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Handelingsgericht vormgeven aan het M-decreet (Vlaanderen) of Passend onderwijs (Nederland), hoe doe je dat? Niet
met grote filosofische traktaten of met het alom bekende je-m’en-foutisme van het-zal-mijn-tijd-wel-duren. Wel door
het ontwikkelen van een schoolbrede visie op inclusie waarop je een krachtig instrumentarium kunt enten. Wie het
boek van (Peter de Vries)2 leest, zal al gauw merken dat hij daarmee beide in handen heeft. Omdat beide auteurs nu
eenmaal een grote affiniteit hebben met het handelingsgericht werken en het inclusie-denken, elk vanuit hun eigen
referentiekader. Ik schrijf bewust (Peter de Vries) 2 en niet (Peter de Vries + Peter de Vries) omdat het groeipotentieel
dat uit dit samenwerkingsverband tussen beide naamgenoten voortkomt groter is dan de som van de kennis van beide
auteurs. Dit blijkt niet in het minst uit het feit dat andere deskundigen zoals onder andere Kees van Overveld, Noëlle
Pameijer en Tanja van Beukering hun eigen bijdragen aan dit boek leverden. Nogmaals, in dit boek krijg je twee dingen
voor de prijs van één: een (aanzet tot) schoolbrede visie en het bijpassende instrumentarium. De ideale combinatie.
Concreet worden de meer dan 70 stevig onderbouwde en uitgeteste instrumenten verdeeld in zeven categorieën. Voor
de duidelijkheid geef ik bij elke categorie een voorbeeld van een instrument als warmmaker:
Categorie

Voorbeeld van een instrument

Begeleiden van leerlingen

Functioneringsgesprek met een leerling

Begeleiden in passend onderwijs

Ontwikkeling volgen van leerling met beperking

Begeleiden in samenwerken met ouders

Format creëren van buddy’s tussen ouders

Begeleiden van leraren

Observeren van effectieve leertijd

Begeleiden van complex gedrag

Observatie van relatie leren en gedrag

Begeleiden bij schoolontwikkeling

OP PAD: met het team bouwen aan de toekomst

Begeleiden bij externe ondersteuning

Checklist ouderbetrokkenheid en zorg

Alle instrumenten uit het boek worden grondig toegelicht en zijn voorzien van een duidelijke gebruikersinstructie.
Hierdoor kunnen ze met inzicht en effectief ingezet worden. Wie nog zou twijfelen aan de inhoudelijke onderbouw van
het aangeboden instrumentarium, verwijs ik graag naar de uitgebreide literatuurlijst achteraan in het boek.
Rest me nog te zeggen dat alle instrumenten uit het boek zonder bijbetaling van het Internet kunnen worden afgehaald.
Een naslagwerk met karakter!
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