
Het antwoord op één van de vragen waarmee wij het project ooit begonnen: 
“Onderwijsconcepten en methodieken ken ik genoeg, maar hoe doe ik het in de praktijk met
mijn klas;  met al die verschillende kinderen en hun ouders met wie ik het samen moet
doen, en dat elke dag opnieuw”. 
Er bestaat voor Passend Onderwijs niet één blauwdruk. Dit coaching pakket laat twee
scholen zien, die Passend Onderwijs verschillend invullen/accenten leggen/werkvor-
men gebruiken etc. Elke leerling en de betreffende onderwijs context zijn uniek. Je zult
het als leerlingen, ouders en leraren in jouw specifieke praktijk samen moeten doen, 
telkens opnieuw. Dat hoeft niet lastig te zijn als het lukt om de horizon te blijven zien:
leerlingen die zich optimaal ontwikkelen samen met al die andere kinderen. Wij hopen
dat dit coaching pakket daar aan bijdraagt.

Leerlingen, ouders, leraren, interne begeleiders en onderwijsmanagers, hoe uiteenlo-
pend de gebruikers groepen ook zijn, allemaal kunnen ze met het coaching pakket aan
de slag. Maar hoe ga je te werk als gebruiker. Bijvoorbeeld het coaching pakket gebrui-
ken voor de komende bijeenkomst met ouders. Hoe vind je het materiaal voor ‘jouw
thema’? En zijn beeldmateriaal en suggesties voor gebruik, passend te maken voor 
gebruik in het team-workshop-format? Antwoord is bekijk de Samen naar School trailer
en de werkingvan het coaching pakket zal als vanzelf volgen.

Dit coaching pakket ‘Samen naar School’;
over Passend Onderwijs in de weerbarstige praktijk Bestaat uit 5 onderdelen. 

– Samen naar School trailer
– Drie Hoofdprogramma’s
– Vijf Reflectie programma’s
– Negen Inzoom programma’s
– Materiaal

De SNS-trailer (7 min.) visualiseert het coaching pakket. De verschillende onderdelen
worden zichtbaar, hun onderlinge samenhang en natuurlijk de leerlingen die de inspira-
tie vormen. Samen met dit tekst document geeft dit onderdeel 1 in kort bestek zicht op
wat het pakket ‘Samen naar School’, de verschillende praktijk situaties en gebruikers
kan bieden.

De drie programma’s (elk 20 min.) volgen twee leerlingen (Merel en Viggo) in groep 8 op
de basisschool t/m het kerstrapport op het VO. Merel zit op de Kroevendonk in Roosen-
daal en heeft een verstandelijke beperking (is ‘moeilijk lerend’). Viggo zit op de Mariën-
gaarde in Gorinchem en heeft een gedragsstoornis (adhd en motorisch beperkt). 
De grote vraag is of het Merel en Viggo lukt om op een reguliere VO school te komen
wat ze beide graag willen. En lukt het ze om daar te blijven en met plezier naar school 
te gaan. Viggo wil naar het VMBO BBL (Merewade) en Merel naar het praktijkonderwijs
(Da Vinci College). 

I N H O U D  P A K K E T  E N  H O E  W E R K T  H E T

Passend Onderwijs en 
coaching pakket

Pakket

Onderdeel 1: 
Samen naar School trailer

Onderdeel 2:
3 Hoofdprogramma’s



De drie programma’s volgen dezelfde ontwikkeling van beide leerlingen maar vertellen
telkens vanuit een ander perspectief; 1) vanuit de leerlingen: Merel en Viggo en hun 
medeleerlingen, 2) vanuit de ouders van Merel en Viggo die hun kinderen ondersteunen
en 3) vanuit de leraren en de begeleiders op het PO en het VO, die Merel en Viggo gedu-
rende deze periode hebben begeleidt. Verder is er een trailer Merel en Viggo van 2 min
die bruikbaar is vooraf aan de vertoning van het hoofdprogramma vanuit ouders en 
leraren. Naast het beeldmateriaal in deze map zijn er ook beschrijvingen van het inhou-
delijk verloop van elk programma en suggesties voor gebruik met groepen leerlingen,
ouders en leraren. Naast het beeldmateriaal zijn er ook beschrijvingen van het inhoude-
lijk verloop van elk programma en suggesties voor gebruik met groepen leerlingen, 
ouders en leraren. Zie onder kopje Materialen.

In deze vijf programma’s (elk 15 min.) reflecteren ouders, leraren, schoolmanagement,
specialisten en de hoofdinspecteur onderwijs op de drie hoofdprogramma’s. Deze 
reflecties bieden ondersteuning bij de verwerking en bespreking van de drie hoofd -
programma’s.  Ook bij elk reflectie programma zit een beschrijving van de inhoud.

Negen programma’s, korte scènes van één situatie (4-11 min.), die ‘in zoomen’ op de
praktijk van Passend Onderwijs zoals die in de drie hoofdprogramma’s aan de orde is 
en geeft hier aan verdieping. En bij elk scène is een beschrijving van de inhoud.

Beeldmateriaal
De weg vinden in dit coaching pakket gaat vanzelf als je spelenderwijs, intuïtief op
nieuwsgierigheid door het pakket surft; fragmenten uit het diverse beeld- en tekstmate-
riaal ziet; de eigen perspectieven van waaruit leerlingen, ouders en leraren bijdragen
aan de ontwikkeling van beide leerlingen. Kijk ook naar de reflectie programma’s
waarin leraren reflecteren op de praktijkbeelden of je maakt een verbinding met de
hoofdinspecteur onderwijs die veel meer ruimte biedt voor ontwikkeling en experiment
dan doorgaans bekend is, die een gelijkwaardige professionele dialoog voorstelt op basis
van onderwijs visie en wat je nodig hebt om te controleren of je die ook waarmaakt.

Handleiding

Hoe het beeldmateriaal vervolgens te koppelen aan de eigen praktijk. Daarvoor zorgen
de handleidingen, die te vinden zijn onder kopje Materialen. Die stellen de toekomstige
gebruikers in staat om zoals gezegd, het beeldmateriaal te koppelen aan de eigen onder-
wijspraktijk, hieruit een eigen invulling samen te stellen en die soepel in te passen in de
opzet van de eigen activiteit, training etc. De handleiding verheldert ook de relatie met
andere videoprogramma’s in het pakket en waarom fragmenten, vraag & probleemstel-
lingen daar uit, mogelijk bruikbaar zijn.

Dienstbaar aan onderwijspraktijk
Het coaching pakket is gemakkelijk toegankelijk. Zo is het gemaakt; dat was vanaf het
begin onze ambitie: het pakket is dienstbaar aan de onderwijs praktijk en ondersteunt
en levert kinderen, ouders en leraren verdieping in wat ze al doen. Het pakket biedt
geen nieuwe methodiek maar multi inzetbaar praktijkmateriaal. De gebruiker bepaalt
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wat hij hoe gebruikt. Daarom zijn de onderdelen van het coaching pakket inpasbaar in
eigen activiteiten voor gebruik in combinatie met andere methodieken en werkvormen.
Vanuit die inzet is het beeldmateriaal opgenomen en gemonteerd en systematisch sa-
mengebracht in het coaching pakket.

Tot slot spreken wij onze hoop uit dat het coaching pakket ‘Samen naar school’ bij-
draagt aan ontspanning en vitaliteit bij direct betrokkenen om met de (nieuwe) ontwik-
kelingen in passend onderwijs om te gaan. Met name in de dagelijkse praktijk als alle
partijen samenkomen; als leerlingen, ouders en leraren samen het beste er van willen
maken wat niet altijd lukt, samen problemen moeten oplossen die er altijd zullen zijn,
maar ook samen successen vieren en genieten van hoe het samen ook heel positief kan
zijn. Concreet uitgedrukt in leerlingen, ouders en leraren; kinderen met een verstande-
lijke handicap of gedragsstoornis willen maar al te graag zo laat het beeldmateriaal in
het coaching pakket overtuigend zien. 

Wij hopen dat het pakket ouders ondersteunt om reëel de mogelijkheden en beperkin-
gen van hun kind te zien, hoe die adequaat te ondersteunen en makkelijker op zoek te
gaan naar ondersteuning. Voor de toekomst van hun (jonge) kind zetten ouders de eer-
ste stap. En wij hopen dat het pakket leraren ondersteunt om hun schroom en angsten,
om te zetten in frisse nieuwsgierigheid en competenties om telkens opnieuw werkende
oplossingen te verzinnen voor kinderen die ‘Samen naar School’ willen. 

Een half jaar en een jaar na het uitkomen van dit pakket willen wij een bescheiden toets
doen. Dat doen wij door actieve gebruikers een paar eenvoudige vragen voor te leggen
over de werking van het pakket. Met de uitkomsten kunnen wij het materiaal bijstellen
wat gebruikers steunt die het pakket downloaden. Als je hier aan mee wilt werken mail
ons dan je naam en mail account om t.z.t. onze vragen te kunnen mailen.

Tot slot, veel plezier bij het werken met het coaching pakket!

Ada van de Weijer en Arnold Folkerts
www.booz.nu
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