
Laura Balm

Een onvoldoende rapport van de Onderwijsinspectie in 2008. De 

monden van Laura Balm en directrice Jacqueline Barsoumian vielen 

open. Hoe kon dit met zo’n enthousiast en welwillend team gebeuren? 

De oorzaak bleek het ontwikkelingsperspectief dat nog niet door de 

school was ingevoerd. Dit plan beschrijft de verwachtingen ten 

aanzien van een individuele leerling, aan de hand waarvan de 

onderwijsbehoeften worden vastgesteld. Het invoeren van dit plan 

vereist organisatorisch veel aanpassing. Laura: ‘Van het volgend 

werken met niveaugroepen maakten we de overstap naar plannend 

werken: per groep differentiëren in drie instructiegroepen.’

Vertaling naar de praktijk

Dit vraagt om aanpassingen in de data-analyse. ‘We maakten 

zelf een begin, maar liepen tegen vragen aan. We hadden leerlijnen 

voor de verschillende leerroutes bedacht, leerlingen ook al in groepen 

ingedeeld, maar voor ons gevoel klopte het nog niet.’ De school gaat 

de samenwerking aan met schoolpsycholoog en onderwijsadviseur 

Azahara van Bergen van het HCO. Laura: ‘Azahara gaf ons antwoorden 

op vragen die al lang bij ons leefden. Ze liet ons de samenhang zien

tussen het schoolplan, het groepsplan en het ontwikkelingsperspectief 

van ieder kind. Samen met haar brachten we de gemiddelde 

uitstroomgegevens van onze school in kaart en aan de hand van 

die gegevens maakten we de vertaling naar de praktijk.’

Beter onderwijs

Leerkrachten spelen een cruciale rol in deze onderwijskundige 

ontwikkeling. Laura: ‘Ze begeleidden leerlingen op individueel 

niveau, nu gaan ze klassikaal aan de slag. Onze leerkrachten zijn 

ambitieus en mogen vertrouwen in hun eigen kennis en kunde en 

hun eigen koers varen. Voor onze leerlingen is geen model perfect, 

de niveaus lopen zo sterk uiteen dat het organisatorisch puzzelen 

blijft. In kleine werkgroepjes waarin we brainstormen over oplos-

singen en mogelijkheden, begeleid ik de leerkrachten. Ik ben trots 

op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt: onze leerlingen 

krijgen beter onderwijs van leerkrachten die met de dag groeien 

in hun onmisbare rol.’

‘Leerkracht, vaar je 
eigen koers’
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Lesgeven in het speciaal basisonderwijs is een vak apart. 

De niveauverschillen zijn groot en onderwijsbehoeften 

lopen sterk uiteen. Hoe kun je er als leerkracht van een 

SBO-school voor zorgen dat je het beste uit iedere, 

individuele leerling haalt én goed onderwijs biedt? Met 

die vraag worstelde het team van SBO De Bonte Vlinder. 

Vastbesloten om hier een passend antwoord op te

vinden, vatten ze deze koe bij de horens. Intern begeleider 

Laura Balm: ‘Deze onderwijskundige inhaalslag begint zijn 

vruchten af te werpen.’

Werken aan 
opbrengsten in 
het speciaal 
basisonderwijs

Onderwijsadviseur Azahara van Bergen 

over het traject

‘Het speciaal basisonderwijs is er voor 

leerlingen waarvan de leerontwikkeling 

om een speciale aanpak vraagt. Maar dat 

betekent niet dat je deze leerlingen niet 

kunt uitdagen. De onderwijsvorm is niet 

anders dan op een reguliere basisschool, 

alleen is het werken met aangepaste 

leerlijnen essentieel. Op dat gebied had De Bonte Vlinder al grote 

stappen gezet. De vertaling naar de praktijk is de laatste fase. Het 

fijne aan het team van De Bonte Vlinder is dat ze aan een half 

woord genoeg hebben. Ze zijn bevlogen, kritisch, enthousiast en 

willen zich ontwikkelen. De positieve beoordeling van de

inspectie dit jaar hebben ze meer dan verdiend.’




