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Kennis die niet gedeeld wordt, is nutteloos!

Met deze nieuwsbrief wil ik op een verantwoorde en onafhankelijke manier informatie geven over actuele onderwijsthema’s. Standpunten die hier worden ingenomen zijn uitsluitend deze van mij-
zelf en kunnen in geen enkel opzicht toegeschreven worden aan welbepaalde organisaties of onderwijsnetten en/of -koepels. Ik streef ernaar om mijn standpunten grondig en, waar mogelijk, ook
wetenschappelijk te onderbouwen. Een duidelijke bronvermelding laat de kritische lezer toe om de gebruikte informatie te verifiëren. Reageren op de bijdragen uit deze nieuwsbrief kan en mag
altijd. Wie reageert, geeft mij automatisch en impliciet de toestemming om indien nodig zijn reactie integraal of samengevat én op naam in deze nieuwsbrief weer te geven.

Klassiek voorwoord

Voor jullie ligt de vierde en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ik heb besloten om voorlopig slechts vier nummers
per schooljaar meer te schrijven. Dit om tijd te maken voor de andere projecten die me nauw aan het hart liggen.

Eerst en vooral is daar het nieuwe vormingscentrum Tenz, een vormingscentrum
dat in eerste instantie leerkrachten en leerlingenbegeleiders wil versterken en
verbinden vanuit een coherente en wetenschappelijk onderbouwde visie. Om die
reden heb ik me ook met en aan dit vormingscentrum verbonden. Aangezien ik
voor Tenz volgend schooljaar enkele nieuwe modules zal geven, heb ik meer voorbereidingstijd nodig. Omdat we vanuit
Tenz willen werken aan inhoudelijk sterke vormingen. Binnenkort komt de programmatie van volgend schooljaar online
op http://www.tenz.be. Je ziet dan meteen wat je van mijn collega’s navormers en mij kan en mag verwachten. En
geloof me, voor het eerste jaar is dat al meteen een rijk aanbod.

Verder ben ik bezig met besprekingen met enkele gedreven mensen in verband met het ontwerpen van een educatief
project in verband met neuroplasticiteit en de theorie van Carol Dweck over de Growth en Fixed Mindset. Van zodra
daar meer concrete informatie over beschikbaar is, lees je het hier.

Mijn boekenblog http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be blijft zeker actief. Verder wil ik op vraag van velen mijn blog
rond educatieve spelletjes, http://softie-en-het-ware-meer.skynetblogs.be nieuw leven in blazen. De andere blogs
blijven beschikbaar als archiefblogs.

Ik beloofde aan enkele mensen om samen met hen een artikel te schrijven in verband met lezen en leesonderwijs. Deze
belofte wil ik in de loop van het volgend schooljaar zeker nakomen.

Ook als psycholoog in een centrum voor leerlingenbegeleiding wil ik mijn werk goed blijven doen. Daar komen niet
alleen het M-decreet en de daarbij horende ondersteuningsnetwerken op ons af, maar ook een vernieuwde manier van
werken. Ook dit zal de nodige energie en tijd vragen.

Tot slot droom ik er intussen van om te starten met een opleiding voor Master in Special Educational Needs aan een
Nederlandse hogeschool, maar het is me nog niet duidelijk hoe ik dit georganiseerd kan krijgen. Misschien blijft het wel
gewoon bij dromen.

Zoals u kunt lezen, deze oude strijder is nog lang niet uit gestreden. Plus est en moi!

Welnu mevrouw Crevits

U hebt van het M-decreet geen zootje gemaakt, maar wel een compleet circus. Erger nog, u gijzelt de kinderen met
specifieke noden door u tergend langzame manier van werken. U gijzelt ook leerkrachten, leerlingbegeleiders en ouders
door uw gebrek aan daadkracht en beslissingsmoed: en eigenlijk ondergraaft u uzelf door al uw beslissingen vrijblijvend
te maken: uw hervorming van het secundair onderwijs is geen hervorming, want iedere school mag kiezen wat ze ermee
doet. U herinterpreteert het VN-verdrag waardoor inclusie nooit inclusie kan worden. Het resultaat laat zich nu al
voelen: leerkrachten verliezen het plezier in hun job, jonge directies houden het gemiddeld maar twee jaren vol omwille
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van de (administratieve) regelneverij waardoor ze geen tijd meer hebben om hun leerkrachten te ondersteunen en te
coachen waar nodig. U wou uw stempel drukken op het onderwijs? Dat is u gelukt! Alleen drukt die stempel veel
leerkrachten, directies, ouders en kinderen met specifieke noden dood.

Intussen hoorde ik dat u een onderzoek bevolen heb naar de oorzaken van het fenomeen dat dit jaar 1720 leerlingen
teruggekeerd zijn naar het buitengewoon onderwijs. Ik denk dat een en ander te maken heeft met het feit dat u de
reguliere scholen noch de tijd, noch de middelen, noch de broodnodige professionalisering, noch de noodzakelijke
mankracht gunt. Uw ondersteuningsnetwerken, zegt u? We zijn intussen halfweg juni en er is nog geen duidelijkheid op
de werkvloer. Meer nog: door de steeds groter wordende onzekerheid die u creëerde, merk ik dat her en der ervaren
Gon-begeleiders, uw ondersteuners van morgen, ervoor kiezen om over te stappen naar het reguliere onderwijs of naar
een reguliere klas in het buitengewoon onderwijs. Moest die expertise niet juist in deze ondersteuningsnetwerken
blijven?

Wat het Vlaamse onderwijs nu nodig heeft, is een minister die als onafhankelijke denker, los van alle invloeden van
lobby's en koepels, een nieuw model uitdenkt met een herwaardering van het onderwijs als een kans en een plicht om
levenslang te groeien en een herwaardering van het ambt als leerkracht als een essentieel fundament voor een
maatschappij wiens enige exportkapitaal haar gespecialiseerde kennis en vaardigheden zijn. Bent u zo’n minister? Ik
dacht het niet. Vandaag de dag hebben we trouwens ook een minister nodig die verbindend werkt, niet polariserend
en/of stigmatiserend. Mag ik u even herinneren aan enkele van uw uitspraken die perfect in een Trumpiaans discours
zouden passen? Ter inspiratie geef ik u graag het volgende citaat van Gabriel García Márquez mee:

Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otra hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.

Vrij vertaald naar het Nederlands luidt dit als volgt:

Kijk alleen op iemand neer als je hem wil helpen om weer rechtop te staan.

Misschien wordt het eens tijd om rechtstreeks de mensen op de werkvloer te consulteren en niet langer af te gaan op
de informatie die u krijgt van allerhande overkoepelende organisaties die de aan het onderwijs opgelegde besparingen
stilzwijgend aan zichzelf hebben laten voorbijgaan en in wiens eigenbelang is om de bestaande structuren ongewijzigd
in stand te houden. Want zij, en niet de overkoepelende organisaties, zullen bij de volgende verkiezingen uw beleid
beoordelen.

Ik dacht altijd al dat een minister verkozen werd om problemen op te lossen, niet om ze alleen maar te signaleren en er
en passant andere groepen mee te stigmatiseren. Daarom mijn vraag: wat gaat u er persoonlijk aan doen om de door u
gesignaleerde problemen aan te pakken, wetende dat er veel meer zal nodig zijn dan enkel een onderzoek om de
pijnpunten bloot te leggen?

Voor jullie gelezen: Tania Gevaert & Ophélie Desmet, Slim onderpresteren aanpakken1

Als ouder of leerkracht ken je ze wel: kinderen of jongeren waarvan je voelt of weet dat ze tot
veel betere prestaties in staat zijn, maar dat niet tonen. Je steekt er heel veel tijd in en je krijgt
er grijze haren van, maar het lijkt op water dragen naar de zee. Erger nog: de kinderen of
jongeren beseffen het ergens zelf wel, maar zijn niet echt in staat om het tij in hun eentje te
keren. Dit boek wil zowel de ouders en leerkrachten als de onderpresteerders hierbij helpen.

Het boek bestaat uit twee delen: een handboek voor de begeleidende ouders en leerkrachten
(hoofdstukken 1 tot en met 5) en een werkboek voor de onderpresteerders (hoofdstukken 6 tot
en met 10),

Het deel voor de begeleiders start met een hoofdstuk waarin de auteurs het fenomeen van het slim onderpresteren
voor de lezer uittekenen. Ze geven niet alleen een definitie, maar staan ook stil bij de verschillende vormen van

1 GEVAERT, T. & DESMET, O., Slim onderpresteren aanpakken, Garant, Antwerpen|Apeldoorn, 2016, 215 blz., ISBN: 978-90-441-3358-5.
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onderpresteren en de oorzaken en gevolgen ervan. Heel herkenbaar is ook het stukje over de kenmerken van
onderpresteerders. De voorbeelden zijn vaak nog helderder dan de al zeer herkenbaar geschreven tekst.

Het tweede hoofdstuk gebruikt het verhaal van De haas en de schildpad om dieper in te gaan op twee essentiële
kenmerken van onderpresteerders: uitstelgedrag en werkhouding. Dit hoofdstuk is onontbeerlijk om de typologie van
de vijf onderpresteerders goed te kunnen begrijpen.

Deze typologie wordt uitgewerkt in het derde hoofdstuk. De Uitsteller, de Perfectionist, de Broekvager, de Angstige als
de Oogappel, ze komen allemaal uitgebreid aan bod. Niet alleen de beschrijving en de casuïstiek doen het hier, maar
zeker en vast ook de stukjes over de begeleidingsvalkuilen bij elk type van onderpresteerder.

In het vierde hoofdstuk komen de basisvoorwaarden voor de begeleiding van onderpresteerders aan bod. Het
onderstreept onder andere het belang van teamwerk, geeft aan welke rol de verschillende teamleden kunnen (moeten)
spelen, gaat dieper in op de dubbele rol van ouder-begeleider, beschrijft de basishouding die nodig is voor een kansrijke
begeleiding en stelt een beproefd stappenplan voor de begeleiding ter beschikking. Het eindigt met een pleidooi voor
een effectieve feedback, zoals deze door John Hattie en Helen Timperley werd beschreven.

Het deel wordt prachtig afgesloten met het vijfde hoofdstuk waarin het gedachtegoed van Carol Dweck in verband met
de Fixed en Growth Mindset zijn rechtmatige plaats krijgt.

Het lezen van dit eerste deel is niet alleen zeer verhelderend, het is ook gewoon leuk. Daar zorgen de gebruikte
casuïstiek, de vele goed gekozen citaten die je vaak een glimlach ontlokken en de vele concrete tips voor.

Het tweede deel is zoals gezegd het werkboek voor de onderpresteerder. In vijf hoofdstukken krijgt hij de kans om over
zijn onderpresteren oplossingsgericht te reflecteren en het doelgericht aan te pakken. In deze vijf hoofdstukken werkt
het overvloedig gebruik van voorbeelden, citaten en opdrachten en tips zeer versterkend. Voeg daarbij het respect voor
de onderpresteerder van waaruit dit werkboek geschreven is, en je voelt meteen dat dit niet zomaar het zoveelste
werkboek is maar iets dat geschreven is vanuit de kennis, de ervaring en het hart van de beide auteurs.

Heel warm aanbevolen!

Voor jullie gemaakt: Strategieblad Handelingsgericht werken – Handelingsgerichte diagnostiek

Gebaseerd op een formulier dat bij ons op het centrum voor
leerlingenbegeleiding gebruikt wordt, maakte ik een nieuw
formulier op om in het kader van Handelingsgericht werken of
Handelingsgerichte diagnostiek te gebruiken bij strategiebespre-
kingen van een multidisciplinair team. Ik legde het voor aan
Noëlle Pameijer zelf, wat leidde tot enkele essentiële aan-
passingen: zo kwam het transactionele en het doelgerichte,
naast de protectieve en risicofactoren en de eventuele onder-
zoeksvragen, veel duidelijker in beeld. Aangemoedigd door de
positieve feedback van Noëlle Pameijer op zowel mijn waaier
over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen,
ouders en leerkrachten1 als op dit formulier, besloot ik nog enkele materialen te ontwerpen en deze via Facebook ter
beschikking te stellen via de besloten groep Starterskit HGW-HGD2. Iedereen op Facebook kan vragen om lid te worden
maar moet wel eerst worden goedgekeurd door mij. Dit om zicht te krijgen op wie mijn materialen wil gebruiken en om
ongewenst gebruik (voor zover dit mogelijk is, ik ben niet naïef) tegen te gaan.

Je mag in de nabije toekomst nog een aantal andere materialen verwachten, maar in deze groep vind je momenteel al
het volgende:

 Het formulier voor de strategiebespreking;

1 Zie: http://users.skynet.be/lieven.coppens/nieuwsfiche007.pdf.
2 Zie: https://www.facebook.com/groups/starterskithgwhgd
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 Een waaier met de ernstcriteria van Rutter;
 Een waaier in verband met de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van leerling, ouders en leerkracht.

Het zou me heel veel plezier doen om ook van jullie feedback te krijgen over al deze materialen. Ze kunnen er alleen
maar beter door worden.

Nadenkertje, te mooi om jullie te onthouden…

 Fijne vakantie. Volgend schooljaar zijn we er terug als…


