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Editoriaal

In Leren met collega’s licht Sofia Yserbyt enkele intervisie
methodes toe: Wat is intervisie? Hoe stel je best een intervisie
groep samen? Wat is een goede werkvraag? Verder geeft de au
teur een aantal tips voor het stellen van goede intervisievragen.
Hans Shuman focust in Passend onderwijs en de rol en ambi-
ties van samenwerkingsverbanden op twee samenwerkingsver
banden die een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling 
van Passend Onderwijs in Nederland, één voor basisonder
wijs en één voor voortgezet onderwijs.
Tien jaar geleden ging in Antwerpen, het centraal Meldpunt 
voor Risicojongeren van start. Het is een netoverschrijdend 
initiatief van de stad Antwerpen en de Antwerpse CLB’s. In 
Antwerps Centraal meldpunt voor risicojongeren bestaat 10 jaar 
interviewt Boris Mets de coördinator van dit Meldpunt en 
de coördinator van veilige scholen stad Antwerpen. Dit in
terview geeft je een zicht op de werking van het Antwerps 
Centraal Meldpunt.
De laatste jaren is ‘kwaliteitsontwikkeling’ een populaire 
term binnen het onderwijs. Wie wil er geen kwaliteitsvol 
onderwijs? Lies Vanpeperstraete onderzocht eerder met 
enkele collega’s de kwaliteitsontwikkeling in vijf Vlaamse 
scholen. In Kwaliteitsontwikkeling in zorgbrede scholen be
schrijft ze hoe scholen evolueren naar lerende organisaties 
die zichzelf sturen. Binnen deze evolutie krijgt interne kwa
liteitsontwikkeling een steeds belangrijkere rol. De auteur 
staat stil bij enkele belangrijke kapstokken om tot een betere 
kwaliteitsontwikkeling te komen.
Op 18 maart 2013 heeft het comité voor de Rechten van het 
Kind een algemeen commentaar gepubliceerd bij het artikel 
31 van het internationaal Verdrag inzake de rechten van het 
Kind. In Het recht op spelen, nu sterker  wettelijk onderbouwd, 
toelichting met uitgesproken aandacht voor onderwijs, licht Jan 
Van Gils deze ‘algemene commentaar’ toe.
Hoe je het onderwijs ook inricht, onderzoek wijst uit dat de 
leraar in de groep of de klas steeds de belangrijkste bijdrage 
aan de ontwikkeling van leerlingen levert. In Zelfvertrouwen, 
oog voor de leerling, plezier in elkaars ontwikkeling en praktische 
wijsheid legt de auteur, Wim Claassen, dan ook de nadruk 
op de leerkracht zelf.
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