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Het thema van het Siméa-congres was dit jaar ‘De menselijke maat’. 
Van Horen Zeggen besteedt aandacht aan dit onderwerp in dit 
themakatern.

Allereerst besteden we kort aandacht 
aan de vier hoofdsprekers die tijdens het 
congres het thema vanuit hun perspec-
tief belichtten. Door de keuze voor deze
hoofdsprekers (Ad Verbrugge, fi losoof; fi
Stef Seykens, organisatiepsycholoog; 
Wiebe Veenbaas, onderwijsbegeleider; 
Sibe Doosje, psycholoog-onderzoeker)
maakt de congrescommissie duidelijk 
welke aspecten van de menselijke maat zij
voor ons veld interessant vindt. Herkent
u deze?
Vervolgens heeft  Van Horen Zeggen
enkele bezoekers van het congres naar 
hún menselijke maat gevraagd. Zij lichten
dat ieder voor zich op hun eigen manier 
toe. Mark Vervuurt, medewerker van het 
expertisecentrum van de Effatha Guyot 
Groep en lid van de congrescommissie, 
refl ecteert tenslotte op de ideeën van fl
deze acht congresdeelnemers. 

De menselijke maat kan van verschil-
lende kanten belicht worden. Tijdens
het congres is vanuit de filosofifi  sche kant fi
het ‘menselijke’ belicht, zijn de mense-
lijke (voor)oordelen over de menselijke 
maat geanalyseerd, zijn de persoonlijke 
kenmerken in het werk besproken en 
is er met de deelnemers gekeken hoe
je bijvoorbeeld met humor zelf invloed 
kunt hebben op de menselijke maat in
je werk. 

Menselijk zijn is vrijheid hebben 
(Hegel). Menselijke vrijheid is echter 
pas echte vrijheid als er sprake is van
verbondenheid met andere mensen. 
Daarmee creëerde Verbrugge een raam-
werk van dilemma’s en onzekerheden. 
In de praktijk van alle dag komen mis-
verstanden en onenigheden voor, omdat 
we over deze dilemma’s niet hetzelfde 

denken en er vaak zelfs niet dezelfde taal
voor gebruiken. Zo kijken ‘bazen’ of de
juiste ingrediënten worden ingezet in 
het werk en of de processen goed verlo-
pen. Is dit zo, dan moet het uiteindelijke
product ook goed zijn. Professionals
richten zich in de praktijk vooral op het 
bereiken van het eindresultaat en zijn 
er minder op gericht om het proces en 
de ingrediënten te standaardiseren. Als
bazen en professionals met elkaar praten, 
willen ze uiteindelijk hetzelfde bereiken, 
een tevreden cliënt. Ze hebben er echter 
moeite mee om elkaar zo goed te begrij-
pen, dat ze samen dat eindresultaat halen. 
Ieder zou erop gericht moeten zijn om
dezelfde taal te gebruiken en dezelfde
soorten maten te hanteren.

Seykens besprak de weerstanden die we 
oproepen als we in het werk iets niet
willen. We zouden de menselijke maat
als argument kunnen gebruiken om 
veranderingen te vermijden. Naar aanlei-
ding van de geanalyseerde weerstanden 
adviseerde Seykens om vooral de regie
over het eigen gedrag in eigen hand te
houden. Daarmee ziet hij ons allen als de
eigen regisseur van de menselijke maat
in ons eigen werk.
Doosje, die werkt aan een proefschrift
over de rol van humor, trekt deze regie
door naar de sfeer op het werk. Deze is 
door iedereen te beïnvloeden. Humor 
is daarbij vooral in te zetten bij onop-
losbare problemen. Het is van belang 
om in de samenwerking met anderen te
kijken en te luisteren naar wat de ander 
leuk vindt. Dit doen we niet zo vaak, 
maar het levert veel informatie op om de 
samenwerking en de onderlinge werk-
sfeer te verbeteren. 

Al met al: in het werken met een men-
selijke maat kunnen we drempels en 
dilemma’s tegenkomen. Het bewustzijn 
van de eigen rol en de regie hierin kan
een belangrijke stap richting verbetering 
inhouden.

REDACTIE VHZ

De menselijke maat op het Siméa congres
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Naar der functie, die, ik de laatste paar jaarr
heb, ben,  ik eigenlijk toegegroeid. Het.
aantrekkelijke vind ik het multidiscipli-
naire karakter ervanr  en de mogelijkheid
om daaraan vorm te geven.
Ik ben mijn loopbaan begonnen als logo-
pedist in een groot kinderrevalidatiecen-
trum en ik denk dat het werken daar eenr
belangrijke invloed heeft gehad op de
visie op mijn werk. Problemen.  en beper-
kingen van kinderen werden daar altijdr
bekeken als onderdeel van het totale func-
tioneren van het kind. Door.  intensiever
multidisciplinaire samenwerking leerdeg ik
over der  grenzen van mijn eigen vakgebied
heen te kijken. Juíst.  kinderen met proble-
men in het functioneren, kunnen,  andere
leerstrategieën hebben en soms werkt het
beter omr een andere ingang teg  kiezen.
Het werken als communicatiedeskundige
bij een expertisecentrum voor mensenr
met een verstandelijke en communica-
tieve/auditieve handicap en het volgen
van de opleiding totg  gebarentolk hebben
mij later nogr  meerg  bewustr  gemaakt van
het belang vang  ‘breed kijken’.
Toen ik in een onderwijs-setting gingg
werken, merkte,  ik dat daar veelr minder
tijd en ruimte was om breed te kijken. Er.
zijn daar veelr  protocollen en procedures
die je sturen in een bepaalde werkwijze.
Er wordenr  veel verslagen, plannen, en
administratieve handelingen van je ver-
wacht, die,  zoveel tijd vragen dat je soms
onvoldoende rust kunt nemen om echt
goed naar eenr kind te kijken. Het.  leveren
van maatwerk in de begeleiding wordtg er
daardoor zekerr nietr  gemakkelijker op.r

Bij de uitvoering vang  mijn werk heb ik
daar zekerr  lastr  van. Ik.  ben voortdurend
in tweestrijd.Aan.  de ene kant probeer ikr
te voldoen aan de gestelde protocollaire
eisen, maar,  aanr de andere kant wil ik me
eigenlijk veel liever richtenr  op het inhou-
delijke begeleidingswerk voor der kinde-
ren, de,  scholen en de ouders.
Ik begrijp best dat de verleende dien-
sten tot op zekere hoogte transpa-
rant en controleerbaar moetenr  zijn.
Handelingsplannen en evaluatieverslagen
vind ik in dat opzicht zeker belangrijkr
en de moeite waard. Maar. voorr anderer
‘verplichte nummers’ waar niemandr in
de praktijk iets mee doet, kan, ik moeilijk
motivatie opbrengen.
Ik denk dat je eigen inzet en motivatie
onmisbaar zijnr om jezelf verderf ter  ont-
wikkelen in je werk. Maar.  ikr  denk ook
dat een werkgever zichr  moet blijven rea-
liseren dat het bieden van ontwikkelings-
kansen aan werknemers belangrijk is voor
het op peil houden van die motivatie.
Dat kan betekenen dat het keurslijf  ten
gevolge van protocollen soms wat minder
strak moet worden aangetrokken, zodat, er
ademvrijheid overblijft om op een ander
gebied wat extra’s te doen. Uiteindelijk.
zal dat de kwaliteit van het werk waar-
schijnlijk meer goedr doen dan het streven
naar afgevinkter  puntjes op een (te uitge-
breid) protocol.
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ambulant begeleider Auris Dienstverlening in Rotterdam

FOTO’S: PETER STRATING
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Compas is een school voor voort-r
gezet onderwijs. Ik. geef ditf jaar lesr in de
eerste klas en ik ben mentor vanr drie
leerlingen.
Toen ik de Pabo had afgerond, was,  er
voor mijr een ding zeker,g  ik,  wilde niet in
het regulier onderwijsr gaan werken. Ik.
had stage gelopen in het speciaal onder-
wijs en vond dit geweldig! Hier hadr  je
echt aandacht voor der kinderen. Mijn.
scriptie ging overg auditiever  problemen. Ik.
heb voor ditr onderwerp gekozen omdat
mijn schoonouders allebei doof zijn.f Voor.
mij was het dus interessant om me daarin
te verdiepen. Door.  dezer  scriptie ben ik in
contact gekomen metViataal.
Toen ik mijn diploma had dacht ik: ik:
zal eens een sollicitatiebrief schrijven.f Zo.
ben ik op Compas terechtgekomen.
Ik werk er nur vijf jaarf enr ik moet zeggen
dat elke dag weerg  andersr is. Daarom.  vind
ik het werk ook zo leuk! Je hebt echt
contact met de kinderen en je leert ze
veel verschillende dingen. In. mijn werk
betekent ‘de menselijke maat’ dat’ ik mijn
lessen afstem op de leerling. Elke. leer-
ling isg uniek, en, daarom moet je passend
onderwijs bieden.
Dit jaar hebr ik een klas van drie leerlin-
gen waarin vooral NGT gebruikt wordt.
Mijn lessen pas ik aan op het niveau
van de leerlingen. Er. isr bijvoorbeeld een
leerling dieg genoeg heeftg aan een korte
instructie, terwijl, een ander daarnar nog

leerkracht Viataal Compas in
Sint-MichielsgestelG
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Marieke de Vries-Hofman
In mijn werk vind ik de menselijke maat
een must. Het. is voor mijr belangrijk dat
mensen met plezier hunr  werk doen. Dat.
collega’s met enthousiasme hun vak uit
kunnen oefenen. Vak. staat voor mijr dan
voor vaardigheden,r  attitude,  en kennis.
De professionals in onze organisatie zijn
vaardige mensen, die, de klant centraal
stellen en veel kennis hebben en vergaren.
Nu zijn dat mooie woorden, maar, somsr
is de praktijk weerbarstig. Een.  (te) volle
caseload, scholen,  die andere, passender,,
vragen gaan stellen, herindicatiedossiers,
die gevuld moeten worden, regio-over-,
leggen, consultaties,, enz., Tel. het allemaal
op en je werkweek zit overvol. Welke.
keuzes maak je dan, wat, is goed voor der
klant, wat, is goed voor jezelf,r wat, moet
of pastf  binnen de organisatie, wat, doe je
wel en wat laat je (even) liggen, hoe,  houd

je werk en privé in balans?Voor mijr is
de menselijke maat dan om met de col-
lega’s te zoeken naar eenr voor dier persoon
goede balans in het werk. En. hoe dat
zoeken gaat? Steeds opnieuw aansluiten
bij de persoon met wie ik in gesprek ga
en door hemr  of haarf  juistr  die vragen te
stellen waardoor err weerr ruimter komt om
een volgende stap te nemen. Maar. eenr
keer directiefr zijnf of ietsf van die ander
overnemen hoort daar watr mij betreft
ook bij.
Ik werk vanaf 1992f in dit cluster, steeds,
op andere plekken, in, weer anderer  func-
ties die uitdagend voor mijr  zijn.Als. ik
plezier inr  mijn werk heb, kan, ik daarmee
mijn collega’s een dienst bewijzen. Ook.
in de veranderingen die weer opr ons pad
komen. En.  zo lang datg  met de menselijke
maat gaat komt het vast wel goed!

individuele aandacht nodig heeft.g Je. hebt
de tijd en de aandacht voor eenr  leerling
vanwege de kleine klassen.Als.  de leerling
een keer nietr  lekker inr zijn vel zit, kun,  je
erover praten.r  Ik.  behandel de leerlingen
zoals ik zelf ookf  behandeld wil worden,
met respect. Een. goede sfeer inr de klas is
voor mijr  erg belangrijk,g er,  moetr  vertrou-
wen en veiligheid zijn. Pas.  dan kunnen

leerlingen leren. In.  het handelingsplan
van de leerling hebbeng  we de doelen
beschreven. Zo. is duidelijk waar wer
gedurende een schooljaar aanr  gaan wer-
ken. Met.  de collega’s uit de andere eerste
klas heb ik veel contact. We.  hebben een
gezellig teamg  en dit is belangrijk voor der
sfeer opr  school.

werkbegeleider Auris
Dienstverlening in Houten
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Momenteel werk ik als leerkracht
op een afdeling so-mgg  vang  Effatha in
Zoetermeer. Binnen.  deze afdeling heb-g
ben we verschillende soorten groepen
met ieder hunr  eigen profi el,fi zoals,  doof-
mg, esm-mg,,  structuurgroep,, etc., Ik. werk
op een groep met dove kinderen.Vier.
jaar geledenr  heb ik de overstap vanuit
de verstandelijk gehandicaptenzorg naarg
het onderwijs gemaakt. Ik.  wil graag kin-g
deren wat leren en mee geven voor der
toekomst.
Als ik denk aan ‘de menselijke maat’, dan,
komt het belang vang  het kind op de eer-
ste plaats. Dit.  wil niet zeggen dat alles om
de wil van het kind draait. Mijns.  inziens
is het juist van belang omg  het kind vérder
te helpen. Hem.  steeds weer ter  prikkelen
en te stimuleren tot meer. Hem. te bren-
gen op een hoger niveau.r Hierbij. is het
van belang omg  de zone van naaste ont-
wikkeling goedg in het oog teg  houden. Is.
het kind er toer in staat? Overvraag ikg  het
kind of andersf … ondervraag/onderschat
ik het kind?

Nadat ik op verschillende basisscholen
had gewerkt, ben, ik min of meerf bijr toe-
val op De Skelp terecht gekomen.
Het werken met kinderen, hen,  begelei-
den bij hun ontwikkeling eng leerproces
vind ik boeiend. Wat. ik ‘extra’ vind’ aan
het werken met kinderen met ag/esm is
dat het steeds weer eenr beroep doet op
mijn creativiteit en vindingrijkheid om de
leerstof zof  aan te bieden dat het begrijpe-
lijk en aantrekkelijk is. De. speciale leer-
en gedragsproblematiek van de kinderen
vraagt elke dag opnieuwg het beste in mij-
zelf naarf  bovenr te halen om hen zo goed
mogelijk tot hun recht te laten komen. En.
voor iederr kindr kan dat anders zijn.
De gevoelsaspecten die voor mijr  een
belangrijke rol spelen, zijn, dat iedereen in
mijn groep (leerlingen, stagiaire,, assistente,
en de leerkracht) zich veilig voelt,g zich,
gewaardeerd weet en mag zijng  zoals hij/
zij is. Deze. aspecten zijn zo belangrijk

Martinus van Beek is een sh/esm-school
in Nijmegen met een nevenvestiging ing
Oss. Ik.  ben intussen 22 jaar directeurr
van verschillende scholen voor speciaalr
onderwijs geweest, met, een voorland van
veel invallen voor eenr  ziek hoofd van
de school. Dat.  laatste is de basis geweest.
Niet door veelr kennis of ervaringf gehin-g
derd, merkte, ik dat leidinggeven, werk,  is
vol spannende uitdagingen en voelde me
daartoe aangetrokken.
Intussen heb ik veel ervaring, ben,
behoorlijk opgeleid en in een manage-
mentlaag terechtgekomeng waarin ik
integraal leiding geefg inf  samenwerking
met teamleiders. De.  menselijke maat zit
voor mijr in wat menselijk is, wat,  betekent
dat, ondanks,  dat er spraker kan zijn van
sleur, routine,,  weerstand,,  teleurstelling,, er,
wederkerigheid is en erkenning vang  de
oorspronkelijke bezieling.
Ik vind het belangrijk om momenten
te hebben met mijn collega’s, waarin, we
weten dat we elkaar zien,r gedachten, en
gevoelens delen. Daar. zijnr geen diep-
gaande gesprekken mee gemoeid, dat, is
samen lachen, je, aangesproken voelen,
geraakt worden door watr  iemand zegt,Daniël de Rooij

Jannie
Pesman

leerkracht scholengemeenschap Effatha in Zoetermeer

In de groep waarin ik werk, gebruik,  ik
een reguliere rekenmethode. Het.  levert
soms heel verrassende dingen op. Dat.  een
kind bepaald inzicht wel blijkt te hebben,
terwijl je denkt dat het allemaal te moei-
lijk zal zijn.
In mijn huidige groep zitten zes kinderen.
Het is ontzettend leuk om te zien hoe
ze vooruit gaan. Hierbij.  is een duidelijke
afstemming nodigg metg mijn collega. Zij.
werkt twee dagen in de groep. Doordat.
we elkaar eenr  dag ing  de week op school
treffen, kunnen,  we zaken makkelijker
kortsluiten. Soms.  is het lang wachteng  op
die ene dag, dat,  kan lastig zijn.g
Wat betreft de nieuwste ontwikkelingen.
Het is belangrijk dat er kwalitatiefr goedf
onderwijs wordt gegeven. Maar. wer  moe-
ten hierbij de leerlingen zelf nietf uit het
oog verliezeng  door steedsr  maar bezigr teg
zijn met het ‘product’. Het.  gaat tenslotte
om het handelen, het,  onderwijzen en niet
alleen om een mooi plaatje.
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omdat er pasr sprake is van leren en groei-
en als er aanr deze voorwaarden wordt
voldaan.
Zijn er belemmeringenr die deze ‘mense-
lijke maat’ in’  de weg staan?g  Ja!
De werk-, studie-,  en vergaderdruk is
groot. Het. invoeren van nieuwe metho-
den, regels,, structuren,  en werkwijzen, hoe,
nodig ook,g leiden, mij soms te veel af vanf
mijn eigenlijke werk. De.  tijd ontbreekt
om te brainstormen met collega’s om
nieuwe inspiratie op te doen en zo de
kwaliteit van het werk te verbeteren.
Mijn leerlingen moeten Cito-toetsen
maken om te weten welke maat zij heb-
ben, maar, zijr kunnen deze vaak nog nietg
lezen. Ik. lees de toets dan voor enr  voel
mij veraf vanf  de maat van deze mensen-
kinderen.
De organisatie waartoe De Skelp behoort
en die steeds groter wordt,r  dwingt,  tot het
maken van protocollen, documenten,  en
schema’s om greep te houden op het rei-
len en zeilen. Is. er nogr  ruimteg voor eigenr
inbreng eng ideeën?
Met collega’s praat ik hier afr enf toe over
en mijn conclusie is elke keer weerr  datr
het hart van mijn werk bij de kinderen
ligt en dat daar der menselijke maat te
vinden is.

groepsleerkracht De Skelp in Drachten

directeur Martinus van Beekschool in Nijmegen

vragen stellen, bewonderen,  wat de kin-
deren in de klas doen, iemand,  helpen
in lastige situaties, naast, iemand staan en
dat soort dingen. In. leiding-geven en
leiding-nemen strijden eigen gevoelens
om voorrang, terwijl, die niet altijd de
beste raadgever zijn.r  Desondanks.  kom
ik tot de conclusie dat intuïtie en eerste
gedachten ook door anderenr ervaren en
begrepen worden. Onder.  collega’sr  mag
wat mij betreft bij uitspreken, aanspreken,
en bespreken een breed spectrum van
gevoelens zichtbaar worden.r De. gevoe-
lens van ouders en leerling staan voorop,
als professional help je vooral door hunr
gevoelens te erkennen en te benoemen.
Tijden veranderen, behoefte, aan aandacht,
interesse, echtheid,,  delen,,  veranderen, niet.
Ik wil daarin investeren. Je. belemmert
jezelf doorf haast,r stress,,  frustratie., Daarom.
spreekt me de gedachte van Nelson
Mandela aan: leer: uitr de beperking, wat,
je wél kunt doen.‘Nieuwste. ontwik-
kelingen’ zijn’  er altijdr  geweest, dus, ja, des,
te meer redenr  om ze niet te zien als je
vijand en blijven doorgaan met wat jij en
je organisatie belangrijk vinden.
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25 Jaar geledenr  begon ik voor der  klas in
de onderbouw van een havo/vwo. Zo’n.
eerste jaar wasr  voor mijr  nog weinigg men-g
selijk. Het.  was overleven voor der  klas
en overleven als beginner inr een groot,
anoniem docententeam, waar,  ikr  moei-
lijk mijn ei kwijt kon. Na.  een jaar kreegr
ik een baan bij de P.J. Evertse. school in
Rotterdam. Daar.  begonr  voor mijr het
leren, van, collega’s, leerlingen, en cursus-
sen. Logopedie.  om duidelijker ter leren
articuleren bleek zeker nietr genoeg voorg
mij. Ik.  begreep mijn leerlingen slecht en
zij mij.
Na 2,5 jaar gingr ikg werken bij wat later
de Alfonso Corti School zou gaan heten.
Geleidelijk kreeg ikg  wat meer inzichtr in
verstaan en begrijpen. Opnieuw. hebben
leerlingen en collega’s me veel geleerd.

Bijvoorbeeld dat je vaak meer kuntr leren
van vragen en goed luisteren, dan, van zelf
vertellen. Sinds.  twee jaar benr ik ambulant
begeleider. Nu. leer ikr weer veelr  nieuwe
en andere dingen.
Leerlingen spelen daarin een veel grotere
rol dan vroeger. Was.  ik voorheen toch nog
te veel een lesboer? Erg leerzaamg zijn nu
ook de contacten met ouders. Ik.  leer nur
veel meer watr er thuisr allemaal nodig isg
om een leerling teg  coachen. Ook.  van col-
lega’s leer ikr  bijzonder veel.r
Waarover ikr veel nadenk is: waar:  valtr er
winst te halen? Hoe krijg ikg  mijn col-
lega’s in het regulier onderwijsr zo ver
dat ze sneller lerenr communiceren met
‘onze’ kinderen’ dan ik dat heb geleerd?
Naar mijnr  idee moet je hiervoor jer  eigen
gedrag lereng  veranderen. Zo.  eenvoudig isg

dat niet, zoals, je hier bovenr  kunt lezen.
Het bereiken van de lesgevende collega’s
is op eenVO-school of eenf  ROC nog
niet zo makkelijk. Niet. alleen de zeer
verschillende, soms, dagelijks wisselende,
roosters zijn hiervan de oorzaak, ook, de
drukte van het lerarenbestaan.
Uit gesprekken, voorlichtingen,  en der-
gelijke blijkt bijna altijd een honger naarr
meer kennisr over hoer  om te gaan met
‘onze’ leerlingen.’ Op. een studiemiddag
op een school in Amersfoort kreeg ikg van
de collega’s daar der tip: word:  brutaler, stap,
naar onsr toe en zorg datg je gezicht beken-
der wordtr  in school. Daarmee. ga ik aan
de slag.Want. de leerkrachten daar heb-r
ben gelijk: de: menselijke maat begint met
menselijk contact: we: moeten elkaar welr
eerst leren kennen.
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afdelingsleider Alfonso Corti School in Utrecht
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Een jaar ofr vierf geledenr ben ik als leer-
kracht begonnen op de Alfonso Corti
School in Utrecht. Daarvoor. wasr  ik
werkzaam in het management binnen
het regulier basisonderwijs.r Toen.  er opr
de Alfonso Corti School een vacature
ontstond voor eenr afdelingsleider begonr
het toch weer ter kriebelen en heb ik
gesolliciteerd. Inmiddels. werk ik bijna
twee jaar alsr afdelingsleiderVMBO-r
onderbouw. Belangrijke. doelen voor der
komende jaren zijn het goed afstemmen
van de begeleiding eng ondersteuning opg
het onderwijs en het invoeren van de
vernieuwde onderbouw. Met. ‘de mense-
lijke maat’ moet’ terdege rekening wordeng
gehouden bij de verwezenlijking vang
deze doelen. Zowel.  personeel als cliënten
moeten zich veilig voeleng  op school. Dit.
is een voorwaarde om goed te kunnen

 ambulant begeleider Auris in Houten
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functioneren.Wanneer. mensenr zich veilig
voelen, kan, alles besproken worden en
kunnen oplossingen gevonden worden
voor eventueler problemen.
Onderwijs, begeleiding, eng  ondersteuning
vragen maatwerk. Hierbij. is het belang-
rijk goed naar der  vraag vang  de cliënt te
luisteren, in, ons geval de leerling eng  de
ouders. Maar. wer  moeten zeker ookr goed
kijken naar der  wensen en competenties
van de mensen die het werk uitvoeren.
De werkdruk in het onderwijs is hoog.
Het is daarom van het grootste belang deg
stappen die je zet helder ter  maken voor
iedereen, het, proces in het juiste tempo te
laten verlopen en steeds goed te evalue-
ren. Dit. om de betrokkenheid van ieder-
een te waarborgen en zo het belang vang
de cliënt te dienen.
De vernieuwde onderbouw past goed in

onze visie op het werken met leerlingen.
Docenten moeten goed samenwerken
om de ontwikkeling vang  de individuele
leerling goedg  te kunnen begeleiden. Ook.
hier draaitr  het weer omr  competenties.
Hoe kunnen leerlingen met hun beper-
kingen zo optimaal mogelijk functione-
ren? In hoeverre bijvoorbeeld kunnen
leerlingen met problemen binnen het
autistisch spectrum in een meer flr  exibelefl
onderwijssituatie zich veilig eng  begrepen
voelen? Kunnen leerlingen met esm ver-
banden leggen tussen de vakken binnen
het leergebied? Waar lopenr  slechthorende
leerlingen tegenaan? Allemaal vragen
waar jer  als team een antwoord op moet
vinden. Pas.  dan heeft een onderwijsver-
nieuwing kansg  van slagen.
Belangrijk om in dit verband die mense-
lijke maat in de gaten te houden.
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Lang leve de vragen, een leven lang
“Hier heb ik geen tijd voor; hoe 
moet ik dit combineren met wat 
ik allemaal al op mijn bordje heb 
liggen?” was de eerste gedachte 
die bij me op kwam toen ik 
gevraagd werd om een reactie 
te schrijven op de bijdragen van 
professionals over “de menselijke 
maat” in het werk. Maar het 
onderwerp raakt me en ik voel 
me gevleid dat ik gevraagd wordt. 
Dus ik antwoord  “Ja!”, direct 
gevolgd door de gedachte: “Kan 
ik dit wel en wie ben ik om…?”
Zo, dat waren dus al enkele 
vragen, die ik mezelf stelde in een 
paar seconden. En zo gaat dat de 
hele dag door… vraag na vraag…

Uit de bijdragen komen voor mij 
herkenbare vragen naar voren. 
Hoe houd je de leerling goed 

in het oog ondanks alle werkdruk? Hoe
breng je de boodschap over aan collega’s 
die het al zo druk hebben en je daarom
eigenlijk niet zien staan? Hoe houd je
ondanks alle protocollen en eisen de
inhoud van het werk bovenaan de agen-
da? Hoe blijf je tijd nemen om te leren?
Vragen, die samenhangen met de te ver 
doorgeslagen nadruk op beheersing en 
controle in ons werk. Natuurlijk moeten 
we niet terug naar vroeger, waarin de 
doelen soms zelfs geheel ontbraken. 
Maar om nou álles proberen vast te leg-

gen in protocollen, er een strakke sturing 
op te zetten en SMART werken als het
wondermiddel te presenteren… Dat
maakt van onderwijs en dienstverlening 
iets teveel een helder te omschrijven
object of product, en dat is het niet. 
Waarom? Simpel: omdat mensenwerk
complex en onvoorspelbaar is. 

Toch wéten we heel goed wat werkt, 
en dat is meer met ons hart dan met ons 
hoofd. Ik lees in de bijdragen over het
genieten van het contact met de leerling 
en collega’s en de uniciteit van de ander. 
Daar ligt de ware drijfveer om het vak 
uit te oefenen, daar lopen we warm voor 
en daar ligt onze betrokkenheid. Iedere 
keer weer blijkt uit onderzoek dat de
relatie het grootste aandeel heeft in de
effectiviteit van de begeleiding. Ik ken die 
momenten nog goed uit mijn werk als
therapeut, waarin ik geraakt werd en het
kind wist te raken: wederzijdse (h)erken-
ning, een gebaar, een tekening of een
confrontatie en er verandert iets wezen-
lijks. Dat is de kern van ons werk.

Het werk dat we doen kan niet zonder 
collega’s. Zo noemt men: “Elkaar vragen 
stellen”, “luisteren”, “leren van elkaar”, 
“kennen en gekénd worden”; allemaal 
voorwaarden om het werk als docent
of begeleider goed en met plezier uit te
voeren. Verbinding en vertrouwen, elkaar 
daadwerkelijk zien en spreken, blijken

overigens telkens weer de belangrijkste 
factoren voor succes en ontwikkeling in
wat voor werk dan ook. In die verbinding 
ontstaat vrijheid en creativiteit in handelen 
zoals Ad Verbrugge het ook verwoorde in 
zijn lezing. Anders gezegd: alleen verbon-
den aan betekenisvolle anderen kunnen we 
ons ontwikkelen. Daarin verschillen we
niet van onze leerlingen of cliënten. Het 
Duitse begrip voor “ontwikkelen” geeft
dat mooi aan: “Sich aus einander setzen”.

Op de vragenlijst die voor de bijdra-
gen werd opgestuurd, reageerde iedereen 
heel verschillend in inhoud en vorm. Dat 
benadrukt de uniciteit en “eigen wijs-
heid” van elke professional. In mijn ogen
een mooi gegeven waarin ieder zichzelf 
laat zien. Tegelijkertijd geven de verschil-
len aan dat iedereen het graag op zijn
eigen manier doet en dat samenwerken 
ook “gedoe” en wrijving kan geven. Ik
merk iedere keer weer hoeveel overtui-
gingen en hoeveel oordelen ik alweer heb
gevormd om ‘mijn’ wereld behapbaar te 
maken… ook dat is de menselijke maat. 
Het kunnen loslaten van die oordelen en 
overtuigingen is dat ook. 

Daar is geen techniek voor… dat kan 
ik alleen door mezelf en de ander te leren
kennen. Met alle vragen die er bij komen 
kijken.

MARK VERVUURT

Mark Vervuurt is orthopedagoog/
GZ-psycholoog en werkt als 
projectleider en trainer voor 
de Effatha Guyot Groep. Hij 
is co-auteur van een boek 
over “Dialogisch werken 
in de maatschappelijke 
dienstverlening”. Dit komt over 
ongeveer een half jaar uit bij 
uitgeverij Nelissen in Soest
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