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Van Passend Onderwijs naar Pipi Onderwijs 
 
Vijf jaar Passend Onderwijs, dus vijf jaar 
samenwerking tussen de scholen binnen 
samenwerkingsverband Rijn en Gelderse 
Vallei. Dat willen de organisatoren markeren. 
En wel met een inspirerende dag voor alle 
medewerkers van de scholen. Op woensdag 
29 januari in congrescentrum De Werelt in 
Lunteren. Met Pipi Langkous als 
inspiratiebron.  

 

Lef 
Het evenement heeft de naam LEF en op het 
affiche prijkt de eigenwijze Pipi. Van de ruim 
300 deelnemers in de zaal steekt zo goed als 
iedereen de hand op bij de vraag van 
dagvoorzitter Bart van Kessel of ze Pipi 
Langkous kennen.  

Een meisje dat overduidelijk anders is en voor 
niks of niemand bang. Ze vertrouwt volledig 
op haar eigen kompas. Pipi durft alles en Pipi 
doet alles. 

  

 
 
Vijf sprekers met een frisse blik op passend 
onderwijs komen aan het woord: 

• Mark van der Werf, schrijver en 
journalist 

• Drs. Noëlle Pameijer, expert 
handelingsgericht werken, diagnostiek 
en ouderbetrokkenheid 

• Dr. Stijn Smeets, psycholoog en expert 
cognitieve begaafdheid 

• Dr. Martine Delfos, wetenschappelijk 
onderzoeker klinische psychologie 

• Richard de Hoop, teambuilding en 
samenwerken met muziek als 
metafoor en inspiratiebron 
 

 
  

“En dat is precies wat we iedereen deze dag willen 
meegeven: Passend Onderwijs vraagt niet om méér 
doen, maar om het lef het soms ánders te doen.”  
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De dag samengevat 
Dat de komst van passend onderwijs voor de 
professionals in de scholen extra uitdagingen 
met zich mee brengt is de afgelopen jaren 
gebleken. Gelukkig gaat er veel goed, maar 
waar liggen nog kansen?  

 
 

Vertrouw op je professionaliteit 
Noëlle Pameijer geeft aan dat bij het vinden 
van een oorzaak en een oplossing voor lastig 
gedrag van een leerling, de leerkracht altijd 
eerst naar zichzelf dient te kijken. Wat is jouw 
invloed als leerkracht op het gedrag van deze 
leerling. Zoek het niet te snel of alleen maar 
buiten jezelf. 
Pameijer vertelt, uit eigen ervaring, dat de 
beste feedback op je eigen gedrag van de 
kinderen zelf komt. En zo werkt het volgens 
Stijn Smeets ook in het geval van een 
hoogbegaafd kind:  
 
 
 

 
Ouders – kind – leerkracht 
Zowel Martine Delfos als Noëlle Pameijer 
geven aan dat er nog meer vertrouwd mag 
worden op de kennis, ervaring en expertise 
van de leerkracht, het kind en de ouders 
samen. 

Bij het zoeken naar oplossingen, zonder 
diagnostiek, is een goede relatie met de 
ouders heel belangrijk. Zij kennen hun kind als 
geen ander. Pas als het niet lukt om er samen 
met ouders en kind uit te komen, ga je aan 
diagnostiek denken. En in de tussentijd? Ga 
aan de slag met jouw vermoedens. Wacht niet 
af. Biedt een aanbod met alles dat je al weet! 
 

Minder diagnosticeren, meer inleven 
Pameijer daagt de leerkracht uit om minder 
diagnostiek toe te passen door steeds op zoek 
te gaan naar de behoefte van het kind dat 
achter zijn gedrag zit. Ook dat vraagt 
vertrouwen in jezelf. Want al eerder werd uit 
het verhaal van Meester Mark duidelijk dat 
het tijd kost om lastig gedrag van leerlingen 
niet persoonlijk op te vatten. En dat het 
vlieguren kost om daarmee te leren omgaan. 
 
Minder diagnostiek dus; door anders naar het 
gedrag te kijken. Martine Delfos gaat een stap 
verder: 
 
 
 
 
Met of zonder diagnose heeft het kind een 
bepaald aanbod van de leerkracht nodig. Wat 
dat aanbod moet zijn ontdek je door goed te 
kijken, met ouders en kind in gesprek te gaan 
en te vertrouwen op wat je al wel weet. 
 
En hebben we ons wel eens afgevraagd hoe 
het zou voelen om een hoogbegaafd kind te 
zijn?  
 

“Ga met het kind in gesprek. Die weet best 

te verwoorden wat hij/zij nodig heeft.” 

“Voor mij hoeven IB’ers niet. Het zijn grote 
leveranciers van diagnoses. Hou daarmee op!”  
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Stijn Smeets laat het de mensen in de zaal 
ervaren. Hij vraagt ze de ogen te sluiten. “Stelt 
u zich voor dat u, met de denkcapaciteit die u 
nu heeft, terug bent in uw lichaam als 
zesjarige. Dat u op school de veel te 
makkelijke rekensommen van groep 4 moet 
maken. Of dat tekenen een frustratie wordt, 
omdat u iets bedenkt dat te ingewikkeld is om 
met de motoriek van een zesjarige op papier 
te krijgen.”  

 

Stijn heeft als boodschap dat aspecten van de 
sociaal emotionele ontwikkeling beïnvloed 
worden door intelligentie. Daardoor kan een 
cognitief begaafd meisje van zes jaar op 
bepaalde aspecten van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling boven haar leeftijdsniveau 
functioneren. Het is heel belangrijk je daar als 
leerkracht bewust van te zijn.  

Lager tempo, minder stress 
Het aantal diagnoses is, sinds de invoering van 
passend onderwijs, extreem gestegen. Delfos 
pleit dan ook voor een lager tempo op school 
als oplossing voor de vele diagnoses. “We 
gaan te snel in het onderwijs en we moeten te 
veel. Dat levert iedereen stress op. En voor 
jongens specifiek geldt: geef ze meer 
rijpingstijd. Dat hebben ze nodig.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig stelt Stijn Smeets ook gerust: “Om 
hoogbegaafde leerlingen te kunnen helpen 
hoeft u niet extra en speciaal opgeleid te zijn. 
Vaak is meer uitdaging, gericht op de 
leerbehoeften en talenten van de leerling, 
belangrijk. En het vinden van aansluiting met 
andere kinderen.” 
  

 
 
Pipi Onderwijs 
Tijdens het spetterende muzikale slotstuk laat 
Richard de Hoop iedereen dansen en zingen 
op de beat van Diana Ross’ A Brand New Day. 
En hij zet ons aan het denken. Over de 
verschillende krachten die mensen bezitten, 
zoals daadkracht, denkkracht, gevoelskracht 
en wilskracht. En hoe die verschillen het 
geheim zijn van goed samenspel. 
 

Wat gaf de dag een energie!  
Kennis, nieuwe inzichten en passie voor het 
vak werden gedeeld. En dagvoorzitter Bart van 
Kessel sluit de avond af:  

 

 

 

 

 

 

“Laten we het vanaf nu hebben 
over Pipi Onderwijs in plaats 
van Passend Onderwijs. Streep 
één ding weg dat je morgen 
niet meer doet, zodat er ruimte 
ontstaat om iets anders te gaan 
doen. Morgen: een Brand New 
Day, heb LEF en maak er iets 
moois van!” 

 


