
In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan een collega binnen 
of buiten onze organisatie. Deze keer Jolanda Oosterling, intern begeleider bij 
De Parkiet, aan het woord over ‘als het leren anders gaat’. 

‘Juf, ik vind het fijn 
dat je snapt waar  
ik moeite mee heb’
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De reislustige Jolanda ging op advies  
van haar middelbareschooldecaan de 
pabo-opleiding volgen. Dat advies pakte 
goed uit. Toen ze 20 jaar was, studeerde  
zij af, maar ze wilde ook nog wel wat van 
de wereld zien voordat haar werkende 
leven begon. Ze heeft haar eindstage in 
Suriname gelopen, wat haar kijk op de 
wereld heeft verbreed. Jolanda: “Hierdoor 
ben ik beter gaan begrijpen hoe het voor 
een kind uit een ander land is om in een 
ander onderwijssysteem terecht te komen. 
Dat is pittig.”

Jolanda: “Toen ik eenmaal bij De Parkiet 
aan de slag ging, nam mijn behoefte om te 
reizen af. Ik voelde me hier helemaal thuis. 
Op mijn dertigste kwam ik op het punt: wat 
kan ik nog meer voor kinderen betekenen 
behalve als juf voor de klas. Mijn uitdaging 
lag bij de kinderen die extra begeleiding 

nodig hadden. Ik vond het interessant om 
op zoek te gaan naar oplossingen die 
ervoor zorgen dat alle kinderen plezier 
ervaren in leren. Bij toeval kwam er een 
interne vacature voor intern begeleider. 
Alles viel op zijn plek in deze functie.  
Je hebt contact met kinderen waarbij  
extra begeleiding nodig is, door bijvoor-
beeld dyslexie, een verandering in thuis-
situatie of iets dergelijks, en die niet  
meer tot leren komen. Het is elke keer 
anders en dat maakt het heel divers.

Het moet vooropstaan dat het kind met 
plezier naar school komt. Sommige 
kinderen zie je zo opbloeien door kleine 
aanpassingen te doen. Ook het bege-
leidingsproces met de ouders is heel 
waardevol. Het is een acceptatieproces 
waar je als ouders doorheen moet 
wanneer je tot de conclusie komt dat je 
kind andere behoeften heeft dan de 
gemiddelde leerling. Terwijl het helemaal 
niet erg is. Ieder kind is uniek en heeft  
zijn of haar talenten.”

Dyslexiezorg
Jolanda: “Bij het HCO heb ik de dyslexie-
modules gevolgd om mijn kennis over 
dyslexie uit te breiden. Het webinar over 
het nieuwe dyslexieprotocol was heel fijn. 
De belangrijkste veranderingen werden 
uitgelicht waardoor je dit niet zelf hoefde 
uit te pluizen. Er zijn ook formats  
aan geleverd voor de metingen. Praktische 
handvatten die je meteen kunt toepassen. 
Het wordt door vakmensen gegeven die 

Jolanda Oosterling, 
intern begeleider bij De Parkiet

zich er goed in hebben verdiept, dus je 
weet dat het goed is.

Met alle kinderen die dyslexie hebben, 
houden we rekening. Of ze nu voor  
de ver goede dyslexiezorg vanuit de 
Jeugdwet in aanmerking komen of niet.  
Wij werken met zogenoemde ‘groene 
kaarten’. Begin van het schooljaar loopt  
de leerkracht alle afspraken door met 
kinderen die dyslexie hebben. Vind je  
het prettig om een lees maatje te hebben, 
zijn onverwachte leesbeurten mogelijk  
of ervaar je dit als onprettig? Zo heeft 
iedereen zijn eigen aanpak.

Het mooiste compliment was van een 
leerling uit groep 7 met ernstige dyslexie. 
Hij raakte zwaar gefrustreerd nadat hij 
spellingdictees terugkreeg. Ik ben met  
hem in gesprek gegaan en aan het eind  
van de dag lag er een briefje op mijn 
bureau: ‘Juf, ik vind het zo fijn dat je  
snapt waar ik moeite mee heb.’ Blijf open 
communiceren naar kinderen. We praten 
zo veel óver de kinderen, maar praat juist 
mét de kinderen.”   

Rectificatie 
In de voorgaande editie van HCO Magazine 
schreef Joke Brans een artikel onder de 
kop ‘Wie of wat heeft je kijk op het vak 
veranderd’. Tijdens de redactie daarvan is 
er per abuis een andere naam als auteur 
vermeld. Excuses hiervoor.
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