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Passend onderwijs
Orthopedagogen Van Meersbergen en De Vries zien handelingsgericht werken als een planmatige
aanpak van het onderwijs, dat zich kenmerkt door het centraal stellen van de leerling. De leerkracht
moet het kind positief benaderen (pp. 14-15). Bij passend onderwijs gaat het om het benutten van
de kansen voor het kind. Het ecologisch-pedagogisch perspectief wordt gehanteerd: het kind wordt
wat het is door psychologische, sociale en biologische processen (p. 41). Samenwerking tussen kind,
leerkracht en leeromgeving is essentieel. In zeven hoofdstukken worden achtergronden, aanpak en
middelen van passend onderwijs stap voor stap besproken. Uit de hoofdstukken is informatie te halen
die voor het jonge kind van belang is. Zo wijzen de auteurs erop dat het kind bij het handelingsgericht
werken mederegisseur moet zijn, anders krijg je een aanpak in de sfeer van ‘je hebt het tegen mij
afgesproken’ (p. 113). Andere tips: leg alles wat je met
het kind doet vast, borg de aanpak (p. 153) en benut
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de instrumenten achter in het boek, zoals het intake
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De auteurs (ervaringsdeskundigen) gebruiken de term begaafdheid in plaats van hoogbegaafdheid.
Tien procent van alle kinderen is begaafd (p. 22). Dit boek bestaat uit drie delen. Deel I gaat over
de verkenning van de theorie, maar ook de educatieve behoeften van begaafde kinderen, zoals het
maken van handelingsplannen. Deel II bestaat uit interventies, onder andere over ‘slimme kleuters’.
Deel III is gewijd aan speciale aspecten, zoals onderpresteren. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting en conclusies. In het boek staan verschillende casussen die de theorie illustreren. Zo’n twintig
pagina’s gaan specifiek over slimme kleuters. Enkele nuttige weetjes: er is nog geen sprake van
begaafde kleuters, omdat hun didactische ontwikkelingsvoorsprong niet garandeert dat ze later ook
begaafd zijn. De kenmerken van begaafde kinderen gelden ook voor kleuters. Ze zijn snel van begrip,
hebben een goed geheugen, brede interesse, passen
kennis goed toe, analyseren snel en denken in grote
stappen. In het boek staan ook tips hoe met deze kleuSylvia Drent en Eleonoor van Gerven (2012).
ters om te gaan. Vooral het verrijken van de stof wordt
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Nooit eerder kwam ik een boek tegen over tics. Tics zijn handelingen die aanhoudend worden verricht zonder er invloed op te hebben, zoals het maken van geluid of bewegingen (p. 12). Het boek wil
ouders en leerkrachten in staat stellen om tics eerder te herkennen en er beter mee om te leren
gaan. Psychologe Heijerman gaat in deel 1 van het vlot geschreven boek in op allerlei soorten tics.
Deel 1 gaat over wat tics wel en niet zijn, ze verschillen van zenuwtrekken en brutaliteit. Ook wordt
duidelijk dat jonge kinderen door stress eerder en meer tics kunnen krijgen, terwijl slaap en afleiding
tics verminderen (pp. 18-19). Deel 2 gaat over omgaan met tics. Enkele tips voor leerkrachten zijn:
maak het niet beladen, praat erover met collega’s, geef niet te veel toetsen achter elkaar, geef extra
tijd om werkjes te doen en deel grote taken op (p. 69). In deel 3, over het leven met tics, staan ook
positieve kanten van tics genoemd, zoals het beschikken over creativiteit. Ook Mozart en Napoleon hadden
tics (p. 123). Tics is een inspirerend en overzichtelijk
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boek!
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