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Mijlpalen en  
piketpalen …

Dit is het 50e nummer van Zorgbreed. Een beetje feest dus voor de redactie. 
Blij en trots en vooral vol goede moed leggen we dit jubileumnummer aan u 
voor. Een mijlpaal die stevig staat …
Verder kunnen we helaas ook in dit nummer van Zorgbreed niet meer dan 
piketpalen slaan voor beter onderwijs en de zorg eromheen. De piketpalen 
die we in dit nummer slaan, vormen weer een een denkkader voor het dage-
lijkse werk in klas, dienst of instelling. 

Zo berichten Melina Lopez en Lode de Rycke over het thema ‘onderwijs 
en asielzoekers’. Zowel in België als in Nederland wordt er door de over-
heid krachtig opgetreden om de komst van vluchtelingen zo menswaardig 
mogelijk aan te pakken. Ze komen van alle landen en streken en proberen 
te ontsnappen aan vaak mensonterende omstandigheden. Kennis van de 
problematiek kweekt begrip voor een rol die hiervoor past bij het onderwijs.

Dat geldt ook voor het schier onuitputtelijke probleem rondom autis-
me op school. Dorine Coolen onderzocht de mogelijkheden voor psycho-
educatie in het middelbaar beroepsonderwijs. Een onderwijsvorm die in 
Vlaanderen gekend wordt onder de benaming: hoger secundair onderwijs 
(3e graad). Het doel van psycho-educatie is dat mensen met ASS zichzelf 
en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun 
beperkingen en hun kwaliteiten.

Hoe leer je kleuters in een buitengewone/speciale onderwijsomgeving 
spelen? Erica School deed onderzoek naar kenmerken van lichamelijk be-
perkte kleuters en hun spelgedrag. Een succesvolle benadering die ruimte 
schept voor fantasie in het kleuterbrein.

Maximale deelname aan onderwijs en de daar te verlenen zorg is vaak 
bepalend voor een mensenleven. Gebrek aan scholing leidt gemakkelijk tot 
gebrek aan maatschappelijke deelname. Het Nederlandse ministerie vroeg 
aan PI Research om een planmatige aanpak te ontwikkelen om leerlingen 
met gedragsproblemen niet voortijdig uit het onderwijs te laten treden. 

Redactielid Tania Gevaert is gezins- en onderwijscoach. Zij bekommert 
zich in haar bijdrage om de leerlingen die onderpresteren. Als met zulke 
leerlingen binnen het onderwijs voordurend ‘geschoven’ wordt, zal dat vaak 
leiden tot ongewenste gevolgen voor de verdere school- of arbeidsloopbaan. 
Herkenbare typeringen als de perfectionist, de broekvager, de angstige, de 
oogappel en de uitsteller waar we ons wel iets bij voor kunnen stellen. Tania 
legt in dit artikel de uitsteller onder het vergrootglas.

Tenslotte toch maar weer eens artikel over De taalcoördinator in het on-
derwijs. Paula Eversdijk pleit voor opname van dit specialisme in de school. 
En in relatie met de komst van een grote groep anderstalige nieuwkomers is 
taalontwikkeling zeker een onderwerp dat aandacht blijft vragen. 

Kortom mijlpaal 50 biedt weer aardig wat houvast voor onze lezers.
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