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Over het voetlicht komen

Berthold Brecht (Moritat)

Und der eine lebt im Dunkeln

Und der andre lebt im Lichte

Und Man sieht die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht



Schermer 2015

– Overleven

– Groeien

Kinderombudsman Marc Dullaert (oktober 
2014): 48.000 kinderen thuis zonder onderwijs: 
een bestaan zonder groei, wat doet dat met 
kinderen?

Wat wil ieder mensenkind?



De samenleving anno 2015 (voor kinderen 
die minder goed mee kunnen komen)

Een samenleving:

– die ingewikkelder wordt, kloof hoger-lager 
opgeleiden wordt dieper;

– Die ‘afwijkend’ gedrag niet tolereert;

– Die minder ‘eenvoudige’ baantjes biedt in een 
beschermde omgeving;

– met meer verantwoordelijkheid bij burgers 
zelf: de harteloze samenleving (Elchardus, 
2012);

– die meer competitie eist.



Het ‘nieuwe werken’ (Bregma, 2012): nog 
meer competitie:

• Minder solidariteit, mislukken = eigen 
verantwoordelijkheid (premier Rutte: toch goed 
als je het zelf mag doen?)

• Harder en prestatiegerichter (afbouw Wajong en 
sociale werkvoorzieningen)

• Overal goed in zijn & teamspeler zijn

• Vooral: flexibeler

• En: iedereen Wiskunde Nederlands Engels en 
arbeidstoeleiding



Visie & uitgangspunten gemeenten

• Meer zelf doen: ‘Eigen Kracht’ mantra van 
overheden

• Minder geld, minder solidariteit: welzijn (WMO) 
en werk (Participatiewet)

• Meer concurrentie en wel met iedereen

• Meer aandacht voor ‘kunnen’ dan voor 
‘aankunnen’ (Suzanne Heergrave, Kroonpad).

Maar gras groeit niet door er aan te trekken, nodig: 
‘normaal’ (responsieve zorg, mogelijkheden tot 
groei, zinvol bestaan)



Minder

– Aantal ll. daalt (nu) en 

– Perspectief jongeren daalt ook

Meer

– Meer leerlingen met forse problemen leggen steeds 

– Meer druk op leerkrachten
(en leerlingen!)

– Zowel zwaarder in regulier onderwijs als in speciaal 
onderwijs

SO en VSO in het donker



•Raak ‘Ik ga toch weer naar school’ en 
Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden: 
praktijkgericht onderzoek om SO en VSO te 
ondersteunen en ‘naar het licht te brengen’

Hoe? 

•Verbetering leerklimaat

En wat vraagt dat van scholen?



• Bewegen we naar mensen toe: empathie, 
vertrouwen en samenwerken (serotonine en 
oxytocine), gevolg groei en leren

• Of bewegen we van mensen af: competitie, 
stress, vechten, vluchten, antisociaal gedrag, 
verslaving, crimineel gedrag, radicalisering 
(testosteron, dopamine)

• Kwaliteit klimaat is onderscheidend!

Basaal in onze hersenen



• Een goed leerklimaat:

– Responsieve leerkrachten

– Minder disruptief gedrag > schoppen, schelden, 
slaan, pesten = van mensen af

– Meer prosociaal gedrag > helpen, aardig zijn, 
samenwerken = naar mensen toe

– Voorspelbaarheid (regelmaat) = rust in de klas

– Veiligheid (vertrouwen) = rust in de klas

– Groei > leren

Leerklimaat SO en VSO > 
naar mensen toe bewegen



• Stressvermindering: 
minder ontwikkeling van basic assumptions > 
minder vluchten en vechten
minder (tegen)afhankelijkheid 

• Meer groei > leren

• Geen raketwetenschap!

Gevolg in onze hersenen



• In 2014 en 2015 in meer dan 313 SO en VSO 
klassen

• Leerklimaat maar ook werkklimaat > 
transactionele processen

Praktijkgericht onderzoek bij Hogescholen, 
UvA en scholen



• Goede validering leerklimaatvragenlijst

• Hoe meer betrokkenheid ouders- hoe beter 
klimaat en motivatie

• Hoe beter klimaat hoe minder pesten

• Hoe beter klimaat des te minder criminele 
cognities

• Hoe beter klimaat en hoe minder afwijzing 
maatschappij

Resultaten: Marjorie Beld Windesheim, 
leerklimaat (NWO lerarenbeurs)



• Goede validering ‘about me’ questionnaire: 
zelfvertrouwen, relatie en motivatie school, en
ouders

• Positieve relatie klimaat en zelfvertrouwen

• Positieve relatie klimaat en leermotivatie

• Positieve relatie klimaat en omgang peers

Resultaten: Debby vd Voort (Maras)



• Opvang jongeren met 1 been in JJI of Jz Plus: 8-
8 School2 care alternatief

• Uitstekend klimaat School 2 Care (PIP 2015)

• Dankzij ‘eerst de connectie dan de correctie’ 
(Carlo Schuengel)

• Breder onderzoek naar werkzame elementen (oa 
leerklimaat en werkrelatie, in relatie tot 
effectiviteit)

Resultaten: Sanne Pronk (school 2 care):



• Werkklimaat beïnvloedt leerklimaat en 
omgekeerd

• Leiding geven, teamfunctioneren (Pantrix)en 
motivatie belangrijk 

Resultaten: Veronique van Miert en Anna 
Dekker: werkklimaat



• Kees Kooiman, Chert Hento, Sevgi Sevillar

• Handleiding op website Expertisecentrum Jeugd 
(residentiele jeugdzorg)

Niet alleen praktijkgericht onderzoek: 
Training Meester in de Klas



• Veel scholen met een positief leerklimaat!

• Scholen zelf eigenaar van proces verbetering 
leerklimaat

• Terugkoppelen combinatie leer- en 
werkklimaatonderzoek heeft effect op klimaat

• Observatie en feedback in de klas ondersteunt de 
leerkracht

• Herhaalde cyclus werkt beter dan 1 meting

• Automatisering vragenlijsten in de toekomst

Uitgangspunten en Bevindingen MIK



Komt in januari 2016 uit; voor en door SO en VSO: 
voor het voetlicht, de tekening is gemaakt door 
jongen in een JJI met NAH. Overleven en groeien in 
de huidige samenleving in het donker, maar hoe 
dan? Iemand moet helpen.

Nieuw boek > Ik ga toch weer naar school



• Ontwikkeling en validering observatielijsten (voor 
jonge doelgroep en meervoudig gehandicapte 
doelgroep)

• Ontwikkeling en validering SEO speciaal voor SO 
en VSO

• En in de toekomst licht op nog veel meer vragen 
vanuit de praktijk

Nieuw Onderzoek > De Onderwijsspecialisten



• School 2 Care in Amsterdam 8-8 onderwijs: Sanne Pronk

• Schakenbosch college worsteling in onderwijs aan jongeren 
met LVB (Kees Kooiman en Jacqueline Roelse)

• MultiPluszorg: jongvolwassenen met LVB en een zwaar 
criminele achtergrond, rolmodellen en  leren door ervaring, 
lector Jan Dirk de Jong en Peer van der Helm

• Hogeschool Leiden: begeleidt leren LVB door 
studentcoaches WMO (Wiep Staal)

• IJzeren Arie: onderzoek Toegepaste Psychologie HL, 
betekenisvol leren samen met een Schipper op een boot 
(de ‘IJzeren Arie’, maar de ‘Smal Agt’ was ook een succes, 
helaas weg)

Naast SO en VSO scholen ook anders leren >  
onderzoek naar proeftuintjes in Nederland



Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek juist 
voor kinderen die hulp bij opvoeden en opgroeien 
het meest nodig hebben, waar ‘het licht’ het meest 
nodig is om aansluiting en participatie te 
bewerkstelligen. 

Vrij naar H. van Randwijk: 
Een volk dat zwicht voor de tirannen van geld en 
competitie, zal meer dan lijf en goed verliezen, 
dan dooft het licht.

2015-2020
Hogeschool Leiden, UvA en SO-VSO



Samen sterker door zelf 
leren en weten

Onderbouwing door onderzoek

je kunt het nooit alleen


