Editoriaal
Inhoud

In dit themanummer over zorg voor de zorgcoördinator en
de zorgleerkracht staan we stil bij de functie van zorgcoördinatoren, de schoolcultuur en de schoolorganisatie. Zorgcoördinatoren zorgen zo veel voor anderen dat ze zichzelf
wel eens voorbijlopen, maar ook de schoolcultuur en de
schoolorganisatie zijn belangrijke hefbomen in zorgzame
scholen.

Een zorgzame school zorgt
voor haar zorgverleners

Welke zorg hebben de zorgcoördinator en een zorgleerkracht
nodig om te voldoen aan de verwachtingen van kinderen,
ouders, schoolteam en inspectie? Marc Van Gils stelt in
Een zorgzame school zorgt voor haar zorgverleners dat vooral
de schoolcultuur en de schoolorganisatie zorgzame scholen
maken en dat de directeur een belangrijke stimulerende en
ondersteunende rol heeft.
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Maarten Van de Broek begint Structurele ondersteuning van
socio-emotionele leerlingenbegeleiders door middel van groepsupervisie met de vraag ‘Waarom supervisie?’ Wat is het verschil tussen intervisie en supervisie en hoe wordt supervisie
inhoudelijk ingevuld? Een uitgewerkt praktijkvoorbeeld verduidelijkt wat supervisie kan betekenen en kan opleveren.
Wie zorgt voor wie? Wat verstaan we onder zorg en waar moet
onze focus liggen? Annette Couvée zoemt in op het begrip
zorg en dan vooral in het primair onderwijs in Nederland.
Hoe zag zorg er in het verleden uit en hoe zal het er gaan uitzien na 1 augustus 2014 wanneer in Nederland de Wet Passend onderwijs ingaat? Ze pleit voor een heldere en transparante zorgondersteuning.
Analoog aan het artikel van Marc Van Gils reflecteert Ann
Van Dessel in Wie draagt zorg voor de zorgcoördinator? De
noodzaak van zelfzorg in kaart gebracht over de moeilijkheden
die de functie van zorgcoördinator met zich meebrengt en
hoe je er professioneel mee omgaat. Ze legt de nadruk op
zelfzorg omdat, zo schrijft ze, je niet goed voor een ander
kunt zorgen als je niet voor jezelf kunt zorgen.
Jan Cox
hoofdredacteur

