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 Innerlijk kompas …

In deze mooie editie van Zorgbreed wordt daar weer nadrukkelijk naar 
verwezen. Het meest misschien wel in het openingsartikel van Anja de 
Rooij. Als we de leraar zien als de reisleider die zijn/haar leerlingen laat 
kennismaken met een nog onbekend gebied dan is er meer nodig dan 
een goed werkend kompas. De Rooij pleit voor intuïtief leraarschap 
en daarbij mag een innerlijk kompas niet ontbreken.

Vervolgens een kort sfeerartikel van Anouke Bakx over de ervaring en 
de beleving van een Nederlandse leerling op een school in Amerika.

Dat er bij goed onderwijs meer komt kijken dan een mooi plan, beschrijft 
Annemie Jennes in haar artikel Co-teaching. De aanpak van co-tea-
ching sluit aan bij de vraag hoe om te gaan met de groeiende diversiteit 
in onderwijs. De schoolleiding vraagt zich af hoe dat georganiseerd (en 
betaald) moet worden. De leerkracht vraagt zich af hoe hij elke dag als 
persoon en met zijn leerstof aan kan sluiten bij de leerling. Leerlingen 
leren beter als er iemand voor de klas staat die hen begrijpt..

Er komt een leeftijd dat scholieren een zekere weerstand tegen school 
ontwikkelen. Met name in de puberteit raken veel scholieren de weg 
kwijt. Antoon van Wolferen ging op zoek naar indicatoren van vroeg-
tijdig schoolverlaten. Heel vaak wordt in een eerdere schoolperiode de 
basis gelegd voor een latere afdwaling. 

Pesten is wel het meest indringende probleem als het gaat om menselij-
ke verhoudingen. Ondanks de vele pestprotocollen op scholen blijft het 
een probleem. Vergroten van de sociale weerbaarheid en verbeteren 
van de sociale vaardigheden zijn sleutelwoorden. Bij de Bikkeltraining 
wordt er net iets anders tegen het pestprobleem aangekeken. Carola 
Messing toont de werkzame elementen en legt de nadruk op de dingen 
die werken in de context van de specifieke school. 

Magda Praet en Annemie Desoete pleiten voor preventief hande-
len en voor anticiperen op de rekenvaardigheid bij het jonge kind. 
Speels oefenen op het leren tellen en/of vergelijken van hoeveelheden 
ter preventie van het uitvallen in het eerste leerjaar werkt inclusiebevor-
derend en voorkomt sociale ongelijkheid. Niet wachten dus met oefenen 
tot kinderen uitvallen in het eerste leerjaar. 

Monica Koster en Renske Bouwer pleiten voor meer aandacht voor 
het schrijfonderwijs. Hun onderzoek maakt duidelijk hoe cruciaal de 
rol van de leerkracht is bij het verbeteren van de schrijfvaardigheid van 
leerlingen. 

Jan van Balkom
hoofdredacteur Zorgbreed
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