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VAN DE REDACTIE
Als wetenschapper hoor ik regelmatig ongefundeerde vooroordelen over onderwijs
en de inspanningen die daar verricht worden om onze kinderen goed onderwijs te
geven. Ongehinderd door een gebrek aan kennis wordt dan van alles beweerd over
leerkrachten en hun werk. Ik begin dan vaak met uit te leggen dat meeste leerkrachten idealisten zijn die een complexe opdracht met beperkte middelen moeten zien te
klaren. Ik bedoel niet alleen financiële middelen en ruimtelijke faciliteiten, maar ook
veel van de beschikbare hulpmiddelen voor hun vak. Aan die middelen moet vaak nog
veel gesleuteld worden om ze effectief te kunnen inzetten bij alle leerlingen in alle leergebieden. We verwachten dan ook heel veel van leerkrachten. Ze moeten niet alleen
goed geëquipeerd zijn om rekenen en taal te geven, maar ook de zaakvakken, muziek,
bewegingsonderwijs; verder gaan we er ook van uit dat zij de sociaal-emotionele, motivationele, en culturele ontwikkeling goed kunnen begeleiden. En dat onderwijs moet
dan ook nog passend zijn!
Als het over passend onderwijs gaat, gaat het vaak al snel over leerlingen die het moeilijk hebben, of de uitblinkers. Of die wel aan hun trekken komen? Maar de grootste
groep leerlingen tussen deze uitersten, heeft natuurlijk ook recht op onderwijs dat
past bij hun culturele achtergrond, biologische kenmerken, persoonlijkheid, of hun
unieke handelingsmogelijkheden en interesses. Passend onderwijs gaat – zeker binnen
OGO – per definitie over brede ontwikkeling van alle leerlingen. En dat gaat verder dan
het inzetten van diagnostische tests om cognitieve verschillen bloot te leggen, of verrijkte programma’s om alles uit onze bollebozen te halen.
GA ER MAAR AAN STAAN!
In OGO mogen we ons gelukkig prijzen met een krachtige gemeenschap (met diverse
platforms zoals Zone, conferenties, eigen nascholing, werkgroepen met betrokken
onderzoekers, etc.), die de kansen maximaliseren dat we op nieuwe en behulpzame
ideeën komen om zulk passend onderwijs samen te realiseren. Dit nummer van Zone
staat er vol mee. Persoonlijk geloof ik niet zo erg in verbreding van de normaliteit, is
me te formeel en laat nog steeds uitvallers toe. Ik zie juist leerkrachten met vertrouwen dat ze met steun vanuit de OGO-gemeenschap gepaste aandacht kunnen geven
aan álle leerlingen, of we ze nu normaal of bijzonder noemen. Binnen OGO zijn alle
leerlingen bijzonder en leerkrachten doen gezamenlijk (co-teachend!) hun best daarmee om te gaan.
Ik wens jullie, namens de redactie van Zone, veel nieuwe inzichten toe door het lezen
van de artikelen.
Bert van Oers

Fotografie: Hanneke Verkleij
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