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Met het uitbreken van de coronapandemie in maart 
2020 heeft CBS De Gantel verschillende interventies 
ingezet om leerlingen eerst op afstand en later weer op 
school zo goed mogelijk te begeleiden. Bij een nulmeting 
in september 2020 ontstond het beeld dat de leerlingen 
vooral achterstanden opgelopen hadden op de 
leer gebieden rekenen, begrijpend lezen en in mindere 
mate spelling. Herman: “In maart 2021 zijn we gestart 
met VML 1.0. Dat was een snel co-creatieproces.  
Eind maart hadden we pas alle Cito-toetsresultaten. 
Toen hadden we eigenlijk maar twee weken de tijd om 
de remedial teaching (RT) voor 45 kinderen vorm te 
geven. Dat is gelukt. Die kinderen hebben wekelijks  
tot aan de zomervakantie RT gehad.” 
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10  LEREN VAN EN MET ELKAAR

Precies een jaar geleden spraken we met Herman van Reine, schooldirecteur bij 
De Gantel, over het inzetten van NPO-gelden. Vanuit het traject ‘Vooruit met 
Leren’ (VML) was er ondersteuning door het HCO en Buro Leerlingenhulp (BLH). 
We spreken Herman over wat VML heeft opgeleverd en hoe zij toewerken naar 
een werkwijze die zonder de NPO-gelden nog steeds kwaliteit en verduurzaming 
in hun onderwijs leveren.

specialis tische inzet om die achterstanden weg  
te werken. Als dat klaar is, zou je ook zonder ze  
moeten kunnen.”

Transfer naar de klas met een frisse blik
Herman: “Die transfer van RT naar de klas is best een 
avontuur om daar met elkaar stappen in te zetten en 
 – ook als de NPO-gelden weg zijn – om daar een 
resultaat aan over te houden waardoor we kunnen 
zeggen: dat is de meerwaarde. We werken toe naar  
een kwaliteitskaart, zodat de leerkracht zo goed als 
mogelijk weet welke interventies werken bij leerlingen 
die terugvallen in groei zonder inzet van RT. Ik ben  
heel benieuwd of ons dat iets gaat opleveren. Als je 
naast je pakket van bestaande werkzaamheden dit 
traject ook nog zelf zou moeten oppakken, dan was  
het nooit zo geslaagd geweest als nu. De formule  

VML 2.0
Herman: “Na de zomervakantie hebben we ruim de  
tijd genomen om een en ander goed voor te bereiden 
om met een nieuwe groep kinderen te starten. En dat 
kostte ook best wel veel tijd. De regie lag in handen van 
HCO-onderwijsadviseur Frits Los, die daar voortvarend 
en inhoudelijk sterk in is. We zijn begin november 
begonnen. De RT die gegeven wordt, komt ook voort 
uit de analyses die we hebben gemaakt van leerlingen 
die door lockdowns en dergelijke achterstanden 
hebben opgelopen en waarbij er de overtuiging is dat 
ze extra groei zullen gaan doormaken. De onderwijs-
adviseurs van het HCO [Renske Derksen en Frits Los, 
red.] gaan nu ook weer bezoeken aan de school 
afleggen om RT’ers te begeleiden zodat er kwaliteit 
geleverd wordt. We werken ook toe naar de transfer 
naar de klas. Hoe kun je voor de kinderen die RT 
hebben gehad er in het aanbod voor zorgen dat die 
kinderen niet weer terugvallen, maar die vooruitgang 
weten vast te houden. De NPO-gelden hebben tot  
doel structurele veranderingen teweeg te brengen.”

Optimaal team 
Herman: “Het is onderdeel van ons onderwijs geworden 
dat kinderen uit de les worden gehaald voor extra 
ondersteuning. Onderwijsassistenten spelen daar ook 
een belangrijke rol in. We hebben een aanvulling 
weten te organiseren op ons bestaande onderwijs. Wel 
met het verschil dat deze RT’ers meer kwaliteit kunnen 
leveren en andere expertise bieden. Ze geven niet 
alleen RT, maar analyseren gedurende het proces en 
dienen als vraagbaak voor de leerkrachten. Zo wordt  
er met elkaar en van elkaar geleerd. Wat we nu doen 
met behulp van BLH zie ik meer als een pittige 

dat HCO de regie voert, ook naar BLH, is zeer prettig.  
Er komen vak mensen die weten wat ze moeten doen 
en waar het over gaat. Het proces wordt begeleid en 
gemanaged. Je haalt een frisse blik in huis. Dat moet  
je buiten je team om doen, zodat er andere mensen 
met ideeën en voorstellen komen. De begeleiding  
van HCO en in het bijzonder Frits en Renske hebben 
hieraan bijgedragen.” 


