoals hoe het team

omgaat met verschillen en wat de visie is

op straffen en belonen. Ten tweede geeft

dit de mogelijkheid om meer proactief te

zijn door vroegtijdige signalen op te van-

gen. Daardoor neemt de kans op escala-

tie af en kan beter voorkomen worden

dat dit soort calamiteiten zich voordoen

op de school. Ten derde weet iedereen in

de school wat er dient te gebeuren en

wie waar verantwoordelijk voor is bij een

ernstige gebeurtenis.

Duidelijk is dat pesten of ergere vormen

van grensoverschrijdend gedrag niet

alleen iets is van leerlingen; het raakt

vele aspecten van de school. 

Een goed veiligheidsbeleid is meer

dan een verzameling protocollen

Goed veiligheidsbeleid moet uiteraard

vastgelegd en geborgd worden in draai-

boeken en protocollen. Toch is dat slechts

een onderdeel van veiligheidsbeleid. Het

is het sluitstuk van een proces waarin

een team praat en nadenkt over pedago-

gisch klimaat, omgaan met verschillen,

aandacht voor sociaal-emotionele ont-

wikkeling, communicatie en dergelijke.

Uiteindelijk moet dat vastgelegd worden

in regels en afspraken. Een goed pedago-

gisch klimaat moet als het ware uit de

voegen van de muren spatten.

Vier pijlers van veiligheidsbeleid

Goed veiligheidsbeleid bestaat uit vier

pijlers die invloed hebben op elkaar, die

samen een fundament vormen voor pre-

ventief veiligheidsbeleid, waardoor een

school adequater met incidenten en cala-

miteiten kan omgaan en zodoende een

veilig schoolklimaat kan scheppen.

Het model SAFE geeft de verschillende

gebieden van veiligheid op school weer: 

Schoolklimaat 

Aantrekkelijk onderwijs 

Fysieke omgeving 

Externe samenwerking

Pijler 1 – Schoolklimaat 

Met aandacht voor sociaal-emotionele

ontwikkeling, waar je van fouten mag en

kunt leren, met aandacht voor ontwikke-

ling van waarden en normen, waar kin-

deren niet afgewezen worden, maar aan-

gesproken worden op hun gedrag, waar

sprake is van voorbeeldgedrag van de

volwassenen.

Pijler 2 – Aantrekkelijk onderwijs

Waarbij kinderen zich betrokken voelen

bij de school en wat ze leren, waar leer-

krachten oog hebben voor de verschillen

tussen leerlingen (onderwijs op maat),

waar plaats is voor talentontwikkeling en

aansluiten bij de belevingswereld van

leerlingen.

Pijler 3 – Fysieke omgeving 

Allerlei maatregelen om de fysieke

omgeving in en om het gebouw veiliger

te maken en letsel te voorkomen, vast-

leggen van afspraken in protocollen en

reglementen, transparantie en openheid

in procedures en beleid.

Pijler 4 – Externe samenwerking 

Waarbij educatief partnerschap met

ouders voorop staat. Ook zijn heldere

afspraken en voldoende deskundigheid

rondom vroegtijdig signaleren, goede

samenwerking en afspraken met externe

partners en het benutten van expertise

belangrijk.

Bouwen aan een veilig klimaat

Uiteraard moeten er na een ernstig inci-

dent (zoals beschreven in de casus)

maatregelen genomen worden (reactief).

Het bouwen aan een veilig klimaat

vraagt een proactieve houding. In dat

kader kunnen de volgende stappen geno-

men worden. 

• Allereerst aandacht voor dader én

slachtoffer. Neem beiden serieus en

neem voldoende tijd om met hen te pra-

ten, zorg zonodig voor deskundig advies.

Zorg ervoor dat binnen het team vol-

doende kennis en vaardigheden aanwe-

zig zijn, waardoor negatief c.q. probleem-

gedrag vroegtijdig gesignaleerd wordt. 

• Breng in kaart welke actoren (partijen)

er rondom de daders en het slachtoffer

zijn en bepaal welke specifieke acties

(vooral in termen van communicatie) er

Twee jongens van 12 jaar die ervan worden verdacht een jaar lang een klasgenootje te hebben afgeperst, wor-

den aangehouden door de politie. Eén jongen werd na één dag vrijgelaten, de tweede werd voorgeleid aan de

Officier van Justitie. Beide jongens zijn voorlopig geschorst van school. De ouders van het slachtoffer hebben

aangifte gedaan.

Dit gebeurt bij ons op school niet!
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nodig zijn. Denk daarbij aan het team,

vrienden van daders en slachtoffer, klas-

genoten, kinderen die erbij betrokken

zijn en overige kinderen, ouders van

betrokken kinderen, ouders van de ande-

re kinderen, de pers, de buurt, het dorp

en dergelijke. 

• Zorg ervoor dat de calamiteit niet het

probleem van één leerkracht is. Een ver-

velend incident, een calamiteit of ernsti-

ge problemen met kinderen dienen een

gezamenlijke verantwoordelijkheid van

het team te zijn. Het is niet ‘vette pech’

voor de leerkracht die ermee geconfron-

teerd wordt, maar het is ‘ons probleem’.

• Organiseer adequate hulp voor daders,

slachtoffer en kinderen die direct betrok-

ken zijn. Bespreek dit zonodig met des-

kundigen. Spel is een goede manier om

kinderen te helpen: kinderen krijgen

meer zelfinzicht (Wat is mijn kracht? Wat

is mijn beperking? Welke hulpvraag heb

ik? Wat is mijn rol in de groep?

Enzovoort.), ontwikkelen van groepsge-

voel, oefenen in het oplossen van een

probleem, grenzen leren hanteren, leren

omgaan met emoties.

De volgende items kunnen voor de wat

langere termijn aangepakt worden:

• Bespreek in het team het onderwerp

‘Fouten mag je maken, van fouten kun je

leren’ en draag dat ook uit. Dit is een

belangrijke onderlegger voor een veilig

klimaat.

• Keur nooit het kind af, maar uitsluitend

het negatieve gedrag van een kind.

Benoem dat ook als zodanig. Laat het

kind blijken dat hij/zij er mag zijn, maar

dat bepaald gedrag niet kan en mag.

• Wees kritisch op je eigen reacties op

het gedrag van kinderen. Ondanks dat
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leerkrachten ook mens zijn, moet de pro-

fessionele houding prevaleren. Dat bete-

kent concreet dat elke leerkracht zich af

moet vragen: Wat leert dit kind als ik nu

boos word? Of: Wat leert dit kind als ik

hem de les lees? 

• Aandacht voor herstelrecht; dit is een

werkwijze gericht op herstel van de aan-

gerichte schade en daarmee op herstel

van de relatie in plaats van louter straf-

fen en belonen.

Crisisteam

Veel scholen gaan over tot het oprichten

van een crisisteam nadat zich een ernsti-

ge calamiteit voordoet. Toch is het aan te

bevelen om in rustiger tijden een crisis-

team in het leven te roepen. Een keuze

die soms lastig is uit te leggen, want

wellicht komt het crisisteam nooit in

actie. Toch zijn de voordelen groot. Het

instellen van een crisisteam brengt het

gesprek op gang over belangrijke the-

ma’s rondom veiligheid: Schoolklimaat,

Aantrekkelijk onderwijs, Fysieke omge-

ving, Externe samenwerking. Op deze

fundamenten van een veilige school

wordt in tijden van crisis een beroep

gedaan en zwakke plekken worden dan

zichtbaar. Daarmee worden kansen

gecreëerd om preventief te werken aan

een veilige school. En kan er snel en

adequaat gereageerd worden op ernstige

en minder ernstige calamiteiten.

Calamiteitenteam KPC Groep

Door de jaren heen bouwden enkele

adviseurs van KPC Groep expertise op in

het begeleiden van scholen bij calamitei-

ten. Calamiteiten in de vorm van rouw en

verlies, geweld, ongelukken. De vragen

komen uit alle vormen van het onder-

wijs, van primair onderwijs tot het hoger

onderwijs. Ook heeft het calamiteiten-

team draaiboeken en verschillende publi-

caties gemaakt; deze staan op de websi-

te van het calamiteitenteam en zijn door

iedereen vrij te gebruiken. Het calamitei-

tenteam van KPC Groep kan kosteloos

geconsulteerd worden. De procedure is

dat als een school het speciale telefoon-

nummer van het calamiteitenteam belt,

de hulpvraag zo spoedig mogelijk bij één

van de teamleden terecht komt, die dan

telefonisch contact opneemt met de

betreffende school. Soms is een telefo-

nisch gesprek waarin een aantal adviezen

gegeven worden genoeg. Maar geregeld

gaan de adviseurs naar de school toe om

in rechtstreekse contacten met de school-

leiding en het team de steeds weer unie-

ke situaties te bespreken en adviezen op

maat te geven. 

Door: Ineke van Sijl, senior adviseur KPC

Groep en lid van het calamiteitenteam;

www.kpcgroep.nl; telefoon: 073 –

6247233.
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