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Pas je of pas je niet?

Daar loop je dan. 
Grote tas aan je schouder. 
Ik zie je gezicht. 
Dat spreekt boekdelen. 
Je loopt de school in. 
Je hangt je jas op. 
Trekt je schoenen uit en verdwijnt de klas in. 
Ik weet wat me te wachten staat. 
Je zal vanmiddag weer verschijnen. 
Je gezicht zal weer boekdelen spreken. 
Ik hoef het eigenlijk niet te vragen. 
Je zult je tas in mijn handen gooien en verdwijnen. 
Je ogen zullen stralen. 
Je hebt geluk. 
Je past zo goed.  
Jullie passen bij elkaar. 
Je houdt ervan.  
Je houdt van wat zij jou daar bieden. 
Elke dag is voor jou een feestje. 
Het kan je niet lang genoeg duren.

Daar loop je dan. 
Grote tas aan je schouder. 
Ik zie je gezicht. 
Dat spreekt boekdelen. 
Je loopt de school in. 
Je hangt je jas op. 
Trekt je schoenen uit en verdwijnt de klas in. 
Ik weet wat me te wachten staat. 
Je zal vanmiddag weer verschijnen. 
Je gezicht zal weer boekdelen spreken. 
Ik hoef het eigenlijk niet te vragen. 
Je zult je tas in mijn handen gooien en verdwijnen. 
Jouw ogen zullen niet stralen. 
Je hebt pech. 
Je past gewoon niet. 
Je houdt er niet van. 
Je houdt niet van wat zij jou daar bieden. 
Elke dag is voor jou één dichter bij de vakantie 
Het kan niet snel genoeg gaan.

Twee meiden. 
Eén school. 
Wat een verschil. 
Pas je of pas je niet. 
Is dat de sleutel tot geluk?

  Marlies Bras
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Welkom bij het eerste magazine van hetkind!
Een magazine waarin we laten zien hoe visie op goed onderwijs op 
vele manieren vorm krijgt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit 
keer binnen het thema van ‘passend onderwijs’ waaraan scholen 
sinds augustus 2014 moeten voldoen. Zoals je gewend bent, zijn we 
het land in getrokken om prachtige praktijkvoorbeelden op te teke-
nen en bieden we daarnaast onderbouwing met wetenschappelijke 
achtergrondverhalen. Voor wie ons nog niet kent, veel leesplezier. 
We hopen je nader te ontmoeten – online en in levende lijve.
 
De redactie – redactie@hetkind.org
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Op weg naar goed onderwijs? 
In Driebergen zet je stappen, maar niet alleen

Ieder schooljaar vindt er 
een serie Onderwijsavonden 
plaats in Driebergen. Zeven 
vooraanstaande sprekers, 
zeven thema’s waarmee we 
het gesprek over goed onder-
wijs voeden en een dialoog 
op gang brengen waarin de 
pedagogische opdracht cen-
traal staat. Theater Maitland 
is voor duizenden onderwijs-
betrokkenen een bron voor 
inspiratie, legitimatie en ver-
binding geworden.
 
>  Kijk op www.hetkind.org 

bij Onderwijsavonden

De lezingen prikkelen mij, zetten mij 
aan tot denken, houden mij alert. In een 
vak van onderwijskracht, vind ik dit een 
voorwaarde. Onderwijs is immers altijd 
in beweging. Daphne Rietveld, IB’er Het 
Carillon uit Gouda.

Ik geniet van het feit dat mijn hele team 
mee wilde naar Driebergen, dat ze met 
elkaar in discussie gingen, de avond 
probeerden samen te vatten en ener-
giek en geïnspireerd de volgende dag in 
de klas stonden. Er is saamhorigheid en 
verbinding ontstaan. Ik hoop dat we dit 
vasthouden en met elkaar kritisch ver-
der bouwen aan een schoolomgeving 
die voor al onze kinderen passend, inte-
ressant en verwonderend is. Tom Pellis, 
schoolleider NBS Teteringen.

De visie die NIVOZ draagt is bijna de 
reden dat ik me, nu ik veertig ben, laat 
omscholen het onderwijs in. Ik geloof dat 
verandering van binnenuit moet komen. 
In de klas, met de kinderen, de ouders en 

mijn collega’s. Om mijn eigen visie voor 
het afstuderen te vormen heb ik besloten 
dit jaar naar alle onderwijsavonden te 
gaan. Arthur Krijgsman, student PABO

Hetkind brengt de boodschap glashelder: 
in het onderwijs moet het kind centraal, 
maar bij jullie is dat geen loze kreet. Dat 
zie ik terug in de berichtgeving op het-
kind, in de boeken die worden uitge-
geven, de organisatie van trajecten en 
in de prachtige lezingencyclus. Ik hoop 
overigens dat jullie tot in de lengte van 
jaren sprekers van dit hoge kaliber weten 
aan te trekken. Bas Levering, emeritus 
hoogleraar pedagogiek van Universiteit 
Utrecht.

Ik bezocht een bijeenkomst in 
Driebergen; het voelde als een warm 
bad. Alsof ik de mensen daar al jaren 
kende. Door dezelfde energie gaf het-
kind mij steun. Carm Barten, leraar bij De 
Uilenspiegel in Boekel.

Onderwijsavonden
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lees mee, 
schrijf mee, 
doe mee, 
groei mee

Hetkind verbindt én biedt taal om zaken 
bespreekbaar te maken, beweging te 
creëren. Durven en kunnen benoemen, 
daarmee begint verandering. Ook hier 
geldt: taal is een middel tot meer in je 
kracht staan. Ik geloof in de kracht van 
mensen die van zichzelf houden en ik 
zie hoe hetkind onderwijsbetrokkenen 
empowert. Marieke Zwinkels, ouder van 
twee kinderen.

Het kan zelfs confronterend zijn, omdat 
ook onderwerpen worden besproken die 
voor jou als professional lastig kunnen 
zijn. Een voorbeeld? Hoe raak ik nu echt 
in contact met een kind waar ik zoveel 
moeite mee heb? Als mens ben je snel 
geneigd de oorzaak van problemen bui-
ten jezelf te zoeken. Via hetkind word je 
gewezen op de vraag: welke rol heb ik 
zelf in deze casus? Jasmijn Kester, directie 
Stad & Esch in Meppel.

Onderwijsavonden Word donateur!

Mensen hebben behoefte aan een 
plaats waar ze elkaar kunnen ver-
staan, aan relaties die ertoe doen 
en aan verhalen ter bemoediging 
en legitimatie van hun dagelijks 
handelen. 

Vanaf mei 2010 hebben duizen-
den zich geregistreerd op de web-
site van hetkind, de nieuwsbrieven 
ontvangen en de artikelen gebruikt 
en verspreidt in hun eigen kring. 
Honderden leveren een tekstbij-
drage, delen verhalen en stellen 
zichzelf daarmee kwetsbaar en als 
inspirator op. Elke dag verschijnen 
er drie nieuwe artikelen.

Hetkind is een initiatief van het 
NIVOZ dat in de beginfase in de 
financiële zorg en behoefte kon 
voorzien dankzij een aantal private 
fondsen. Nu hetkind is gegroeid 
en er volop waardering en erken-
ning is, doen we een beroep op 
het onderwijsveld zelf: leraren, 
schoolleiders, ouders, onderwijs- 
en kindbegeleiders en lerarenop-
leiders. 

Met een bijdrage van € 50,– per 
jaar helpt u hetkind verder op 
de ingeslagen weg, draagt u bij 
aan het gewicht van alle activi-
teiten en de stem van hetkind in 
het publieke domein. Gezamenlijk 
waarborgen we de continuïteit en 
maken we impact. 

Doet u mee?
>  www.hetkind.org/wordt- 
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Iedereen maakt verschil, 
samen hebben we impact

Doe je mee?
>  www.hetkind.org
>  Twitter @hetkind
>  Facebook
>  LinkedIn

Ik de leraar 

Ik de ouder

Ik de bestuurder

Ik de schoolleider

Ik de onderzoeker

Ik de betrokkene

Ik de leerling

Ik de begeleider

Wij hetkind

Het kind is van zichzelf, maar heeft 
anderen nodig om zich te ontwikkelen


