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De jaarlijkse ouderavond van de Amersfoortse Berg stond dit jaar eens niet in het teken
van populaire gespreksthema’s als het puberbrein en huiswerkbegeleiding. Zestig ouders
verdiepten zich in de visie van de school. Het beleid kwam door de praktijkverhalen tot
leven; ouders en schoolleiding kijken terug op een inspirerende avond. pagina 16

OnderwijsgrOep AmersfOOrt bestAAt uit: Amersfoortse berg - mavo, havo, vwo; ’t Atrium - tweetalig vwo, atheneum, havo, vmbo-t, sportklassen havo/ 
vwo; johan van Oldenbarnevelt - gymnasium; mulock Houwer – cluster-4-onderwijs so/vso, arbeidstraining & ambulante begeleiding (locaties Mulock 2000, 
’t Gooi, De Rietschans, Fornhese, De Tinne, Lageweg, De Vliegden); de sprong – cluster-4-onderwijs vso en onderwijs in jeugdzorgplusinstellingen (locaties 
Eikenstein, Maarsbergen, De Lindenhorst); trivium College – locatie Mondriaan vmbo met leerwegondersteuning, locatie Praktijkonderwijs, locatie Trias vmbo; 
Vathorst College – eigentijds onderwijs vmbo-t, havo, vwo
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colofon: 
Dit tijdschrift is een uitgave van Tekstproducties 
Annemieke Uittenbroek in opdracht van  
de voorzitter van het college van bestuur  
van de Onderwijsgroep Amersfoort.  
Reacties zijn welkom op e-mailadres:  
info@onderwijsgroepamersfoort.nl

hoofdredactie & tekst: Annemieke Uittenbroek 
eindredactie: Jetske Rietveld & Titia Ram
ontwerp, vormgeving en fotografie:
Janita Sassen bno, Amersfoort 
Druk: Modderkolk grafische projecten, Ede 
oplage: 800 exemplaren 
Het papier van OA heeft het FSC-keurmerk en 
is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.
De OA heeft een digitale bijlage: 
www.facebook.com/oapersoneelsblad

‘We reageren niet
  meer zo ad hoc’ 

De onderwijsinspectie heeft een ingewikkelde opdracht 
neergelegd bij de scholen voor speciaal onderwijs: het 
onderwijs moet meer gaan lijken op het regulier onderwijs. 
Ook op de Rietschansschool werken de medewerkers er 
hard aan. ‘Het is een dynamisch proces met triomfen en 
aangename en ook onaangename verrassingen, maar we 
zijn op de goede weg.’

naam: Eugene Braams
Functie: zorgcoördinator 
locatie: Mulock Houwer, 
locatie Rietschans College VSO
e-mail: ebraams@rietschans.nl 

Vorig jaar zette het management 
van de Rietschansschool het 
veranderingsproces in. ‘Dat was 

eigenlijk net voor het inspectiebe-
zoek waarbij we als zwak beoordeeld 
werden. We waren al begonnen met 
het slaan van piketpalen: de basis voor 
het bouwen aan onze onderwijskwali-
teit.’ De inspectie gaf alle scholen voor 
speciaal onderwijs de opdracht dat het 
onderwijs meer moet gaan lijken op 
het regulier onderwijs. ‘Dat houdt in 
dat we dezelfde lesstof moeten aanbie-
den en hetzelfde tempo moeten han-
teren als op het reguliere onderwijs. 
We mogen de leertijd bijvoorbeeld niet 
meer oprekken. Je kunt je voorstellen 
dat dit een ingewikkelde opdracht is 
met onze leerlingengroep. Zij kampen 
met internaliserende problematiek als 
angststoornissen, depressieve klach-
ten, autisme of sociaal emotionele 
problemen.’ 

Meten & volgen
Belangrijk in het verandertraject is 
de meetbaarheid en volgbaarheid 
van leerlingen en hun leerresultaten. 
‘Dat beperkt zich dus niet alleen tot 
de cijfers: docenten moeten ook de 
sociaal emotionele ontwikkeling gaan 
vastleggen in een leerlingvolgsysteem. 
Daarnaast werken we voortaan met so-
cialecompetentielijsten, groepsplannen 
en ontwikkelingsperspectieven (OPP). 
We zijn nu een format aan het ontwik-
kelen voor het groepsplan. Hierin komt 

op de cover: Eersteklasser Daniel geeft les aan docenten Pim van Rijswijk, Harry Smeulders en Nienke Kanon 
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Zó WiLLEN wij les!
  

Als je het begrip ‘docent’ opzoekt in het woordenboek, lees je de toelichting ‘iemand die 
lesgeeft op school’ of ‘educatief werker’. Maar als het aan de leerling ligt, krijgt ‘docent’ een 
nieuwe definitie: ‘Iemand die grappig is, die het gezellig maakt, die goed uitlegt en luistert 
en die optreedt tegen brutale leerlingen.’ Negentien leerlingen vertellen wat zij van docenten 
verlangen. Dus leraren: opgelet!

 Wat drijft je?
‘Als kinderen bij ons op school komen ligt de toekomst 
voor ze open. De leerlingen zijn kneedbaar en als docent 
heb je grote invloed op de ontwikkeling van een kind. ik 
vind het belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Soms 
doen we aannames over een kind en denken we te weten 
wat een kind nodig heeft. Maar wij hebben de wijsheid 
niet in pacht. De ontwikkeling van een mens kunnen we 
niet voorspellen. ik vind het daarom belangrijk dat we ons 
ten aanzien van die ontwikkeling bescheiden en open op-
stellen. Kinderen groeien het beste als ze ruimte krijgen. 
in die ruimte kunnen ze hun talenten ontdekken. in de 
visie van de Onderwijsgroep staat dat de levensvreugde 
van een mens afhankelijk is van de mate waarin zijn be-
hoeften worden bevredigd en zijn talenten worden benut. 
Levensvreugde heeft een positief effect op de samen-
leving. in het onderwijs kunnen we daar wat aan bijdra-
gen door leerlingen positief te stimuleren en door ze te 
onderwijzen op het niveau dat bij ze past. iedereen kent 
het effect op je humeur van een welgemeend compliment 
van iemand die je serieus neemt. Bij kinderen gaan die 
complimenten een leven lang mee. Het omgekeerde geldt 
ook. in ons vak moeten we oppassen dat we leerlingen 
niet beperken door te zeggen wat ze niet kunnen. Zien 
wat iemand goed kan vergt kijken, en kijken kun je leren. 
Kinderen mogen van ons verwachten dat we goed naar ze 
kijken.’ 

Wat vind je van de uitspraken van leerlingen 
in dit nummer?
‘Je kunt veel van leerlingen leren. Als ze er voor gaan zit-
ten, kunnen ze je haarfijn vertellen wat ze nodig hebben 
en wat er beter kan. Dat je in de omgang met kinderen 
voorspelbaar moet zijn, vind ik zelf een mooie uitspraak. 
Het geeft zekerheid in de omgang met elkaar. Onvoor-
spelbaarheid schept onzekerheid. Behalve dat dit een 
zeer lezenswaardig verslag is met meningen van een ver-
scheidenheid van onze leerlingen, kun je er ook mooi uit 
aflezen dat er nogal wat van ons wordt verwacht, zonder 
dat er ook maar één onredelijk verzoek tussen zit.’   

vragen 
aan 
Kobus2

te staan welke benadering bij welke leerling 
in de groep werkt.’ Eugene wil graag dat het 
een goed werkplan wordt voor docenten. 
‘Het moet geen papieren tijger worden. We 
willen graag dat docenten in één oogop-
slag zien welke aanpak een groep nodig 
heeft. Naast groepsplannen moeten er ook 
lesplannen komen. We willen ook graag dat 
onze docenten goed volgbaar zijn voor onze 
leerlingen. Dus moet je leren omschrijven 
wat je doet. Hierdoor sta je ook meer stil bij 
je acties.’
Eigenlijk zijn er op alle vlakken kwaliteits-
verbeteringen gaande. ‘We nemen alles 
onder de loep.’ Het voordeel hiervan vindt 
Eugene dat je als team meer bewust bij din-
gen stilstaat. ‘We worden gedwongen over 
allerlei zaken na te denken en de situatie 
vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. 
We reageren niet meer zo ad hoc en weten 
beter wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Hierdoor ontstaat er één duidelijke lijn 
waardoor de efficiëntie en de kwaliteit van 
het onderwijs en de begeleiding verbete-
ren.’ 

Waslijst
Eugene heeft laatst op papier gezet wat de 
school het afgelopen jaar al bereikt heeft. 
‘Het was een flinke waslijst. We hebben de 
Commissie van Begeleiding (CvB) anders 
ingericht en het proces en de rolverde-
ling uitvoerig beschreven. We hebben onze 
werkwijze bij de leerlingbesprekingen ver-
anderd door die efficiënter aan te pakken. 
We maken nu actielijsten met uitvoerders 
erbij, zodat we alles makkelijker kunnen 
volgen en dingen minder snel blijven lig-
gen.’
Dat de processen overzichtelijker zijn is al 
merkbaar in de school. ‘Het rendement van 
onze inspanningen verwacht ik pas volgend 
jaar of het jaar daarop in cijfers terug te 
zien, maar in de school is het al voelbaar. 
Het is er rustiger, processen lopen vloeien-
der en we reageren niet meer als een kip 
zonder kop. Veel processen en protocollen 
staan duidelijk beschreven en we weten 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat geeft 
rust.’ Eugene is trots op wat de school tot 
nu toe bereikt heeft. ‘Het gaat absoluut met 
vallen en opstaan, maar het is tegelijkertijd 
een boeiend proces, waar ik veel werkple-
zier uit haal.’ 

Onderwijsgroep Amersfoort bestaat uit: 
Amersfoortse berg - mavo, havo, vwo
’t Atrium - tweetalig vwo, atheneum, havo, vmbo-t, sportklassen havo/ vwo
johan van Oldenbarnevelt – gymnasium
mulock Houwer – cluster-4-onderwijs SO/VSO, arbeidstraining & ambulante 
begeleiding (locaties Mulock 2000 - ’t Gooi, De Rietschans, Fornhese, De 
Tinne, Lageweg, De Vliegden)
VsO de sprong – cluster-4-onderwijs VSO en onderwijs in jeugdzorgplusin-
stellingen (locaties Eikenstein, Maarsbergen, De Lindenhorst)
trivium College – locatie Mondriaan vmbo met leerwegondersteuning, locatie 
Praktijkonderwijs, locatie Trias vmbo
Vathorst College – eigentijds onderwijs vmbo-t, havo, vwo

Selin (15)

Met dank aan Tineke Toerink, zorgcoördinator, Robert van Opstal, docent en Janine Joosten, docent van Trivium College, locatie Praktijkonderwijs



Coververhaal

‘De ideale docent is duidelijk, kan goed 
uitleggen en is eerlijk. Je weet wat je 
aan hem hebt en hij is enthousiast met 
zijn vak bezig. Een goede docent kijkt 
naar wat een klas nodig heeft. Belang-
rijk ook: hij heeft geen pispaal en geen 
favoriete leerling. De ideale docent kan 
goed orde houden, dus wanneer de 
les verstoord wordt, doet hij daar iets 
aan. Strafwerk geven mag, maar dan 
wel strafwerk waar je iets van leert! 
Daarnaast is een goede docent wel in 
voor een lolletje.’

‘Ik ben geen type voor de schoolbanken en 
daarom ben ik blij dat ik bij het ATC met 
mijn handen aan de slag kan. Eigenlijk vind 
ik het vragen om moeilijkheden om pro-
bleemjongens bij elkaar in de klas te zetten. 
Ze reageren zo snel en heftig op elkaar. 
Docenten die dit werk doen, moeten vooral 
heel goed kunnen praten met leerlingen. Ik 
vind het prettig als ze me vragen om uitleg 
waarom ik iets op een bepaalde manier 
gedaan heb. Snel conclusies trekken en 
er een straf aan verbinden werkt niet. Wat 

helemaal niet werkt, is als een docent je 
een minachtige blik geeft. Daar word ik 
boos van. De allerbelangrijkste tip die ik 
docenten wil geven is: zorg dat leerlingen 
terecht kunnen bij een docent die ze graag 
mogen. Het heeft geen enkele zin om met 
een docent te praten met wie je geen klik 
hebt. Pas als de klik er is, wordt het een 
goed gesprek. En richt je in zo’n gesprek 
ook niet alleen op de negatieve dingen. Juist 
van de positieve aandacht en van iemand die 
geduldig met me is leer ik veel.’ 

‘Ik heb graag les van een enthousiaste docent. Een van mijn docenten geeft zo opgewekt 
les dat ik haar vak, dat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind, vanzelf leuk ga vinden. Wat ik 
ook erg fijn vind, is als een docent grapjes maakt in de les of (mee)lacht om de grapjes 
van leerlingen. Er moet wel een goede balans zijn tussen gezelligheid en goed werken. 
Huiswerk dat niet gecontroleerd wordt, maak ik minder snel.’

‘Op een gewone school voelde ik me niet goed. 
Hier voel ik me gelukkig wel goed omdat ze me 
begrijpen. Ze kennen mijn problemen. Ik heb een 
tijd gehad dat ik niet luisterde en brutaal was en 
snel boos werd. Ik kon vooral erg boos worden als 
er niet naar mij geluisterd werd. Hier luisteren ze 
wel naar me! Op school gaat het daarom ook veel 
beter. Ik heb duidelijkheid en een harde aanpak 
nodig. Het is voor mij duidelijk dat ik een sanctie 
krijg voor iets wat niet door de beugel kan. An-
ders denk ik dat dat gedrag wel acceptabel is en 
dan ga ik er dus gewoon mee door, en dat wil ik 
juist niet meer! Wat me dan ook helpt, is praten 
over wat me dwarszit. In gesprekjes kwam ik er 
achter dat mijn boosheid ergens anders vandaan 
komt. Het helpt me enorm als ik dat kan uitleg-
gen. Ik vind het ook fijn dat school contact met 
mijn moeder heeft.’ 

eigen wil volgen
‘Op momenten dat het niet goed met me gaat, 
ga ik ook niet voor school aan de slag.  Als een 
docent dan tegen me zegt dat ik het MOET doen, 
dan doe ik niets meer. Dan denk ik: “Ik doe mijn 
eigen zin”. Uiteindelijk ga ik dan wel aan het 
werk, maar niet zonder discussie, want ik wil 
mijn eigen wil volgen! Wat mij meer helpt, is een 
compliment als ik aan het werk ben gegaan. Ik 
voel me dan serieus genomen en ga dan beter 
mijn best doen.’ 

nee, geen monologen
‘We houden niet van monologen en een-
richtingsverkeer! We willen ook graag 
zelf aan het woord komen. Het is leuk als 
een docent actief in contact staat met de 
klas en met ons in gesprek gaat. ’

eruit sturen, ja of nee? 
'Leerlingen die structureel de les versto-
ren mogen de klas uit gestuurd worden. 
Dat is vervelend voor die leerlingen, 
maar wel prettig voor de rest die wel wil 
opletten. Als de les stom is, is het leuk 
als een leerling die verstoort.’

De ideale docent (m/v) bestaat!

‘Zorg dat leerlingen terecht kunnen 
bij een docent die ze graag mogen’

‘Als een docent het huiswerk niet 
controleert, maak ik het minder snel’

‘Ik ga beter mijn best doen als ik een compliment 
krijg omdat ik me dan serieus genomen voel'

naam: Robin, Lex, Tane (16) 
school: Amersfoortse Berg
Klas: havo 4

naam: Eric (17)
school: Mulock Houwer,  
ATC Amersfoort
Doelgroep:  ZMOK-leerlingen

naam: Mila (13) 
school: Johan van 
Oldenbarnevelt Gymnasium
Klas: 1C

naam: Gino (14) 
school: VSO De Sprong, 
Maarsbergen
Klas: 3B
Doelgroep: ZMOK-leerlingen, 
externaliserende problematiek

Tip: Strafwerk 
is alleen nuttig 
als je er iets van 
leert. Regels 
overschrijven… 
Nee!!!!

naam: Hector (18) naam gefingeerd
school: VSO De Sprong, Eikenstein
Klas: Sport & Bewegen niveau 2
Doelgroep: Gedetineerde jongeren 
binnen justitiële jeugdinrichting

‘Het fijne aan deze school is dat ze je 
niet gelijk aan de kant zetten als je een 
misstap maakt of even je dag niet hebt. 
Ze wijzen je ook op je kwaliteiten. Ik heb 
moeite om mezelf te motiveren omdat 
ik snel afgeleid ben. Ze geven me hier 
steeds weer een duwtje in de rug. Soms 
als ik me niet goed gedraag, doe ik dat 
niet expres. Natuurlijk moet ik dan wel 
op mijn kop krijgen, want anders denk ik 
dat ik weg kan komen met dat gedrag. 

Dat wil ik niet want ik vind het zelf ook 
niet fijn om brutaal te zijn. Ik kan boos 
worden als ik me onterecht behandeld 
voel. Dan laat ik mijn stem wel horen. Ik 
wil dan graag dat ze naar me luisteren 
en met me in gesprek gaan. Dat ze zich 
betrokken opstellen en dat ze ook naar 
hun eigen gedrag kijken en fouten durven 
toegeven. We kunnen dan samen afspre-
ken hoe we het in het vervolg anders 
gaan doen.'

‘Ik vind brutaal zijn zelf ook niet leuk’  

6 7

Na een kleine discussie zijn deze havo-4-
leerlingen eruit: de ideale docent bestaat! 
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‘ik vind het fijn als docenten het gezel-
lig maken in de klas en de leerlingen de 
vrijheid geven om in hun eigen tempo en 
op hun eigen niveau te werken. Als ik me 
gepusht voel, heb ik namelijk de neiging 
helemaal niets meer te doen. ik vind het 
ontzettend saai als we een hele les stil 
moeten werken; dan verveel ik me  
grandioos. Als ik druk of brutaal ben, lukt 
het me niet altijd zelf mijn rem te vinden. 
Wanneer een docent dan boos op mij 
wordt, kan ik vaak wel op de rem trappen.’ 

‘Als ik rondkijk in mijn klas,  zie ik 
allemaal kaartjes met dingen die me 
herinneren aan wat ik moet leren of 
doen, zoals het klussenbord en het 
beloningssysteem. We hebben ook 
kaarten van de Vreedzame School 
waarop staat waaraan ik moet werken: 
omdat ik vaak bang ben, moet ik trots 
rechtop staan als een pauw en met een 
krachtige stem praten. Dat helpt mij om 
minder bang te zijn.
Het leukste aan mijn lokaal vind ik dat 
we een wc, een tosti-ijzer en een water-
koker in de klas hebben. En we hoeven 
geen schoenen aan in de klas omdat we 
vloerverwarming hebben. We hebben 
ook een doos met kerstspullen en slin-
gers. Het is een hele fijne klas met een 
lieve juf. Ze reageert niet te boos en niet 
te lief en ze helpt me goed om te leren 
hoe ik voor mezelf moet opkomen. Als 
de juf het belletje laat klingelen,  moe-
ten we stil zijn. Dat vind ik fijn, want ik 
houd niet van te veel drukte.’ 

‘Als ik me 
gepusht voel, heb 
ik de neiging 
helemaal niets
meer te doen'

‘Het leukste aan mijn lokaal vind ik dat we een wc, 
een tosti-ijzer en een waterkoker in de klas hebben'

naam: Andy (11)
school: Mulock Houwer, locatie Lageweg
Klas: SO groep 8
Doelgroep: Basisonderwijs  
ZMOK-leerlingen 

naam: Robbert-Jan (15) 
school: Mulock Houwer, locatie Rietschans
Klas: TL 3
Doelgroep: ZMOK-leerlingen, internaliserende 
problematiek, school verbonden aan GGZ-
instelling

‘Ik heb het gevoel dat ik nuttig 
bezig ben op school en dat ik veel 
leer. Het onderwijs is van een goed 
niveau en er werken goed opgeleide 
leerkrachten. Een goede docent 
geeft enthousiast les; hij of zij weet 
erg veel over het onderwerp en kan 
op een boeiende manier vertellen. 
Natuurlijk moet hetgeen we geleerd 
krijgen inhoudelijk wel kloppen. Ik 
vind het belangrijk dat ik ook de tijd 
krijg om zelf op een praktische ma-
nier met de lesstof aan de gang te 
gaan. Op die manier ga je namelijk 
dieper op de lesstof in. Bij de talen 
vind ik spreekvaardigheid zinvol, 
want daar heb ik in het buitenland 
echt iets aan. Bij geschiedenis vind 
ik zelf praktisch onderzoek doen in-
teressant. Ik verwacht daar veel aan 
te hebben in mijn vervolgopleiding. 
Afwisseling tussen luisteren, aante-
keningen maken, filmpjes bekijken 
en zelf werken vind ik prettig in een 
les; zo’n filmpje moet dan natuurlijk 
wel relevant zijn. Debatteren doe 
ik ook erg graag. Dat is vooral veel 
oefenen, want dat leer je niet uit een 
boekje.’ 

‘Ik vind het fijn dat ik veel vrijheid krijg om mijn werk zelf in te plannen. Zo kan 
ik zelf bepalen wanneer ik aan de slag ga met een vak. Meestal weet ik lang 
van tevoren dat ik iets moet inleveren. Zo kan ik school en de theaterlessen 
die ik volg buiten schooltijd goed combineren. Het is prettig dat we onze eigen 
leerstijl mogen kiezen. Ik ben goed in wiskunde en ga dan met een leerling die 
dat moeilijk vindt even apart zitten. Zo helpen we elkaar, want van die samen-
werking leren we allebei. Waar ik ook erg blij mee ben,  is dat we de leraren bij 
de voornaam mogen aanspreken. Dan heb ik het gevoel dat ik gelijkwaardig ben. 
Ik voel me daardoor veilig en niet zo snel opgelaten. De docenten op deze school 
weten wie ik ben. Ze komen zelfs in hun vrije tijd naar een schooloptreden 
kijken. Ze denken echt aan me! Als ik dan ook nog een compliment krijg, geniet 
ik helemaal.’

‘Ik leer er veel van als ik praktisch met de lesstof 
aan de slag mag’

‘Ik voel me veilig en op gelijk 
niveau met de leraar omdat ik ze 
bij hun voornaam mag noemen’
 

naam: Hugo (16)
school: Johan van  
Oldenbarnevelt Gymnasium
Klas: 5C

naam: Florence (16) 
school: Vathorst College 
Klas: mavo 4

Tip: ‘Bij een docent die een vak leuk maakt, letten we graag op!’

Tip: Beste docenten, 

het digitale 
schoolbord is geen 
beamer, je kunt er 
meer mee :) 

Tip: Maak een 
grapje in de les, 
dan blijf ik beter 
luisteren
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‘Op deze school ben je geen 
nummer; de leraren kennen me 
en doen echt moeite voor me. ik 
krijg hulp bij het sociaal- 
emotionele aspect waar ik op 
school tegenaan loop. Hierdoor 
kan ik me beter op mijn school-
werk richten. Een goede docent 
heeft mensenkennis, houdt 
van een grapje, kan goed orde 
houden en gaat niet te diep op 
dingen in. Hij legt eerst de basis 
goed uit en weidt niet uit. An-
ders raak ik echt de kluts kwijt 
en haak ik af. Als een docent 
iets verkeerd uitlegt en zichzelf 
vervolgens herstelt, dan weet ik 
niet meer wat ik moet geloven 
en dan haak ik ook af. ik wil 
graag dat de regels op school 
duidelijk zijn. ik begrijp wel dat 
iedereen anders is, maar ik 
snap niet dat andere leerlingen 
extreme dingen kunnen doen 
zonder gestraft te worden. Het 
zou mij veel rust geven als de 
docenten zich allemaal aan 
dezelfde protocollen houden en 
dus dezelfde regels en straffen 
toepassen voor alle leerlingen.’

‘Ik wil eerst de basis goed begrijpen voordat ik 
overtollige informatie kan verwerken’

naam: Johan (20 jaar) naam gefingeerd
school: VSO De Sprong, Eikenstein
Klas: theorieklas havo 5
Doelgroep: Gedetineerde jongeren binnen 
justitiële jeugdinrichting

‘Ik zit hier nu vier jaar op school. Toen 
ik nog "buiten" was, ging ik helemaal 
niet naar school. Ik kon er mijn plekje 
niet vinden en voelde me niet op mijn 
gemak bij de leerkrachten. Hier wel! Ze 
geven me hier individuele aandacht en 
tonen interesse in mijn problemen. Ik 
heb met deze docenten echt een band 
gekregen en ze hebben veel voor me 

‘Ik vind het bijzonder dat mijn 
mentor zich zo voor mij inzet 
omdat ze me “buiten" gewoon in 
de hoek gegooid hebben’ 

‘Ik wil graag dat docenten mij veel kunnen 
leren en dat ze me tips geven waar ik echt 
iets aan heb. Goede cijfers halen vind ik 
leuk! Het liefst wil ik moeilijkere toetsen, 
want zoals ik als sportman graag wil win-
nen en scoren, wil ik bij toetsen ook graag 
uitblinken. Ik vind het jammer als de klas 
zo druk is dat ik me niet kan concentreren. 
Toen ik gepest werd, heeft de zorgcoör-
dinator het voor me opgenomen en heeft 
mijn mentor me geleerd hoe ik beter voor 
mezelf kan opkomen. Ik vind dat docenten 
bij pesten zware maatregelen moeten ne-
men: ze moeten het onmiddellijk stoppen 
en ervoor blijven zorgen dat het gezellig 
is en blijft op school. Bij RT word ik erg 
goed geholpen met mijn dyslexie, maar ik 
heb bijvoorbeeld ook geleerd hoe ik met 
ademhalingsoefeningen rustig kan blijven 
bij een toets. Die oefeningen kon ik toe-
passen toen ik laatst een black-out kreeg 
tijdens een toets. Lessen waarbij ze leuke 
filmpjes laten zien,  vind ik het leukst om-
dat ik dan de lesstof beter kan onthouden 
dan wanneer ik alleen uit een boek leer. 
Als een vak te makkelijk of te kinderachtig 
is, verveel ik me grandioos en bij docenten 
die te veel zeuren en mopperen,  vind ik 
het ongezellig in de klas.’

‘Ik wil graag af en toe een rondje over het school-
plein rennen omdat ik stilzitten moeilijk vind’

naam: Daniel (13) 
school: Trivium College,  
locatie Mondriaan
Klas: LWO 1

naam: Eileen (17)
school: Mulock Houwer, locatie Tinne
Klas: 4 havo
Doelgroep: ZMOK-leerlingen met autisme

gedaan. Mijn begeleidster heeft het 
mogelijk gemaakt dat ik tl-examen heb 
gedaan en straks havo-examen mag 
gaan doen. Voor mij is het bijzonder dat 
ze dat voor me gedaan heeft omdat ze 
me "buiten" gewoon in de hoek gegooid 
hebben. Ze zeiden dat er niets van me 
terecht zou komen. Daar werd ik heel 
opstandig van en op een gegeven mo-
ment ging ik dus helemaal niet meer 
naar school. Hier hebben ze me weer 
gemotiveerd. Ze zijn echt betrokken bij 
me en willen dat ik er iets van maak, 
van school, van mijn leven. Daar ben 
ik ontzettend blij mee! Als ik straks 
vrijkom,  ga ik hbo doen.’

top 5!

123
45

Houdt van een geintje!

Geeft enthousiast les

Heeft contact met de klas

Kan goed uitleggen

Houdt goed orde 

de ideale docent…

Tip: Ik wil een klik 

met een docent

‘Ik kan in principe goed leren, maar als ik zelf te druk ben,  
kom ik er niet aan toe. Op sommige dagen gedraag ik me 
druk en brutaal. Op dat moment sta ik er niet zo bij stil. 
Pas als de docent me erop aanspreekt, heb ik het zelf ook 
door en word ik rustiger. Het werkt het beste als ik op een 
rustige manier word aangesproken, want als iemand boos 
tegen me praat,  word ik alleen maar bozer en drukker. Ik 
vind het erg belangrijk dat een docent moeite doet om mij 
te begrijpen. Ik kan niets met een docent die geen interesse 
in mij toont. Ook vind ik het verwarrend als een docent 
steeds anders reageert en dus niet consequent is. Een 
goede docent is voorspelbaar.
Als er een goede sfeer in de klas is,  waarin iedereen goed 
met elkaar kan opschieten, kan ik zelf meestal ook goed 
werken. Maar op een ongezellige dag met veel rumoer en 
kinderen die niet luisteren, kan ik me niet goed concen-
treren op mijn werk. Ik vind het dan fijn als we een rondje 
gaan lopen met de klas.’ 

‘Een goede docent is voorspelbaar’

naam: Ruben (16)
school: Mulock Houwer, 
locatie ’t Gooi
Klas: 3 tl
Doelgroep: ZMOK-
leerlingen, externaliserende 
problematiek

Tip: Een goede docent 

kijkt goed naar wat 

ik nodig heb en grijpt 

in als ik iets niet 
leuk vind

11
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Sluiting Eikenstein 
2017

so zoekt eerstegraads Vo-docenten

jvo BESTE SCHOOLKRANT NL

nieuwsbrief 
dienst Ambulante begeleiding 

na het goede nieuws van de onderwijsinspec-
tie dat VsO de sprong, locatie eikenstein een 
basisarrangement met lof kreeg voor het goede 
onderwijs dat er wordt geboden, kreeg de  
locatie een bittere pil te verwerken. Vanwege 
bezuinigingsvoornemens heeft het ministe-
rie van justitie aangekondigd dat de justitiële 
jeugdinrichting eikenstein, en daarmee dus ook 
de afdeling onderwijs, gaat sluiten. de sluiting 
staat op het programma voor 2017. de locatie 
stelt alles in het werk om de opgebouwde kwali-
teit te waarborgen. 

mulock Houwer, locatie de tinne (havo-onderwijs voor leerlingen 
met autisme) zoekt: 
•	 Wiskunde 0,8 fte eerstegraads
•	 Economie 0,4 fte eerstegraads 
Neem voor meer informatie contact op met 
locatiedirecteur Martha de Roos via 033 4892020.

De schoolkrantredactie van De Tok, de schoolkrant van het Johan 
van Oldenbarnevelt Gymnasium, won de Schoolkrant Award 2013 
en mag zich een heel jaar lang de allerbeste schoolkrant van Ne-
derland noemen. De jury vond dat de schoolkrantredactie er goed 
in slaagt het schoolgevoel over te brengen. Naast de Award won de 
redactie ook nog de prijs voor het Beste Artikel Mensenrechten. 

Met een breed aanbod ondersteunt de Dienst 
Ambulante Begeleiding van de Onderwijsgroep 
Amersfoort docenten in het regulier onderwijs bij 
de begeleiding van leerlingen die extra aandacht 
nodig hebben. Meer weten over dit aanbod?  
Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief AB 
Inzicht door een mail te sturen naar ambulant 
begeleider Jeanine Voorsluis 
jvoorsluis@abmulockhouwer.nl 

Piet Post 
interim-directeur so
  

De redactie van de OA krijgt regelmatig vragen 
over waarom er een papieren en een digitale versie 
van de OA verspreid wordt. Daar kunnen we kort 
over zijn: iedereen heeft andere voorkeuren wat le-
zen betreft. De een leest graag op de iPad of com-
puter, de ander bladert liever fysiek door een blad 
heen. Een papieren tijdschrift ligt vaak ergens voor 
het grijpen en nodigt over het algemeen meer uit 
tot lezen dan een digitaal document. Door de OA 
zowel digitaal als op papier aan te bieden, willen 
we zoveel mogelijk medewerkers bereiken.  

hoezo 
 oa papier & digitaal?

‘ik houd niet van uit boeken leren dus laat mij 
maar met mijn handen werken. Catering en 
visagie vind ik daarom superleuke vakken! Een 
aantal AVO-vakken vind ik ook leuk. Vooral als 
we luisteren naar verhaaltjes, kijken naar film-
pjes of als we opdrachten moeten maken. Als ik 
maar niet met mijn neus in de boeken hoef. We 
hebben op school hele grappige docenten waar 
je een geintje mee kunt uithalen. Het is wel erg 
relaxed dat ze niet zo streng zijn. Zo maken ze 
het gezellig op school! Mijn mentor heeft mij 
geleerd hoe ik beter met anderen om kan gaan. 
Nu voel ik me vrij in de groep en hoor ik er echt 
bij. Het is ontzettend fijn dat je bij onze do-
centen altijd terecht kunt. Als de een geen tijd 
heeft, heeft de ander wel tijd voor me.’ 

savva: ‘De leraren zijn aardig en leg-
gen goed uit. Het voelt fijn dat ze altijd 
voor me klaarstaan en dat ik goed 
met ze kan praten. ik houd ook van 
docenten die grapjes maken. Als een 
docent slecht lesgeeft of geen orde kan 
houden, ga ik me vanzelf ook minder 
goed gedragen, maar omdat ik me op 
deze school thuisvoel,  gedraag ik me 
goed.’ 
Meryam: ‘ik vind het fijn dat ik in een 
gemixte klas met basis en kader zit. 
ik probeer het tempo van het hoogste 
niveau bij te houden. in een goede les 
zijn de regels duidelijk. De docent is 
"straight", waardoor je precies weet 
wat je aan hem of haar hebt. ik waar-
deer het dat de leraren met hun tijd 
meegaan, want daardoor begrijpen ze 
onze taal.’ 
eelke: ‘in de lessen mag je aan je 
eigen ideeën werken en dat vind ik erg 
leuk. Als er problemen in de klas zijn, 
wil ik graag dat een docent daar snel 
iets mee doet en consequent handelt. 
Anders beïnvloedt het de sfeer.’ 

‘Het is wel erg 
relaxed dat ze niet 
zo streng zijn'

Meryam: ‘Een goede docent is “straight", je weet 
precies wat je aan hem of haar hebt'

naam: Selin (15)
school: Trivium College, 
locatie Praktijkonderwijs
Klas:  3

naam: Savva (16), Meryam (16), Eelke (16)
school: Trivium College, locatie Trias 
Klas: vmbo 4

in de week van 15 april is de functie van Ton van de 
Brink op interimbasis overgenomen door Piet Post. De 
nieuwe algemeen directeur a.i. zal zich gaan inzetten 
om de ingrijpende veranderingen binnen het speciaal 
onderwijs (Mulock Houwer en VSO de Sprong) zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Zijn bedoeling is dat de 
Onderwijsgroep, door een heldere en gestructureerde 
inrichting van de organisatie, juist zijn voordeel doet 
met de transitie naar Jeugdzorg en passend onderwijs.

12
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Werk

naam: Daphne van Meurs
Functie: docent maatschappijleer 
in dienst: 3 jaar
locatie: Johan van Oldenbarnevelt
e-mail: d.vanmeurs@jvo.nl 

naam: Marten van Meurs
Functie: docent aardrijkskunde 
in dienst: 37 jaar
locatie: ‘t Atrium
e-mail: m.van.meurs@t-atrium.nl  

Wat zijn je taken?
‘ik heb de ideale baan, omdat geen dag het-
zelfde is. Naast mijn lestaak doe ik veel andere 
dingen, net zoals mijn vader. ik ben coördinator 
van Olympos (excellentieprogramma) en ik  
coördineer het Arbeids Ervarend Leren (snuf-
felstage) voor de vijfdejaars. Daarnaast doe ik 
met de leerlingen veel buitenschoolse activitei-
ten, zoals Model United Nations (VN simulatie) 
en ik begeleid de feestcommissie.’ 

Heeft je vader je geïnspireerd om in het 
onderwijs te gaan werken?
‘Ja! Hij vertelde altijd enthousiast over zijn 
werk. ik kreeg al snel het beeld dat werken in 
het onderwijs erg leuk was. Als ik moeite met 
een schoolvak had, hielp hij mij daar altijd goed 
bij. Hij maakte bijvoorbeeld neptoetsen voor me 
die ik thuis kon maken om te oefenen.’

Wat heb je van je vader als docent 
geleerd? 
‘Toen ik net als docent begon, heb ik veel aan 
zijn tips over orde houden gehad. in zijn klas is 
rust, reinheid en regelmaat belangrijk. Tijdens 
de opleiding leer je daar zo weinig over. Hij gaf 
ook aan dat er altijd wel een klas tussen zit 
waar je moeite mee hebt; zijn boodschap was 
om dan niet ontmoedigd te raken. inmiddels 
kan ik goed orde houden en gaan de tips die ik 
van mijn vader krijg meer over het bewaken van 
mijn eigen grenzen. ik heb nogal de neiging om 
te hard te werken.’ 

Lijk je op je vader?
‘Heel erg! Niet alleen qua uiterlijk maar ook in 
het werk. We zijn beiden erg precies en serieus 
met ons werk bezig. We doen veel extra activi-
teiten buiten de lessen om en we organiseren 
allebei op onze eigen school de borrel voor 
collega’s. Maar er zijn ook duidelijk verschil-
len: mijn vader heeft al veel ervaring en kan 
daardoor goed uitleggen en verhalen vertellen. 
Hij gebruikt zichzelf als instrument. ik gebruik 
meer werkvormen en het is leuk om te merken 
dat hij daar ook voor openstaat.’ 

Wat vind je een uitdaging in je werk?
‘Aan mijn vader zie ik dat hij na 37 jaar nog 
altijd met plezier lesgeeft. ik vind dat mooi om 
te zien en ik hoop dat het mij ook lukt dat werk-
plezier zo lang te behouden en dat het werk mij 
ook dan nog de voldoening geeft die het me nu 
geeft.’
 

Wat zijn je taken?
‘Aan mijn aardrijkskundelessen besteed ik 
ongeveer tweederde van mijn tijd. Daarnaast 
heb ik verschillende andere taken zoals het 
verzorgen van de PR van de school. Zo schrijf 
ik de wervingsbrochure en onlangs heb ik een 
folder gemaakt over het tweetalig vwo. Verder 
organiseer ik jaarlijks ons open huis en de 
open avonden. Voor de nieuwe docenten ben 
ik docentcoach en elk jaar zet ik ook, met veel 
plezier, een muziekavond op touw. iets waar ik 
ook verantwoordelijk voor ben is een uitwis-
selingsproject dat we jaarlijks organiseren met 
de universiteit van Hull in Engeland.’ 

Kom je uit een onderwijsfamilie?
‘ik kom uit een familie met kunstenaars en do-
minees. Die houden, net als docenten, ook  van 
verhalen vertellen. Zowel mijn broer als mijn 
zussen doen overigens iets in het onderwijs. 
Het zit toch in ons bloed blijkbaar. Ook hebben 
we een flinke dosis organisatietalent. Dat zie ik 
bij mijn dochter Daphne ook terug.’

Hoe vond je het dat je dochter in het 
onderwijs ging werken? 
‘Prima, en ik zie dat het haar goed afgaat. 
Het is leuk om te zien hoe enthousiast ze in 
haar werk staat. We praten veel met elkaar 
over werk en haar vakgebied, maatschap-
pijleer. Omdat we allebei op een school van de 
Onderwijsgroep Amersfoort werken, praten we 
over de zaken die binnen de Onderwijsgroep 
spelen. Soms komt het voor dat er een leerling 
van haar naar onze school gaat.  We hebben 
weleens aan dezelfde leerling lesgegeven.’

Kun jij iets van je dochter leren?
‘Ze is erg enthousiast en heeft veel nieuwe 
ideeën die ze uitprobeert in de klas. Ze weet 
veel over nieuwe media en hoe ze die op een 
zinvolle manier kan inzetten in haar les. ik ben 
weleens jaloers hoe handig jonge collega’s zo-
als Daphne omgaan met die moderne media. 
Maar ik hecht ook veel waarde aan mijn eigen 
kwaliteit: het vertellen van mooie verhalen. ik 
wil als gids fungeren en de leerlingen boeien 
door mijn kennis te delen in verhalen.’

Wat vind je een uitdaging in je werk?
‘ik heb over het algemeen geen ordeproble-
men, maar er zit altijd wel een echt lastige 
klas tussen. Het is en blijft voor mij, na 37 jaar 
ervaring in het onderwijs, toch een uitdaging 
om zo’n klas in het gareel te houden.’ 
 

 

ZO 
VAder, 

ZO 
dOCHter

Werk
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Nieuws van de locatie Expertise delen

De jaarlijkse ouderavond van de Amersfoortse Berg stond dit jaar eens niet in het teken 
van populaire gespreksthema’s als het puberbrein en huiswerkbegeleiding. Zestig ouders 
verdiepten zich in de visie van de school. Het beleid kwam door de praktijkverhalen tot 
leven; ouders en schoolleiding kijken terug op een inspirerende avond. 

‘Als Het mAAr geen 
CijferfAbriek wOrdt’   

naam: Conny van den Bor, Joyce 
Busser, Ferry Brokers
Functie: ouderraadslid, 
afdelingsleider 1e jaar, rector
locatie: Amersfoortse Berg
 

om zo verwarring te voorkomen.’ 
‘Veel ouders gaven ook aan dat alleen 
hoge cijfers halen niet voldoende is,’ 
vertelt Conny. ‘Onze kinderen heb-
ben meer vaardigheden nodig zoals 
samenwerken, leren leren, projectma-
tig en vakoverstijgend werken, en een 
onderzoekende houding aannemen.’ 
Ouders maakten in de discussie ook 
een uitstapje naar het onderwijs in het 
buitenland, waar meer op kwaliteiten 
gelet wordt. Conny: ‘Een van de ouders 
wees ons erop dat in Nederland al op 
de kleuterschool benadrukt wordt waar 
een kind niet goed in is. Het zou mooi 
zijn als de school iets overneemt van 
de positieve aanpak uit het buitenland 
en zich meer richt op waar een kind 
wel goed in is. En over kwaliteiten ge-
sproken, een groot compliment voor de 
docenten, want in de basis is de school 
gewoon goed en dat vinden de ouders 
ook!’ 

g van gezelligheid
Toen de discussie aanbelandde bij de 
letter G van ‘Groen en Gezond’, werd 
Ferry verrast. ‘Veel ouders blijken dat 
niet zo belangrijk te vinden en geven 
aan daar thuis al voldoende aandacht 
aan te besteden.’ Conny: ‘Het idee 
ontstond om van de G ‘Gezelligheid’ te 
maken. Dat is namelijk een belangrijke 
reden waarom ouders en kinderen voor 
de Amersfoortse Berg kiezen.’ 
Ferry kijkt terug op een waardevolle 
avond. ‘De energie en de betrokken-
heid waarmee ouders praten over de 
school, gaf mij een trots gevoel. Het is 
boeiend te horen hoe het beleid door 
ouders ervaren wordt. Eén ding is 
duidelijk: we bedoelen vaak hetzelfde, 
maar we moeten het zo opschrijven dat 
ouders zich er meer in herkennen.’ 

Conny organiseerde samen met 
de andere ouderraadsleden de 
gespreksavond over de school-

visie. ‘Normaal gesproken komen er 
op zo’n thema-avond ongeveer 250 
ouders af. Voor deze avond gaven 
zestig ouders zich op. Dat leek even 
een teleurstelling, maar het bleken 
precies de ouders te zijn die iets bij te 
dragen hebben.’ Afdelingsleider Joyce: 
‘ik was in het begin wat sceptisch over 
het idee omdat ik dacht dat ouders 
vooral geïnteresseerd zijn in zaken die 
hun kinderen direct aangaan, maar de 
aanwezige ouders vinden de visie van 
de school wel degelijk interessant. Ze 
kwamen echt met goede ideeën.’ 

uitblinken
De discussie werd gevoerd rondom de 
vier kernwoorden die de visie vormen: 
Betrokken, Excellent, Resultaatgericht, 
Groen & Gezond (BERG). Conny: ‘Vooral 
het kernwoord ‘Resultaatgericht’ riep 
bij velen zorgen op: we willen niet dat 
de school van onze kinderen een soort 
cijferfabriek wordt. Ook was er verwar-
ring over de term ‘Excellent’: het klinkt 
alsof die term alleen voor vwo-leerlin-
gen geldt. We willen de schoolleiding 
meegeven dat we het belangrijk vinden 
dat kinderen op hun eigen niveau 
mogen en kunnen uitblinken.’ Ferry, 
rector van de Amersfoortse Berg: ‘Dat 
is precies wat we bedoelen met de ter-
men ‘Resultaatgericht’ en ‘Excellentie’. 
We gaan juist voor persoonlijke groei: 
excellent met een warm hart. iedere 
leerling krijgt de kans zijn/haar eigen 
kwaliteit optimaal te ontwikkelen. 
Tijdens de bijeenkomst kwam ik erach-
ter dat we eigenlijk precies hetzelfde 
bedoelen als de ouders, maar het mis-
schien anders moeten omschrijven 

Stel je voor: hartje Amsterdam tijdens het spitsuur, zonder 
stoplichten. Alles komt op je af: geluiden, mensen, beelden, 
en iedereen loopt door elkaar heen. Om gek van te worden! 
Zo ziet de wereld er voor kinderen met ADHD dagelijks uit. 
Hoe zorg je er als docent voor dat je boodschap binnenkomt 
bij zo’n leerling die overladen wordt door prikkels? 
Ambulant begeleider Jeanine legt het uit. 

OMGAAN MET 
aDhD: 
HOE DOE JE DAT? 

Jeanine geeft als ambulant bege-
leider voorlichting op scholen over 
ADHD. Daarnaast begeleidt ze op 

reguliere scholen leerlingen met meer-
dere problemen, waaronder ADHD. ‘Om 
docenten te laten ervaren hoe het voelt 
om onophoudelijk prikkels binnen te 
krijgen, zet ik tijdens zo’n voorlichting 
drie soorten muziek op, een filmpje, 
een PowerPoint Presentatie, en vertel 
ik zelf iets voor de groep. Het is bizar 
om te zien wat er dan gebeurt; volwas-
senen gaan gewoon met hun rug naar 
me toe met hun achterbuurman zitten 
praten. Dat komt simpelweg doordat 
de hoeveelheid prikkels dan te groot is 
om je nog te kunnen concentreren. Ze 
kiezen zelf iets uit om zich op te focus-
sen en zo doen kinderen met ADHD dat 
dus ook.’ 
Omgaan met ADHD vraagt veel van 

docenten, en dat begrijpt Jeanine. 
‘Soms heb je iets al dertig keer gezegd 
en luistert de leerling maar niet. Dit 
kan komen doordat hij het niet gehoord 
heeft of doordat de boodschap niet 
helder is. Je ziet dan ook vaak dat leer-
lingen met ADHD niet snappen waarom 
ze straf krijgen.’ Dit soort situaties 
verstoort de docent-leerlingrelatie be-
hoorlijk. Begrip kweken vindt Jeanine 
daarom een belangrijk startpunt. 
‘Leerlingen doen het vaak niet uit 
onwil, maar uit onmacht. Ze kunnen 
gewoonweg niet om de vele prikkels 
heen.’ Het sturen van kinderen met 
ADHD wordt nog verder bemoeilijkt 
als de relatie met de docent ernstig 
verstoord is. De betreffende leerlingen 
kunnen dan oppositioneel gedrag gaan 
vertonen. ‘De relatie goed houden is 
dus essentieel.’

naam: Jeanine Voorsluis
Functie: ambulant begeleider
locatie: Mulock Houwer, Dienst 
Ambulante Begeleiding
e-mail: jvoorsluijs@abmulockhouwer.nl
 

l: joyce Busser r: conny van de 
Bor (Ferry staat niet op de foto)
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Expertise delen School in beeld

enkelvoudige opdrachten
Als docent sta je voor de uitdaging 
ervoor te zorgen dat de prikkel (lesstof, 
opdracht, vraag, compliment) die je 
uitzendt niet verloren gaat in het woud 
van prikkels die de leerling continu 
binnenkrijgt. Hoe doe je dat? Jeanine 
adviseert te werken met enkelvoudige 
opdrachten. ‘De opdracht: "Hallo, kom 
binnen, ga zitten, pak je boek en houd 
je mond dicht", is te complex. De eer-
ste (twee) opdrachten worden gehoord 
en de rest verdwijnt omdat er zich 
dan alweer nieuwe prikkels hebben 
aangediend. Geef de leerling de tijd de 
opdracht te verwerken voordat je weer 
een nieuwe opdracht geeft.’ Omdat er 
in een klaslokaal veel prikkels zijn, is 
het goed om na te denken op welke 
plek de leerling in de klas zit. ‘Vaak 

remco heeft aDHD:
‘Als ik op een stoel zit met een boek voor mijn neus, verveel ik me te pletter. ik kan 
me niet concentreren omdat het te druk is in mijn hoofd. dat maakt me boos en soms 
agressief. ik heb een keer op een school gezeten waar ze allerlei verschillende kleuren 
verf op de muur hadden. daar werd ik helemaal gek van! een witte muur is beter. ik 
ben vaak de klas uitgestuurd zonder te weten wat ik verkeerd gedaan had. dat voelt als 
onrecht en daar word ik boos van. Het liefst wil ik dan eerst even een rondje lopen om 
rustig te worden in mijn hoofd. daarna is het fijn als de docent uitlegt wat ik verkeerd 
gedaan heb. dat gebeurt niet zo vaak. Het is ook jammer dat ik vaak op mijn dossier 
beoordeeld word. ik krijg helemaal geen kans, ze hebben al ingevuld hoe ik ben. ik heb 
maar één keer een docent gehad die me gewoon wilde leren kennen en dat was ook de 
enige docent met wie ik het goed kon vinden.’

weten kinderen zelf wel wat goed voor 
ze is, dus ga met hen in gesprek.’ 
Jeanine weet en snapt dat werken met 
kinderen met ADHD echt een zoek-
tocht is. ‘Het allerbelangrijkste is dat 
je niet gefrustreerd raakt; het zijn echt 
geen irritante kinderen! Ze bedoelen 
het goed, maar ze hebben vaak niet 
de woorden of de ervaring om goed 
duidelijk te maken wat ze bedoelen en 
het lukt ze niet de vele prikkels te filte-
ren. Als je als mentor de tijd neemt om 
erachter te komen wat een kind bedoelt 
en nodig heeft, groeit het begrip voor 
het kind, daalt de frustratie en verste-
vigt de docent-leerlingrelatie, waardoor 
je beter met elkaar kunt werken.’ 
meer weten? neem contact op met de dienst 

Ambulante begeleiding via info@abmulock-

houwer.nl

1. maak je boodschap expliciet: welk gedrag accepteer je niet en welk 
gedrag wil je concreet zien?

2. praat met de leerling zodat het begrip groeit en de frustratie daalt
3. geef enkelvoudige opdrachten
4. geef de leerling tijd om opdrachten te verwerken (zeg de opdracht 

hardop tegen de leerling, dan nog een keer in jezelf; dat is de tijd die 
een leerling nodig heeft om de opdracht te verwerken) 

5. Vraag de leerling wat hij nodig heeft om goed te functioneren; leerlin-
gen weten dat vaak prima zelf

6. Hanteer duidelijke regels: liever zes duidelijke regels die je consequent 
hanteert, dan een woud van regels waar je uitzonderingen op maakt. 

7. een loopje doet goed; laat een leerling met AdHd iets ophalen of weg-
brengen tijdens de les 

Op het Johan van Oldenbarnevelt 
Gymnasium, waar hij als docent 
werkt, is Partap Bansie voorzit-

ter van de MR. Een jaar geleden werd 
hij ook lid van de GMR-VO omdat hij 
geïnteresseerd is in beleidskwesties in 
het onderwijs. 

Hoe zie jij je rol als GMR-lid?
‘Als GMR-lid wil ik graag een serieuze 
gesprekspartner zijn voor de directie. 
ik denk graag kritisch mee over be-
leidsvoorstellen. Vanuit mijn functie als 
docent kan ik aangeven of strategische 
zaken realistisch zijn en uitvoerbaar 
op de werkvloer. Als GMR-lid kijk ik 
uiteraard door de bril van de Onder-
wijsgroep als geheel. Dat levert soms 
een spanningsveld op, maar dat hoort 
er nu eenmaal bij.’

Wat komt er op jullie af?
‘Als GMR maken we een kwaliteits-
slag door. Enkelen van ons specialise-
ren zich in personeelsbeleid of in de 
medezeggenschap. ik ben, als docent 
economie, vooral geïnteresseerd in 
het financiële beleid. Om die reden zit 
ik dan ook in de nieuw geformeerde 
financiële commissie, waarin we nauw 
samenwerken met de GMR-SO. in de 
toekomst zullen we vaker samenwer-
ken, zodat we optimaal van elkaars 
kennis kunnen profiteren.’ 

gMr-
vo

Tips omgaan met ADHD

'Het zijn geen irritante kinderen!  
Ze bedoelen het vaak goed'

de Onderwijsgroep Amersfoort 

heeft 17 schoolgebouwen, waar 

verschillende vormen van onder-

wijs gegeven wordt. in school in 

beeld nemen we een kijkje in een 

van de scholen. 

ben je trots op jouw school? meld 

je aan voor deze rubriek via 

info@onderwijsgroepamersfoort.nl

 

de tinne
jarenlang kregen de autistische havoleerlingen van mulock de 
tinne les in veel te kleine noodgebouwtjes. Ze verlangden naar een 
‘normaal’ schoolgebouw, een zoals waarin hun leeftijdgenootjes op 
reguliere scholen les krijgen. dit nieuwe gebouw voldoet aan deze 
eisen: het is een échte school met een groot plein, fietsenrekken, een 
bovenverdieping en een grote aula.
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Mijn favoriete 
nakijkplek 

Naam: Liesbeth Dollekamp
Functie: docent biologie
School: Amersfoortse Berg
E-mail: l.dollekamp@amersfoortseberg.nl

Wat is je favoriete nakijkplek? 
Thuis of op school?
‘Het geeft me een gevoel van vrijheid 
dat ik zelf de keuze kan maken of ik 
thuis of op school nakijk. Zo kan ik werk 
en privé beter combineren. Als de zon 
schijnt, vind ik het een voorrecht dat ik in 
het zonnetje op mijn veranda kan gaan 
zitten nakijken. Soms moet ik er dan 
wat stenen bij pakken, anders waaien de 
proefwerkblaadjes weg. Dat risico neem 
ik niet met examens. Die kijk ik na op 
een vaste plek aan tafel.’

Kijk je graag na?
‘Nee, niet echt. Ik zie het 
vooral als controleren of 
leerlingen de lesstof geleerd 
hebben. Vanwege ziekte sta ik 
nu even niet voor de klas maar 
kijk ik werk na van collega’s. 
Daar zitten kookwerkstukken 
tussen en die zijn wel erg leuk 
om na te kijken omdat je dan 
echt kunt zien wat leerlingen 
interesseert. Het examenwerk 
nakijken vind ik altijd ontzet-
tend spannend; ik zie dat als 
een beoordeling voor mezelf. 
Vooral het optellen van de 
punten is spannend. Zouden 
ze genoeg punten hebben voor 
een voldoende?’ 

Werk je met een vaste 
methode?
‘Ik kijk altijd de eerste vijf vra-
gen na van de hele klas. Dan 
zitten de antwoorden goed in 
mijn hoofd. Als ik die af heb, 
begin ik aan de volgende vijf 
vragen et cetera.’ 

Wat is de gekste plek waar je nagekeken hebt?
‘Tijdens mijn vorige baan had ik veel reistijd. Ik 
bracht veel tijd door in overvolle bussen en op drukke 
stations. Verloren tijd, in mijn ogen, en daarom ben 
ik die tijd gaan benutten met nakijken. Ik heb mezelf 
aangeleerd me af te sluiten voor omgevingsgeluid. 
Daardoor kan ik overal nakijken. Maar de gekste plek 
is wel op de tribune van het voetbalveld of van het 
zwembad tijdens de zwemles van mijn zoontjes. Dat 
doe ik overigens alleen met routinenakijkwerk.’ 




